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TÓTH I. JÁNOS

A fenntartható népesség elvi kérdései
(Bevezetés) A gyermekvállalás és a migráció mennyiségi vonatkozásait a demográfia
vizsgálja. A tudomány neve a görög eredetű démosz (nép) és grafeira (leírás) szóból
származik. Ez, ahogy a neve is mutatja, egy leíró tudomány, amely összegyűjti az adatokat és elemzi az összefüggéseket, azonban nem tartalmaz és nem is tartalmazhat normatív megfontolásokat. A demográfia nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a gyermekvállalás és a migráció mértékének milyennek kellene lennie.
A modern nyugati gondolkodás főáramlata, ahogy a legtöbb kérdést, úgy ezt is liberális szempontból értelmezi és értékeli, ahol a végső kritériumot az individuum és
a tőke szabadsága jelenti. A modern liberális felfogás szerint a gyermekvállalással
és migrációval kapcsolatos döntések szigorúan magántermészetű döntések, aminek
végeredményét természeti adottságként kell elfogadni, vagyis szigorúan tilos azokat
befolyásolni. Sokan gondoljuk úgy, hogy az egyén és a tőke szabadsága fontos, de
nem kizárólagos érték.
A demográfiai folyamatok azonban nemcsak a liberalizmus, hanem a fenntarthatóság nézőpontjából is vizsgálhatók. A fenntartható fejlődés három pilléren nyugszik:
környezeti, gazdasági és szociális, ez utóbbi részeként definiálhatjuk a fenntartható
népesség ideáját, mint normatív eszmét, amelynek segítségével értékelhetők a népesedési folyamatok. Legjobb tudomásom szerint ez egy új értelmezési keretet jelent,
amelyet korábban még nem fogalmaztak meg. E normatív eszme mennyiségi és minőségi kérdéseket is felvett. Az előbbi szempontjából a kulcskérdés az, hogy egy
nép létszámának a változása milyen határokon belül tekinthető még fenntarthatónak?
Minőségi szempontból pedig a kulcskérdés az, hogy létezik-e egyáltalán olyan entitás,
hogy nép, illetve nemzet? Ez a probléma emlékeztet a nominalizmus–realizmus vitára.
A „nominalisták” szerint csak az egyes emberek a valóságos létezők és a nemzetek
csak üres absztrakciók nevei, míg a „realisták” szerint a nemzetek ténylegesen létező
realitások? További kérdés, hogy Európában a gyorsan csökkenő őshonos népesség
helyettesíthető-e idegen népek bevándoroltatásával? Az utóbbi kérdésre a nyitott
társadalom („nominalista”) képviselői határozott igennel válaszolnak; egyrészt mert
tagadják, vagy legalábbis meghaladandó csökevénynek tekintik a népet és a nemzetet.
Ahogy egy angol politikus, Margaret Thatcher mondta még 1987-ben: „Nincs olyan,
hogy társadalom. Nők vannak, és férfiak, és családok.” Másrészt mert minden ember
egyenlő, s ebből következően az őshonos lakosság és az idegen bevándorlók közötti
különbségtétel diszkriminációt jelentene.
(Demográfiai tények és összefüggések) Egy nép létszámának a változását közvetlenül
csak a következő négy tényező befolyásolja: születés, bevándorlás, halálozás és kivándorlás. Az első kettő növeli, míg a második kettő csökkenti a népességet.1
Migráció hiányában egy nép létszáma tartósan csak akkor állandó, ha statisztikai
átlagban ezer nőnek ezer lánya születik, vagyis ha a teljes termékenységi arányszám
2,1 gyerek/nő. Dupla, illetve fele akkora rátánál ezer nőnek kétezer, illetve ötszáz lánya születik. A teljes termékenységi arányszám megmutatja, hogy egy nő hány gyereket szülne élete folyamán, ha az adott évre jellemző születési szám állandósulna.2
A termékenységi arányszám Afrikában 4,6, míg Európában és azon belül az Európai
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Unióban 1,6 gyermek/nő volt 2017-ben.3 Az afrikai emberek túl magas termékenységi rátája oksági kapcsolatban áll a népességrobbanással, míg az európai emberek túl
alacsony termékenységi rátája a demográfiai téllel.
A két demográfiai válság percepciója szempontjából fontos különbség, hogy az előbbi
esetben a népességnövekedés azonnal realizálódik, hiszen minden gyermek születésével
nő a népesség, míg az utóbbi esetben a népességcsökkenés csak durván harminc évvel
később, a gyermektelen idősek elhalálozása esetében következik be. A továbbiakban az
elemzés hangsúlya a demográfiai télre kerül egyrészt, mert ez egy új probléma, másrészt
pedig, mert hazánkat és általában Európát is ez sújtja. Ennek a válságnak olyan járulékos
tünetei is vannak, mint a házasságok hiánya, a válások magas száma, a szingli és gyermektelen életforma elterjedése.
Magyarország az elsők között került szembe a túlságosan alacsony születési szám
problémájával, hiszen lassan negyven éve (1980-től) kevesebb gyerek születik, mint
ahányan meghalnak, ennek pedig elsődleges oka az, hogy a termékenységi arányszám a
hetvenes években érte el utoljára a 2,1 gyerek/nő értéket. A magyarság már a bőrén érzi
a demográfiai tél negatív következményeit, úgymint az idős eltartottak növekvő arányát,
a növekvő munkaerőhiányt és a falvak elnéptelenedését. „Magyarország népessége veszélyes ütemben fogy.”4 A természetes fogyás (halálozás mínusz születés) értéke például
2017-ben 40 100 fő volt. Ez a népességcsökkenés, aminek az üteme ráadásul spontán
módon nő, nem összeegyeztethető a fenntartható népesség ideájával.
Európa népesedési kilátásaival kapcsolatban Demény Pál (2016) a következőket írja:
„Az ezredforduló Európájában az összes európai ország népességgel súlyozott teljes
termékenységi mutatója […] 1,37-re tehető. […] Ilyen ütemű változás egy népességet
alig 47 év alatt eredeti nagyságának felére apasztana. Száz év leforgása alatt pedig a népesség 77 százalékkal csökkenne. És 177 év alatt egy eredeti 1000 fős népességből csak
75-en maradnának.”5 Sajnos, Európa lakossága nincs tudatában a demográfiai leépülés
méretével és sebességével. A demográfiai tél felismerése a válságkezelés előfeltétele,
írja az amerikai-magyar szerző. Ez a felismerés azonban több ok (idő, közösség, ideológia) miatt sem könnyű.
A termékenységi arányszám mindegyik afrikai országban – kivéve a pici Mauritiust
– nagyobb, míg mindegyik európai országban kisebb, mint 2,1 gyerek/nő. Sőt általában
elmondható, hogy a szegény országokban magas, míg a gazdag országokban alacsony a
termékenységi ráta. Ez utóbbi csoportba tartozik Magyarország (1,5 gyerek/nő; 25 640
nemzetközi dollár/fő) is. A Földön csak hat olyan gazdag (≥20000 nemzetközi dollár/fő)
ország van, ahol a termékenységi arányszám eléri vagy meghaladja a 2,1 gyerek/nő értéket. Ezek a következők: Izrael (3,1 gyerek/nő; 37 400 $/fő), Kazahsztán (3,0; 22 910)
Omán (2,9; 41 320), Szaúd-Arábia (2,6; 55 760), Panama (2,4; 20 990) és Törökország
(2,1; 23 900).6 Ezek a kivételek könnyen magyarázhatók az egyes országok speciális
helyzetével.
Tehát az a főszabály, hogy a társadalmak jóléte és a reproduktív teljesítménye között
fordított jellegű összefüggés van. Ez nem véletlen, hanem a tradicionális és a modern
társadalmi berendezkedés különbségéből fakad. Míg a tradicionális jellegű szegény (pl.
afrikai) társadalmakban minden gazdasági, társadalmi és kulturális tényező gyermekvállalásra ösztönöz, addig a modern gazdag (pl. európai) társadalmakban minden tényező
ez ellen hat. A nyugati kultúra a gyermektelen életformát idealizálja és várja el, ahogy
arra Spengler már száz éve rámutatott. „Nemcsak azért maradnak el a gyermekek, mert
nem születnek meg, hanem mindenekelőtt azért, mert a végsőkig feszített intelligencia
már semmi okot sem lát a létezésükre.”7
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A nyugatias berendezkedés szerint a nőknek a munka világában kell magukat megvalósítani, de legalábbis önmagukat eltartani. Ez radikálisan átalakítja a társadalom
szerkezetét, megnöveli a gazdaságra és más társadalmi szektorokra fordítható munkaerő
mennyiségét, aminek rövid távú következménye a profit és jólét növekedése, miközben
drámai mértékben lecsökkenti a reprodukcióra fordítható (női) munkaórák számát, aminek a következménye a szülések számának folyamatos csökkenése. Hosszú távon ez a
társadalmi modell fenntarthatatlan.
Az alacsony születési szám közvetlen okát Bene Éva (2007)8 a nők kettős terhelésében, míg Benda József (2015)9 az anya-gyerek kapcsolat károsodásában látja. Ezt a
folyamatot mindketten az emancipációval, és a liberális családmodell működésképtelenségével kapcsolják össze. Michel Houellebecq a modern férfi-nő kapcsolat súlyos
válságát számos művészileg is kidolgozott esettel illusztrálja. Az igencsak pesszimista
francia író szerint ezt a problémát a modern nyugat-európai értékrend mellett már nem
lehet megoldani: „A civilizációt nem mások pusztítják el: öngyilkosok lesznek.”10
(Humánökológiai alapok) Érdemes röviden kitérni a természet és az ember viszonyának
néhány releváns kérdésére. Az ökológia szerint az élet fennmaradásához az egyed feletti (szupraindividuális) közösségek gazdag hálózatára van szükség, úgymint populáció,
ökoszisztéma, biorégió, biom, bioszféra. Ebből az a szellemiség következik, hogy a
szupraindividuális humán struktúrákat – népet, nemzetet, kultúrkört és az emberiséget
– is reális és fontos létezőknek tekintsük. Tehát a humánökológiának a nemzetek létezésével kapcsolatban „realistának” kell lennie.
Termodinamikai szempontból éles különbség tehető az egyed és a populáció, illetve az ökoszisztéma, a biom és a bioszféra között. Az előbbiek nyitott, míg az utóbbiak zárt stacionárius, de mégis fejlődő rendszerek. Termodinamikai értelemben az
a rendszer zárt, amely a környezetével csak energiát és információt cserél, anyagot
nem. A termodinamikai értelemben nyitott emberi társadalmak az ökoszisztémák és a
biorégiók zárt stacionárius rendszereiben léteznek. Ezek minél inkább kitöltik a számukra rendelkezésre álló biorégiót, annál inkább zárt, stacionárius, de mégis fejlődő
rendszerekké kell válniuk.
Az állatok esetében a társas viselkedésnek két alapformája létezik: nagy létszámú,
nyitott és anonim csoportok, ahol az egyedek közötti együttműködés alacsony mértékű,
illetve a leszármazásra épülő, migrációs szempontból zárt közösségek, ahol magas szintű az együttműködés. Az ember eredete és természete szempontjából is az utóbbi típusba
tartozik. Ezért is felmerül a kérdés: tényleg összeegyeztethető a nyitott határok utópiája
(vagy inkább disztópiája) az ember alaptermészetével?
Hans Jonas (1984) bioetikája a valódi ember megsemmisülésének a lehetőségét tekinti a
legfőbb rossznak (summum malum). Ezért egy olyan új, fenntarthatósági etikát sürget, amely
ennek még a kockázatát is elfogadhatatlannak tekinti. A valódi embernek és közösségeinek
léteznie kell, még a nemlét minimális kockázata is tilos. Ezért az egyes közösségek, népek és
nemzetek nemlétével fenyegető folyamatok etikai szempontból elfogadhatatlanok.11
(A fenntartható fejlődés két útja) A fenntartható fejlődés eszméjének nóvuma a következő generációk érdekeinek a védelme. Csak azok a folyamatok fenntarthatóak, amelyek
a jövőbeli generációk szempontjából is elfogadhatóak. A fenntartható fejlődés centrumában a fejlődés (vagyis a minőségi változás) és a növekedés (vagyis a mennyiségi változás) éles megkülönböztetése áll. A hosszú távú cél a nem-növekvő és nem-csökkenő,
azaz a stacionárius társadalom, amely minőségileg folyamatosan fejlődik. A mennyiségi
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csökkenés csak rövid távon lehetséges, hosszú távon ez ugyanúgy fenntarthatatlan,
mint a növekedés. Ugyanakkor a kvázi stacionárius társadalmak a stacionárius bioszférában korlátlanul fejlődhetnek.
A környezeti szempontból vett fenntarthatóság esetében a hangsúly a természeti és
a környezeti potenciálok fennmaradásán van. Minél kisebb egy populáció lélekszáma,
annál kisebb a környezetterhelése. Ezért a környezetvédők általában helyeslik, sőt szorgalmazzák a népesség csökkenését. A demográfiai szempontból vett fenntarthatóság
esetében a népességcsökkenés jelenti az elsődleges problémát, hiszen ez direkt módon
vezet a közösség elöregedéséhez és végső soron fizikai értelemben vett eltűnéséhez,
nemlétéhez. A környezeti és demográfiai fenntarthatóság együttes érvényesüléséből
pedig az következik, hogy a termékenységi aránynak tartósan 2,1 gyerek/nő körül kell
lennie. Az ennél tartósan magasabb termékenységi ráta (pl. 2,3 felett) folyamatos népességnövekedést okozva teszi kockára az ember létezését, míg az ennél tartósan alacsonyabb termékenységi ráta (pl. 1,9 alatt) állandó népességcsökkenést okozva vezet az
ember biztos megsemmisüléséhez. Rövid távon és regionálisan esetenként szükség lehet
egy lassú népességcsökkenésre vagy lehetőség adódhat egy lassú népességnövekedésre.
Azonban hosszú távon a fenntartható fejlődéssel csak az időben állandó létszámú népesség egyeztethető össze. Tehát a népességnek állandó létszámúnak kell lennie.
Elvileg a stacionárius népesség globálisan vagy lokálisan is megteremthető. Az előbbi
értelmezésből csak az emberiség összlétszámának, míg az utóbbi értelmezésből minden emberi (nemzeti, országos, vallási, kulturális és nembeli) közösség létszámának az
állandósága következik. Az előbbi álláspontot nevezzük zöld globalizmusnak, míg az
utóbbit zöld lokalizmusnak. Tehát a fenntartható fejlődés egyik útja a zöld globalizmus,
míg a másik a zöld lokalizmus. A zöld globalisták szerint nem baj, ha egyes népek létszáma gyorsan csökken, miközben más népek létszáma gyorsan nő, ha az emberiség
összlétszám nem nő. Világos, hogy ez a gyakorlat felszámolja az emberiség strukturális
(nemzeti, etnikai, kulturális, nyelvi, világnézeti stb.) sokféleségét. Minden emberi közösség, nyelv és kultúra értékes, aminek fenn kell maradnia. Az emberiség strukturális
sokféleségét csak a zöld lokalizmus képes biztosítani.12
Európában a népesség stabilizálásának szükséges, de már nem elégséges feltétele a
kivándorlás és a halandóság csökkentése. Ezért politikai döntést kell hozni abban az
ideológiailag megosztó kérdésben, hogy a gyorsan fogyó őshonos európai népességet
a jelenleginél (i) sokkal több bevándorlóval vagy (ii) sokkal több saját gyerekkel, azaz
egy új baby boommal pótoljuk. Bármit mondjanak is a liberális politikusok: Európában
tömeges bevándorlásra vagy egy új baby boomra van szükség – tertium non datur.
(A tömeges bevándorlás kockázatai) Demény (2016) éles különbséget tesz a korlátozott és a korlátlan bevándorlás között. Az előbbit támogatja, az utóbbit viszont
elutasítja, mert a népesség társadalmi, kulturális, etnikai, sőt nyelvi összetételének
az átalakulását kockáztatja. A szerző cáfolja azt a liberális tézist, hogy a nyitott határokra épülő Európa „méltányosabb, gazdagabb, erősebb és fiatalabb” lenne, mint
a határait védő Európa.13
A tömeges migrációt ellenzők általában a növekvő bűnözés miatt aggódnak.
Véleményem szerint a rendészeti problémáknál sokkal súlyosabb kockázatot jelentenek a nyelvi, kulturális és civilizációs különbségek, különösen, ha azokat egyetlen
kultúrkörből származó homogén (jelesül muszlim) bevándorlók képviselnek. Egy politikai egységet rendkívül megterhel, ha két különböző kulturális kódrendszert követő
népet tartalmaz. Ezért várható az őshonos és a bevándorló hátterű lakosság közötti
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ellentét növekedése. Ez szegregációhoz, illetve a bizalom, az önkéntes együttműködés
és az otthonosság elvesztéséhez vezet, amit gyorsan követ a felek konfliktusa és szembeállása. A játékelmélet terminológiáját használva ez a helyzet könnyen vezet egy
kétszemélyes zéró összegű játszmához. Ez egy antagonisztikus konfliktustípus, ahol
a ki kit győz le logika érvényesül. Az egy további kérdés, hogy a kialakuló konfliktus
egy belső, Huntington (1998) szavaival élve, civilizációs összecsapáshoz vagy pedig
valamelyik fél békés behódolásához vezet. Ismerve a muszlimok hitének és identitásának a rendíthetetlenségét, egyáltalán nem lehet kizárni az őshonos európai lakosság
iszlamizációját.
Houellebecq Behódolás (2015) című könyvében a szekularizált Franciaország 2022ben bekövetkező bukását írja le, amelyben meghatározó szerepet játszik a francia férfi
elit kollaborálása és iszlamizálása. Érdekes, hogy az összeomláshoz vezető folyamatot
a franciák nem is észlelik. Ez nem véletlen, hanem a jelenleg uralkodó ideológia, a liberális individualizmus eredménye, amely egy olyan közbeszédet tart fenn, amelyben
sem az őshonos lakosság elégtelen mértékű gyermekvállalási hajlandósága, sem a bevándorlás negatív következményei nem problematizálhatók.14 Ebben a nominalista jellegű ideológiában a közösségnek ezek a problémái meg sem fogalmazhatók. Nyugat, s
azon belül Európa alkonya két markáns formában közeledik: „iszonyú elnéptelenedés”,
ahogy azt látjuk Kelet-Európában vagy tömeges bevándorlás, ahogy az történik NyugatEurópában. Mindkét folyamat az európai civilizáció eltűnéséhez vezet.
A bevándorlással kapcsolatban jelenleg két politikai narratíva uralkodik. A liberalizmus
szerint Európa humanitárius kötelessége a menekültek befogadása, „a politikai menedékjogra jogosultak befogadásának nincs felső korlátja”, a beáramló tömegek integrációja megoldható („meg tudjuk csinálni”). Mindkét idézet a német kancellártól, Angela
Merkeltől származik. Ebben a paradigmában a határ a probléma és a bevándorlás a megoldás. A jövő majd eldönti, hogy a németek, illetve a nyugat-európaiak tudják vagy nem
tudják integrálni a beáramló milliókat. Elvileg nem zárható ki a sikeres integráció, de nem
zárható ki az integráció kudarca sem. Mindkettőre lehet példát mondani a történelemből.
Mindenesetre ezzel a politikával a bevándorláspárti liberális elit nemcsak a német, hanem
az európai életformát, sőt magát a németséget és az európaiságot teszi kockára.
A tömeges bevándorlást elutasító narratíva, amit gyakran neveznek nacionalizmusnak, szuverenizmusnak, patriotizmusnak vagy éppen illiberalizmusnak vitatja ezt a
humanitárius kötelességet, de főleg azt, hogy Európa képes lenne integrálni a beáramló
homogén muszlim tömeget. Ez az oldal joggal mondja – Jonas bioetikájával összhangban –, hogy egyetlen politikusnak sem szabadna kitenni a saját népét ilyen jellegű kockázatnak. A szuverenisták szerint a népek és nemzetek nemcsak üres nevek, hanem ténylegesen létező realitások; továbbá bár minden nép és annak minden egyes tagja jogilag
egyenrangú, de ebből nem következik a népek és emberek felcserélhetősége, ugyanis
itt nem azonosságról, hanem a különbözőségük ellenére fennálló egyenlőségről van
szó. A különböző nemzetiségű és nemű emberek egyenrangúak, de nem azonosak és így
nem is felcserélhetők egymással. A szuverenisták paradigmájában a tömeges bevándorlás a probléma és a határvédelem a megoldás.
A fiamnak és a szomszéd fiának is egyforma joga van arra, hogy egyetemre járjon,
ebből azonban nem következik, hogy a két fiú felcserélhető lenne, illetve, hogy nekem mindkét fiatal tanulmányait támogatnom kellene. Jogom, sőt kötelességem a
fiamat támogatni, hasonló kötelességem azonban nincs a szomszéd fiúval szemben.
Természetesen a szomszéddal szemben is van erkölcsi kötelességem, nem okozhatok
neki kárt, így például akkor sem rabolhatom ki, ha gyengébb nálam. Minden nemzet
Valóság • 2018. december

5

6

TÓTH I. JÁNOS: A FENNTARTHATÓ NÉPESSÉG ELVI KÉRDÉSEI

politikai vezetőjének joga, sőt kötelessége a saját őshonos lakosságát egyoldalúan támogatni, ugyanakkor nincs joga ahhoz, hogy más népeknek kárt okozzon. Ez utóbbi elvárás
bár nem tűnik soknak, de még napjainkban sem teljesül, gondoljunk csak például az
iraki háború (2003–2011) nagyon is vitatható okaira.
Mindkét oldal politikai döntésként, vagyis szabad elhatározásként mutatja be a befogadást vagy annak hiányát. Nos, lehet, hogy ez ma még így van. Azonban, ha viszonylag
gyorsan, mondjuk egy-két évtizeden belül nem következik be egy új baby boom, akkor
Európa és benne hazánk is elveszíti a döntési szabadságát. Ugyanis, ha az elöregedés,
munkaerőhiány, vidéki területek elnéptelenedése elér egy kritikus mértéket, akkor a tömeges bevándorlás elkerülhetetlenné válik. Persze a gazdag Nyugat-Európa, hasonlóan
más gazdag régiókhoz és országokhoz (pl. Ausztrália, USA, Katar) még ezt is tehetné
kisebb kockázattal, nevezetesen különböző kultúrkörökből származó szakemberek individuális kiválasztásával és befogadásával. Például az Egyesült Arab Emírségekben a
lakosság 88%-a külföldi és a bevándorlás mértéke is extrém magas, ennek ellenére az
állam szigorú határvédelmet tart fenn.15 Tehát a tömeges bevándorlás és a nyitott határok
politikája között nincs oksági kapcsolat.
(A gyermekvállalás általános kérdései) Mivel a demográfiai télre rossz választ jelent a tömeges bevándorlás, ezért elkerülhetetlen az őshonos lakosság termékenységi
arányszámának az emelése. A gyermekvállalást számos tényező, így a családmodellek is erőteljesen befolyásolják. Az alacsony termékenységre a liberálisok mindig a
skandináv családmodellt javasolják, mint megoldást. Nos, ezeknek az országoknak a
termékenységi adatai elmaradnak a fenntartható népesség szempontjából ideálisnak
tekinthető 2,1-es termékenységi arányszámtól: Svédország: 1,9; Izland: 1,8; Dánia:
1,8; Norvégia: 1,7; Finnország: 1,6 gyerek/ nő.16 Ráadásul ezen termékenységi arányszámok mögött egyrészt ott állnak a rendkívül gazdag skandináv államok óriási ráfordításai, másrészt a tradicionálisabb életformát folytató bevándorlók magas száma és
aránya: Svédországban 2,4 millió és arányuk 24% (2017), Dániában: 13,1% (2017),
Norvégiában 13% (2015), Finnországban 5,5% (2013).17 Ezeket a tényezőket figyelembe véve a skandináv családmodell a gyerekvállalás szempontjából már egyáltalán
nem mutat kimagasló teljesítményt. A szegényebb Kelet-Európai országok számára ez
a családmodell nemcsak követhetetlen, de érdemtelen is a követésre.
A gyermekvállalást az etikai szabályok és az erkölcsi elvárások is nagymértékben
befolyásolják. A liberalizmus azt hangsúlyozza, hogy a gyermekvállalás magánügy, de valójában ez a legszemélyesebb közügy. Egyrészt figyelembe kell venni,
hogy egy elöregedő és kihaló nép, kultúra és rassz halandó tagjai vagyunk és ezért
mindannyiunktól elvárható, hogy a maga módján hozzájáruljon e folyamat megállításához. Másrészt az európai emberek a gyermekvállaláshoz kapcsolódó döntésüket
szabadon és tudatosan hozzák meg, amelynek mindig vannak etikai vonatkozásai is.
Természetesen vannak kivételek: erőszak, meddőség, magányos élet. Ezek a kivételek
azonban nem annulálják azt a fő szabályt, hogy a gyermekvállalás napjainkban szabad
és tudatos döntés következménye. Ráadásul a meddőségből, a partner hiányából vagy
éppen annak elutasító magatartásából csak a saját gyermekvállalásának a lehetetlensége következik. Azonban legalább egy gyermek felnevelése – például örökbefogadás
révén – még a magányos emberek számára is lehetséges. A fentiek alapján és a demográfiai tél mérséklése érdekében ki kell mondani a következő új erkölcsi szabályt:
minden párnak legalább kettő és minden egyedülálló embernek legalább egy gyereket
kell felnevelnie.18
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(Natalista javaslatok) Egy társadalom különböző eszközökkel befolyásolhatja az
egyének viselkedését. Kornai (1989) ezzel kapcsolatban kiemelte az etikai, bürokratikus és a piaci, vagyis ösztönző koordináció jelentőségét.19 Ezek a koordinációk
állnak rendelkezésre akkor is, ha egy nép a saját gyermekvállalási hajlandóságot
akarja befolyásolni.
Fenntarthatósági szempontból az a helyes, ha egy nép termékenységi arányszáma
2,1 gyerek/nő. Ebből az következik, hogy a túlságosan magas termékenységű afrikai országokban az embereknek kevesebb, míg a túlságosan alacsony termékenységű európai országokban az embereknek több gyereket kell vállalnia. Végső soron
a maximum, illetve minimum két gyerek vállalásának morális kötelezettségét kell
érvényesíteni.
Ehhez a morális elváráshoz kapcsolódóan a túlnépesedéssel kapcsolatban érdemes
lenne bevezetni egy nemzetközi gyermek-kvótát, amely minden országra nézve ajánlásokat fogalmazna meg az újszülöttek maximális számával kapcsolatban, illetve a
nők 2,1-es termékenységi arányszámával kapcsolatban. Az alacsony termékenységű
országokban különböző ösztönző (főállású anyaság, adó- és nyugdíjkedvezmények)
intézkedésekkel lehetne már rövid távon is emelni a születési számot, hosszú távon a
célszámnak itt is a 2,1-nek kell lenni. Ennek legkönnyebben megvalósítható formája
az, ha mindenki legalább két gyerek vállalására törekszik, ebből sajnos nem következik, hogy mindenkinek legalább két gyereke születik, ezért az őshonos népesség
kisebb részének nagyon sok gyereket kell vállalnia.
Magyarországon a teljes termékenységi arányszám értéke pl. 2018 első félévében
1,46 gyerek/nő volt, ami 0,64 értékkel maradt el a kívánatos értéktől. Azaz negyven
százalékkal, durván 40 ezerrel kellene több gyereknek születnie, mint amennyi születik.
2017-ben 91 600 gyerek született.20 Az évi 130 ezer élveszülést viszonylag gyorsan (pl.
2030-ra) csak úgy lehet elérni, ha a nők egy része (10-15%) nagyon sok (4-8) gyereket vállal. A modern társadalomban nagyon sok gyereket csak azok a párok tudnak
nevelni, akik intézményesített támogatást kapnak a társadalomtól. Ezért javasoltam
már korábban a főállású szülőség, jelesül az anyaság intézményének a bevezetését,
ami egyrészt időt és státuszt biztosítana a gyerekneveléshez, másrészt kompenzálná a
gyereknevelés magas költségeit.21 Ez az intézmény nemcsak a termékenységi arányszámot, hanem a nők szabadságát is növelné, akik így szabadon választhatnának a dolgozó vagy a családjáról gondoskodó háztartásbeli nő szerepe között. Ez a radikálisnak
tűnő intézkedés és az így elért 2,1-es ráta is csak arra elég, hogy 8-9 millió főnél állítsa
meg a népességcsökkenést.22 Minél később indul el ez a program, annál alacsonyabb
szinten lehet stabilizálni az ország népességét.
A fenntartható fejlődés szempontjából az ideális demográfiai célállapot az, ha minden nemzet, és ennek járulékos következményeként minden ország, kultúrkör, unió és
maga az emberiség is olyan szinten stabilizálja a népességét, amely összhangban van
a környezeti fenntarthatósággal. Az állandó létszámú népességet nem idegen kultúrájú
néptömegek ki- és bevándoroltatásával, hanem az őshonos lakosság kettes körüli termékenységi rátájával kell biztosítani. Csak ez az eszmeiség képes arra, hogy egyidejűleg csökkentse a túlságosan magas termékenységű (pl. afrikai) és emelje a túlságosan
alacsony termékenységű (pl. európai) népek termékenységi arányszámát. Csak ez a
szellemiség képes megalapozni a népeknek azt a jogát, hogy szabályozzák a saját termékenységük rátáját és kialakítsák a fenntarthatósággal összhangban levő stacionárius
létszámú népességüket. Csak ezen a módon biztosítható a strukturálisan sokféle, de
mégis állandó létszámú emberiség fennmaradása és békés fejlődése.23
Valóság • 2018. december

7

8

TÓTH I. JÁNOS: A FENNTARTHATÓ NÉPESSÉG ELVI KÉRDÉSEI

JEGYZETEK
1

Spéder Zsolt: Demográfiai folyamatok: születések, halálozások, korösszetétel. TÁRKI [web:]
http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b325.pdf
2 Kapitány Balázs (szerk., 2015): Demográfiai
fogalomtár.
KSH
Népességtudományi
Kutatóintézet, Budapest, 17. o.
3 Population Reference Bureau (2017): 2017
World Population Data Sheet. (Megtekintve:
2018. 04. 30.) [web:] http://www.prb.org/
Publications/Datasheets/2017/2017-worldpopulation-data-sheet.aspx
4 NFFT (2013): Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Keretstratégia. Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Tanács Titkára, Budapest, 39. o.
5 Demény Pál (2016): Népességpolitika. A közjó szolgálatában. KSH Népességtudományi
Kutatóintézet, Budapest.
6 Population Reference Bureau (2017): i. m.
7 Oswald Spengler: A Nyugat alkonya. Noran
Libro Kiadó, Budapest, 2011. II. kötet. 146. o.
Fordította: Simon Ferenc, Juhász Anikó, Csejtei
Dezső.
8 Bene Éva: Emancipációs bumeráng. Kairosz
Kiadó, 2007. 160. o.
9 Benda József: A szakadék szélén. A népességfogyás okai és megállítása. Brankovics István
Alapítvány, 2015.
10 Michel Houellebecq: Behódolás. Magvető,
Budapest, 2015. 263. o. Fordította: Tótfalusi
Ágnes.
11 Jonas, Hans 1984: The Imperative of

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

Responsibility. In Search of an Ethics for the
Technological Age. The University of Chicago
Press, London.
Tóth I. János: Strukturális sokféleség vagy globalizáció. Valóság, 2018/9. sz. 1–8. o.
Demény: i. m. 363. o.
Houellebecq: i. m.
United Arab Emirates. Wikipédia. 2018-10-24.
Population Reference Bureau (2017): i. m. 16. o.
Demographics of Sweden, Denmark, Norway and
Finland.
Tóth I. János (2016): Az alacsony mértékű
gyermekvállalás morális vonatkozásai. Létünk
(Újvidék) (3) pp. 37–51.
Kornai János 1989. Bürokratikus és piaci koordináció. In Régi és új ellentmondások és dilemmák.
Magvető könyvkiadó. 7–14. o.
KSH (2018): Gyorstájékoztató. Népmozgalom,
2018. január–július. Közzététel: 2018. szeptember 26. KSH-honlap [www.ksh.hu].
Tóth I. János (2016): Javaslat a főállású szülő
intézményének a bevezetésére. Valóság, 59:(12),
pp. 33–42.
Kapitány Balázs és Spéder Zsolt (2017): Hitek
és tévhitek a népességcsökkenés megállításáról. In Jakab László – Urbán László (szerk.):
Hegymenet – Társadalmi és politikai kihívások
Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest.
Ez a tanulmány új könyvem (A fenntartható
népességért: gyerekvállalás vagy bevándorlás)
szinopszisának a szerkesztett változata.

Valóság • 2018. december

NÉMETH ISTVÁN

SZÁZADOK

Szocializmusok (II. rész)
(A weimari idők tervezetei) 1918 után néhány, a világháborúért korábban, a konzervatív
forradalom demokráciaellenes forradalmáért lelkesedő szerzője különböző jövőelképzeléseket kezdett vallani, akikre a nemzeti szocializmus motívumai is hatottak.
Sokan olvasták Oswald Spengler kultúr- és történelemfilozófus A Nyugat alkonya című könyvét, aki a háborúból kiábrándult konzervatív polgárság modern
kultúrpesszimizmusának képviselője volt. 1919-ben megjelentette a Poroszság és szocializmus című írását, amelyben kritikusan szemlélte az akkori uralkodó szellemi irányzatokat és pártokat, s főleg az 1918. novemberi forradalmat, valamint a szemszögéből
speciális angolszász liberális demokráciát, s negatívan értékelte a „német jellegtől” idegen kormányformákat. Ezzel szemben pártolta a tekintélyelvű „porosz erényeket”, mint
a tisztesség, kötelesség, engedelmesség, szolgálat és áldozatkészség, mint a „német jellem” alapeszméihez közeledő szocializmus alapeszméit: „A német, pontosabban porosz
ösztön ez volt: a hatalom az egészé. Az egyesek azt szolgálják. A király csak állama első
szolgája. Mindenkinek megvan a helye. Parancs és engedelmesség. […] Belső rendje
szerint Németország csak a szocializmus valamilyen válfaja lehet.”1
Spengler elképzelése a szocializmusról nem a gazdasági rend megváltoztatására,
hanem inkább több szociális igazságosságra irányult. Nemzeti szocializmusa sokkal
inkább a marxizmus és a nyugati világ ellen irányult. Reakciós gondolkodása ellenére
Spengler elkülönült a feltörekvő nemzetiszocializmustól és annak faji ideológiájától, s
1925–1930 között „az antiszemitizmus primitív megoldására” hivatkozva visszautasította az NSDAP-vel való együttműködést.
A kultúrtörténész és a Legfelső Hadvezetés egykori munkatársa, Arthur Moeller van
den Bruck 1916-ban A porosz stílus című írásával jelentkezett. Ebben a poroszságot
az „állam akaratának” tekintette, amelyet feltétlenül védelmezni kell, s egy esetleges
vereség után megújítani. A szocializmust pozitívan fogta fel, a völkisch egységvágy
kifejeződéseként, amely összeköti a németeket és oroszokat a nyugati szövetségesek
liberál-demokratikus eszméivel szemben.
1920 után Spenglerrel barátkozott, s a konzervatív forradalom fő képviselője és szócsöve lett.
Az ifjú népek joga című írásában olyan államfelfogást képvisel, amely szerint minden
nemzetnek – főleg a németeknek és az oroszoknak – meg kell találniuk a nemzeti szocializmushoz vezető saját útjukat. A liberalizmust, kommunizmust és demokráciát – Spenglerhez
hasonlóan – idegen, külföldről becsempészett eszmének tekintette, amelyek veszélyeztetik
a „német szocializmus” független megvalósítását. A politikai vezetést a jövőben csak egy
kis elitnek kellene kézben tartania. Dekadens nyugati befolyásként elutasította a pártokat,
választásokat és az egyéb hatalmi ellenőrzéseket. A nem-németeket és zsidókat nem kellene
elűzni, hanem kizárni a befolyásos helyekről. A német és az orosz, egységes rendszer nélküli
szocializmus közelítésének követelésével befolyásolta Ernst Niekischet is.
Az ifjúkonzervatívokra és a jobboldali radikálisokra nagy befolyást gyakorolt 1923ban megjelent A Harmadik Birodalom című munkája. A kötetben a nemzeti antikapitalizmus és antiliberalizmus kéz a kézben járt: „ahol a marxizmus végződik, ott kezdődik
a szocializmus: egy német szocializmus, amelyik arra hivatott, hogy az emberiség szellemtörténetében leváltson minden liberalizmust.”
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Jóllehet a szerző nem volt nemzetiszocialista és már 1922-ben eltávolodott Hitlertől,
az NSDAP 1925-ben bekövetkezett halála után átvette könyvcímét és a birodalmi eszmét „forradalmi” propagandája számára. Néhány szerző (von Gleichen, Jung, Stadtler)
folytatta eszméinek terjesztését.
Rathenauhoz hasonlóan Wichard von Moellendorff a porosz tisztviselőállam példaképéből indultak ki. Elképzelésük szerint a válságoktól megrázkódtatott kapitalista társadalom a gépek mintájára működik; megoldásként technokrata eliteknek kell irányítani
és uralni. Az erős állam a magángazdasági érdekeket központi tervezéssel fékezi, és
szükség esetén elnyomja.
1925 táján Werner Sombart és Ernst Jünger pedig a Szovjetuniót a német jövő példaképének tekintette, jóllehet saját nemzeti szocializmusukat elhatárolták a kommunizmustól. Fordítva pedig Lenin is példaképül állította a porosz tisztviselőállamot a szovjet
állam számára.
Ennek felelt meg az egyéni kibontakozási érdekek és az egyéni egoizmusok visszautasítása a közösségi értékek, például a „porosz erények” javára. Ezek a tervezetek inkább a
weimari köztársaság válságjelenségei, strukturális hiánya miatti káosz kezelésére szolgáltak,
mintsem a jövő társadalmának racionálisan felismerhető és realistán járható útját jelezték.
S egyhangúan elutasították a marxizmus három alapvető ismertetőjelét: a termelőeszközök
magántulajdonának megszüntetését, az internacionalizmust és az osztályharcot. Kritikájuk
inkább a kultúrára és a gazdaságra korlátozódott.2 Sombart pedig a saját szocializmusát egyenesen a középrétegre alapozta, a munkások ellen, mert nekik nincs hazájuk, talajtalanok, s
állandóan új életformákat keresnek, állandóan elégedetlenek, s földrengést okoznak.
Kurt Sontheimer folyamatos átmenetet látott a nemzeten belüli marxista szocializmustól a „német szocializmusnak” jelzett „népközösség” tervezetéig, amely önzetlenül
szolgálja az államot. A „nemzeti szocializmus” antikapitalistának, polgárellenesnek és
pronemzeti magatartású kettős fogalma ezért sohasem kapott egyértelmű körvonalakat.
Ernst Niekisch, a bajor népiskolai tanító és egykori SPD tartományi parlamenti képviselő pedig nemzeti bolsevizmust képviselt, a szélsőséges nyugatellenes nacionalizmus
és a forradalmi szocializmus szintéziseként. 1926–1934 között havi lapot is kiadott
Widerstand. Zeitschrift für nationalrevolutionäre Politik (Ellenállás. A nemzeti-forradalmi politika folyóirata) címmel. Szerzői közé tartozott Friedrich Georg Jünger, Joseph
Drexel, Ernst von Salomon, Gustav Sondermann. Niekisch nemzeti-forradalmi politikaelképzelései befolyásolták a konzervatív forradalom gondolkodóit, valamint a nemzetiszocialistákat is, közöttük a Strasser-testvéreket és Ernst Röhmöt. De Niekisch Hitler
kifejezett ellensége volt, s 1932-ben „német végzetként” óvott hatalomra jutásától.
1926-tól az általa vezetett „birodalmi bajtársak” nevű ellenállási kör, akiknek a Führerre
kellett felesküdniük, egy német vezetésű Közép-Európára és egy „végleges impériumra” törekedett. Ellenállási kísérletei miatt Niekisch viszonya vitatott a nemzetiszocializmushoz. Németország szovjet megszállási övezetében a KPD és az SPD egyesülésének
támogatójaként a NDK-ban állami hivatalt kapott.
(A „barna” szocializmus – az NSDAP) A német nemzetiszocialisták 1920 után nem
pártként, hanem „mozgalomként” igyekeztek a tiltakozó választókat elérni. A történelmi
nemzetiszocializmus azonban sohasem kínált önmagában zárt nemzetiszocialista ideológiát. Hitler számára, aki nem volt érdekelt komoly ideológiai vitákban, a szocializmus
csupán „egy közhelyet jelentett a sok közül, amelyekkel feldíszítette magát, ha az éppen
passzolt rá”. A sajátos náci értelmezés szerint a szocialista kifejezés népközösséget, a
nemzeti pedig faji ideológiát jelentett.
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Manapság a fogalom többnyire Adolf Hitler és híveinek sajátos ideológiáját jelenti. „Nemzetiként” Hitler az egyén feloldódását értette a népközösségben, amelynek
egyénért való felelősségét nevezte „szocializmusnak”. Főleg a szocialisták fő céljával,
a termelési eszközök társadalmasításával szállt szembe. Hans-Ulrich Wehler történész
szerint a szocializmus az NSDAP-ben csak a népközösségi ideológia „kiforgatott formájában” élt tovább. Manapság messzemenően a rasszizmussal, imperializmussal, totalitarizmussal és népirtással azonosítják, és nem tekintik megújulásra alkalmas ideológiának.
Az 1919. januárban megalakult a Német Munkáspárt 1920-ban Münchenben átnevezte magát Nemzetiszocialista Német Munkáspárttá (NSDAP) és magát valamennyi antiszemita és antidemokratikus erő „gyűjtőmozgalmának” tartotta. Eközben átvette Rudolf
Jung programjának nagy részét.3
25 pontos programja hangsúlyozta a völkisch mozgalomból ismert népközösség fogalmat, amelynek mindent maga alá rendelt. Az eszme befelé homogenizáló, idegenellenes és kiközösítő – főleg a zsidók ellen –, kifelé pedig expanzív és rasszista volt, s
„az árják élettérért folyó harcát” tartalmazta. A célok és az eszközök a számos korábbi
gyűjtőmozgalomhoz hasonlóan továbbra is tisztázatlan maradtak.
Az 1920-as években az NSDAP Gregor Strasser4 által képviselt bal-, és az Alfred
Rosenberg5 nevével fémjelzett jobbszárny nyilvános vitát folytatott a pártprogram nemzeti és szocialistához közelítő összetevőiről. Rosenberg 1923-ban megjelent Nemzeti
szocializmus vagy Nemzetiszocializmus című írásában a kettőt élesen elkülönítette egymástól. „A »nemzetiszocializmus« szó egyfajta új szintézist jelent, amely a két fogalom
elválaszthatatlanságát hangsúlyozza, miközben a »nemzeti szocializmus« a valóságban
nemzeti marxizmust jelent vagy jelenthet.”
1926-ban Adolf Hitler pártvezető érvényesítette vezetési igényét a pártban és vis�szautasította Strasser néhány antikapitalista követelését vagy azokat antiszemitára
változtatta. Az 1926 decemberében megjelent Mein Kampf második kötetében Hitler
az NSDAP-t szovjetellenes célokra állította át: harc a zsidó bolsevizmus ellen és a keleti élettér megszerzése. A Szovjetunióval való külpolitikai együttműködés – miként a
Strasser-testvérek és Joseph Goebbels6 addig még követelték – már nem jött szóba.
Otto Strasser néhány hívével 1930. július 4-én kilépett a pártból és ehhez nyilvánosságra hozta A szocialisták elhagyják az NSDAP-t című felhívását, hogy befolyásolja a
párt további politikai fejlődését. Hitler szilárdan kitartott amellett, hogy szocializmus és
a nemzeti gyökerében ugyanaz, vagyis a saját nép feladata: „Szocializmus alatt értem:
népem legteljesebb szolgálata, a személyes előnyök feladása az összesség érdekében.
[…] Az összesség haszna a legfontosabb. A nemzeti fogalma végső soron nem jelent
mást, mint a népem iránti odaadást és szeretetet.”
Az osztályharc ezért a nemzeti egység útjában áll: „A nemzeti vagy szocializmus
név életbeállításokat jelzett s nem engedte, hogy új értékek jöjjenek létre. A hiányzó
közösségi érzés ellentétesen virágzó gyűlöletbe csapott. […] Ma minden ellentétnek
meg kell szűnnie a polgár és proletár között, mivel minden nemzet felemelkedése csak
közös jelszavak alatt mehet végbe. A rést be kell zárnunk és az erőket új platformon
összegyűjteni.”
1934-ben Hitler, mint „Führer és birodalmi kancellár” a baloldali pártszárny többi
képviselőjét, elsősorban Ernst Röhmöt7 és Gregor Strassert a „Röhm-puccsban” meggyilkoltatta és megfosztotta hatalmától a paramilitáris SA-t. A náci rendszer előtte már
terrorintézkedésekkel gleichsaltolta a szakszervezeteket, betiltotta a KPD-t és az SPD-t,
letartóztatta vezetői elitjét, számos pártfunkcionáriust meggyilkolt s így a munkásmozgalom szervezeteit megfosztotta befolyásuktól.
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Hitler az 1933. szeptember 3-i birodalmi pártnapon így beszélt: „Hogy a szónak:
szocializmus, egyáltalán értelme legyen, azt csak úgy lehet megteremteni, hogy acélos igazságossággal, amely a legmélyebb belátást jelenti, az összesség fenntartása
céljából mindenkire azt bízni rá, ami veleszületett hajlamainak és ezzel értékének
megfelel.”
(Szocializmus a nemzetiszocializmusban – vélemények) A szocializmus és a nemzetiszocializmus viszonya vitatott a társadalomtudósok között, amely a szocializmus-fogalom
eltérő használatán alapul. A nemzetiszocializmus erős antiliberális tendenciáját néha
„szocialistának” említik. A nemzetiszocializmus propagandájának jelentős részét a gazdasági és szociálpolitikai ígéretek tették ki. A nemzetiszocializmus úgy adta elő magát,
hogy a szocializmus teljesítetlen maradt ígéreteire és a világgazdasági válság nyomorára
tekintettel a „tettek szocializmusát” valósítja meg. Eközben élesen elkülönült a marxizmustól, amelynek híveit a nemzetiszocializmus ideje alatt üldözték és meggyilkolták.
Johann Gottlieb Fichte filozófus már késői írásaiban elvetette a liberális állammodellt, amelyet szocialistával váltott fel, s a Napóleon elleni szabadságháborúban nemzeti gondolatokkal töltött fel. Tehát egy nemzeti szocializmust népszerűsített, amely az
éjjeliőr állam és a jóléti állam között alakulna. Nemzeti szocializmusa eközben a kapitalizmus előtti gazdasági formához közeledett. A gazdaság rendi szervezettségű állami
tervgazdaság lenne.
Johann Braun jogtudós szerint: „Egy szocialista utópia a nemzetiszocializmushoz is
alapul szolgál. Ugyan ez nem mindenki szocializmusa volt, tehát nem egy nemzetközi,
hanem egy nemzeti szocializmusra irányult; de az utópista joggondolkodók logikája itt
is uralkodik.”
Rudolf Breitscheid SPD-politikus az 1931. évi lipcsei pártkongresszuson úgy vélte,
hogy „maga a nemzetiszocializmus rákényszerül, hogy magának szocialista cégtáblát
adjon”. Mindez azt mutatja, hogy „végül mégis a szocializmus gondolata menetel”.
Otto Strasser A szocialisták elhagyják az NSDAP-t (1930) címmel ezt írta: „Számunkra
a szocializmus a nemzet szükségleti gazdaságát jelenti a dolgozók összességének részvételével, akik e nemzet egész gazdaságát birtokolják, vezetik és nyereségét élvezik,
vagyis a mai kapitalista rendszer tulajdoni monopóliumának szakításával, és főleg a vezetési monopólium szakításával, amely ma kapcsolódik a birtoklás jogcíméhez.”
Götz Aly történész: a szocializmus a nemzetiszocializmusban nemcsak propagandafogás volt, hanem a nemzetiszocializmus sokkal inkább a 20. század nagy egalitáriusi
alaptendenciájához tartozik.
Henry A. Turner történész nem hiszi, hogy Hitler szocialista volt. Állandóan hitet tett
a magántulajdon mellett, elismerte a liberális konkurenciaelvet, de nem az igazi liberalizmusból kiindulva, hanem szociáldarwinista alapfelfogása miatt. A politika primátusa
értelmében követelte, hogy a gazdaság a politika teljes ellenőrzése alatt álljon. A nemzetiszocializmus sohasem dolgozott ki önálló gazdasági elméletet.
Ez a tények szocializmusa! Berlintől Addis Abebáig érne, s 6000 km hosszú lenne az
a vonat, amelyet 1933-ban a téli segély 209 millió mázsa adománya tölt meg. Március
29-én támogassátok a Führert, hangzott az NSDAP felfogása.
A nemzetiszocialista gazdasági elképzelések jellegéről folyó tudományos viták központjában kezdettől fogva az a kérdés áll, hogy a nemzetiszocializmus kapitalista vagy
szocialista volt-e.
Max Horkheimer német szociológus 1939-ben, a háború kezdete előtt így vélekedett:
„Aki nem akar beszélni a kapitalizmusról, annak a fasizmusról is hallgatnia kell.”
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Manfred Weißbecker marxista történész 2011-ben megjelent könyvében az NSDAP
elnevezést tiszta demagógiának tartotta, mivel a párt a valóságban sem nemzeti, sem
szocialista nem volt, hanem fasiszta.
Ezzel szemben Ludwig von Mises 1947-ben így írt: a nácik, a Nemzetiszocialista
Német Munkáspárt ideológiája a legtisztább és legerősebb manifesztáció korunk antikapitalista és szocialista korszelleméről. 1927-ben a fasizmust a kisebbik rossznak
tekintette.
Az NSDAP pénzügyi támogatása ügyében a marxisták a német iparosok pénzügyi
adományát – közöttük Fritz Thyssen és Emil Kirdorf, és az iparosok 1932. novemberi
beadványát, amelyben felszólították Paul von Hindenburg birodalmi elnököt, hogy nevezze ki birodalmi kancellárnak Hitlert – többnyire a nagyipar felelősségeként emlegetik Hitler hatalomra juttatása ügyében.
Eberhard Czichon NDK-történész ezért később úgy vélekedett, hogy a német „iparosok,
bankárok és nagy-agráriusok náci csoportja akarta és szervezte Hitler kancellárságát”.
Nyugatnémet kollégája, Reinhard Neebe ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a
legtöbb német vállalkozó és csúcsszervük, a Német Ipar Birodalmi Szövetsége nem
Hitlert, hanem az előző Heinrich Brüning, Franz von Papen és Kurt von Schleicher
kormányait támogatta. Ezt az álláspontot vallja Henry Ashby Turner amerikai történész
is, akinek kutatásai szerint az NSDAP pénzügyi eszközei nem ipari adományokból, hanem tagdíjakból és belépési pénzekből származott. A nagyipar jóval kevesebb pénzt
adományozott az NSDAP-nak, mint konkurenseinek: az NDVP-nek, a DVP-nek és a
Centrumnak. Ezzel be akarták biztosítani magukat egy náci hatalomra jutás nemkívánatos esetére. A nagyvállalkozók ezért manapság aligha számítanak a nemzetiszocialista
felemelkedés és Hitler 1932–1934 közötti hatalomra jutása fő okozójának.
A náci ideológia antikapitalizmusa pedig többnyire antiszemita irányultságú volt.
Vitatott, hogyan lehet beilleszteni ezeket a náci propagandába, főleg a Strasser-szárny
kikapcsolása után. Az NSDAP 1920. évi 25 pontos programja, amelyet Hitler 1926-ig
„megváltoztathatatlannak” tartott, több antikapitalista követelést tartalmazott, mint például a kamatrabszolgaság eltörlése, a trösztök államosítása és a nagyüzemek nyereségéből
való részesedés. Kezdetben vezető nemzetiszocialisták – mint Joseph Goebbels, Gregor
Strasser és testvére Otto, aki híveivel már 1930-ban elhagyta a pártot – beszédeikben rendszeresen szocialista díszleteket használtak. Hitler ugyan világosan kiállt a magántulajdon
mellett, a nemzetiszocialista gyakorlatban mégis a magántulajdon számos kisajátítására
került sor, mint például az úgynevezett „árjásítás” során. A kisajátítás kárvallottjai főleg
zsidók voltak, de nem zsidó emigránsok és politikailag nemkívánatosak is.
Albrecht Ritschl utal az NSDAP szocialista szárnyának 1930–1934 közötti fokozatos kikapcsolására és az antikapitalista hangokat leplezett antiszemitizmusnak tekinti.
Az antikapitalizmus és antiszemitizmus szoros kapcsolata megmutatkozott az NSDAP
Reichstag-frakció elnökének 1930. október 18-i beadványában, amelyben „a bank- és
tőzsdehercegek, valamint az 1914. augusztus 1-e óta betelepült keleti zsidók és egyéb
idegen származásúak” vagyonának kisajátítását követelte.
1931-ben a világgazdasági válság csúcspontján az NSDAP állami munkásfoglalkoztatási programot követelt, hogy a munkásságot megnyerje a pártra szavazóknak. 1933
májusában a náci rendszer szétzúzta a szervezett munkásmozgalmat és szakszervezeteit.
Belpolitikailag az NSDAP a marxista és kommunista csoportokat fő ellenségének tekintette, miként külpolitikailag a bolsevizmust is.
A „nemzeti szocializmust” „népközösségnek” nyilvánították, amelyen „a nép és az állam
egységét”, „erős államot” értettek az egységes náci ideológia alatt és a Führer irányításával.
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Valamennyi állampolgár munkakötelezettsége és a fajilag meghatározott nemzeti érdekek nyitva hagyták a kérdést, hogy ehhez a termelési viszonyokat is át kell alakítani:
ez a vezérszó azonban hiányzott a 25 pontos programból. Az NSDAP eltért valamennyi
szocialista párt akkori programjától: a marxizmus osztálynélküli társadalmának koncepciójától, de az egyéni szabadságjogokat védelmező plurális és parlamenti szociáldemokrata elképzelésektől is.
A magántulajdonhoz és a konkurencia elvéhez fűződő viszony kérdésében sincs
egyetértés a történészek között. Hitler a magántulajdonról 1919-ben privát körben, s
1926-ban a Hamburgi Nemzeti Klubban beszélt, s kevés, komolyan értékelhető megjegyzés maradt fenn utána. Albrecht Ritschl berlini gazdaságtörténész felhívja azonban
a figyelmet Hitler 1942. márciusi, adjutánsai körében kötetlenül tett kijelentéseire. Hitler
ekkor határozottan „a részvények névtelen magántulajdona ellen fordult. Anélkül, hogy
valamit is tenne, a részvényes több osztalékot kap, mint a részvénytársaság szorgalmas
munkásai, vagy egy zseniális mérnök, aki az üzem élén áll.”
1944. június 26-án Hitler és Albert Speer8 a hadiipar vezető személyiségei (közöttük
Walter Rohland) előtt Obersalzbergen „saját felelősséget” követeltek, és a győzelem utáni időkre bejelentették a „német gazdaság magánkezdeményezésének” nagy korszakát.
Feltehetően Hermann Rauschning áll legközelebb az igazsághoz, miszerint Hitler a
gazdaságot következetesen politikai céljai alá rendelte (a szocialista elvekből azt vette
át és használta, ami beleillett terveibe; nem követett doktrinér elvi rendezési elveket,
hanem csak rugalmasan alkalmazott célokat).
Henry A. Turner arra a következtetésre jutott, hogy Hitler igényelte a „liberális konkurencia-elvet” és a magántulajdont, mert azokat be akarta építeni a gazdasági életről
vallott szociáldarwinista nézetébe.
Anselm Doering-Manteuffel a parlamenti demokrácia felszámolását és a Führerállam kiépítését úgy értékeli, mint a „forradalmi antiliberalizmus áttörését állameszmévé”. Goebbels kijelentette: „A Harmadik Birodalom leváltotta a liberalizmus korszakát”,
szerinte ezt már a kortársak is így értelmezték.
Jörn Axel Kämmerer szerint Hitler elutasította a húszas évek privatizációs törekvéseit
és inkább a nagy részvénytársaságok, az energiagazdaság és más gazdasági ágak államosítását vallotta. Ugyan az ipari üzemek államosítására nem került sor, de a birodalom
tulajdonában lévő vállalkozásokat (mint például a Hermann Göring Birodalmi Művek)
alapítottak.
Az egyenlősítő elvek és a szocializmushoz fűződő viszonyt illetően Friedrich August
von Hayek kiemeli, hogy a nemzetiszocializmus és a szovjetkommunizmus diktatórikus
és antiliberális alapjaikban hasonlítottak egymásra. Számára a szocializmus és nemzetiszocializmus hasonló totális tendenciákat mutat, jóllehet eltérő célokat követtek. Mivel
mindkettő a központi tervezést vette igénybe, a kollektivizmus variációi, amelynek dinamikája a jólét, a demokrácia és a jogállam lerombolásához vezetett.
Rainer Zitelmann Hitlert „forradalmárnak” tekinti, aki tiszteletreméltó törekvést mutatott a munkások felemelkedési törekvéseinek javításában, ha megfeleltek faji elképzelésének. A gazdasággal szemben a „politika primátusára” törekedett, amely „a politika
és a gazdaság viszonyának forradalmasítására” irányult. A kapitalista gazdasági rendszert egy vegyes gazdasági renddel kívánta felváltani, amelyben a piaci és tervgazdasági
elemek egy új szintézisben egyesülnének. A nemzetiszocializmus által kezdeményezett
„szociális forradalom” komolyan veendő.
Joachim Fest szerint „sohasem folyt alapos vita a nemzetiszocializmus politikai helyzetéről.” Helyette „számos kísérlet történt, hogy vitassák a Hitler-mozgalom és a szocializmus
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minden rokonságát”. Ugyan Hitler egyetlen termelőeszközt sem államosított, de „a
különböző színezetű szocialistákhoz hasonlóan a társadalmi gleichsaltolást előre vitte”.
Götz Aly szerint is a náci rendszer megkísérelte, hogy szociális gondoskodással egalitárius elveket valósítson meg. Az NSDAP programja két, az antiszemitizmussal kombinálható egyenlőségi elvre támaszkodott: az egyik alapgondolat az etnikai homogenitás
volt, a másik pedig több szociális egyenlőséget ígért. Az újabb történeti munkák főleg a
Birodalmi Munkaszolgálatot, a Hitlerjugendet és a katonaságot sorolják azon területek
közé, ahol valóban megkísérelték ezen ígéreteket megvalósítani. Ez az egalitárius igény
a marxizmussal ellentétben nem az egész lakosságra irányult, hanem a „német nép etnikailag meghatározott nagykollektívájára” korlátozódott.
(A népközösség eszméje) A népközösség a nemzetiszocialista ideológia központi fogalma volt. Programilag a nemzeti szocializmus eszméjén állt. A népnek faji és világnézeti
közösségként zártan Führerje mögött kell állnia. Megszűnnek az osztály- és rendi sorompók. A népközösséget a náci propagandában a közvélemény gleichsaltolásával és a
következetes nemzetiszocialista nevelési rendszerrel igyekeztek megvalósítani.
A „népközösség” már 1900 táján gyakorta felmerülő fogalom volt, s a századforduló
előtt több könyv is született róla. A konfliktusoktól és társadalmi ellentétektől szétzilált
társadalomban különböző politikai csoportocskák használták, völkischek és konzervatívok, de a liberálisoknak és a keresztényeknek is attraktív volt. Főleg a „vádormadarak”
romantikus ifjúsági mozgalma népszerűsítette a jövő társadalmi eszméjének. Az anonim, gazdasági haszonlesés, egoista individualizmus és pártviták által meghatározott
„társadalommal” szemben a népközösséget igyekeztek megvalósítani. A jól működő gépezetnek valójában a Führer és a tömeg viszonyát kellett „acélblokkban” összeilleszteni.
Az 1914. évi háborús révület eufóriájában, majd a harcmezők bajtársiasságában számos konzervatív, de baloldali erő is a megvalósítandó népközösségben olyan modellt
látott, amelyben az osztály- és rendi ellentétek eltűnnek. „1914 szellemére” a weimari
időkben is sokan esküdtek. A „népközösség” fogalma azt az illúziót közvetítette, hogy
a személyes, szoros kapcsolatok átvihetők az egész modern társadalomra. A „népközösség” így ideális fogalom volt a politikai propaganda számára.
A „népközösség” fogalma már az 1920-as években nagy szerepet játszott Hitler harci
beszédeiben. Az NSDAP programja szerint a jövő nemzetiszocialista népközösségében
„valamennyi állampolgár azonos jogokkal és kötelességekkel rendelkezik”. A vezető
náci ideológusok beszédeiből és gyakorlatából azonban rekonstruálható a népközösség
elképzelése, amely voltaképpen két elemen nyugodott: a fajon és a világnézeten.
A nép népközösséggé formálása már 1933-ban elkezdődött és 1945-ig változatlanul
a propaganda része volt. A „polgár” fogalma helyébe a „néptárs” lépett. Az üzemekben többé nem használtak osztálymegosztó munkavállalókat és munkaadókat. Helyette
üzemi közösségekről beszéltek, ahol a munkásokat az „ész és az ököl” jelszava alatt
egyesítették. A cégvezetőket az „üzem Führerének” nevezték. Már a nemzetiszocialista
diktatúra első éveiben – minden partikularizmust kerülendő – betiltották, illetve náci
szervezetekbe integrálták az önálló egyesületeket, szövetségeket és szervezeteket, még
akkor is, ha pozitívan viszonyultak a rendszerhez.
Az úgynevezett egytál-vasárnapokon az egész nép vasárnap az egytálételek előtt
egyesült, amelyet Goebbels „Szocializmus a gyakorlatban” kifejezéssel illetett.
A másik akció az úgynevezett Téli segély (WHW) volt; a „hideg és az éhség” elleni
akció során egész évben gyűjtöttek a szükséget szenvedő néptársaknak, vagy a hadsereg
számára színházi és filmrendezvényeket szerveztek. A német támadás elakadása miatt
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az orosz télben télikabátokat gyűjtöttek katonáik számára „egy nép magán segít”
jelszóval. Ezekbe ismert filmszínészeket – közöttük Heinz Rühmann és Zarah
Leander – is bevontak.
(A „vörös” szocializmus) Az 1917. évi októberi forradalommal a szocializmus eszméje
először vált gyakorlattá egy nagy kiterjedésű, 134 milliós országban. A diktatúra szakaszát Lenin önálló társadalmi formának tartotta, amelyet szocializmusnak nevezett.
Benne a proletárok a termelési viszonyokat a termelőeszközök társadalmasításával úgy
változtatnák meg, hogy végül az osztályellentétek maguktól megszűnnének.
A bolsevik ideológia magját a politikai hatalom megszerzésének elmélete és politikai
programja alkotta a hivatásos forradalmárokból álló, osztálytudatos harcos elit révén. A „proletariátus diktatúrájának” megvalósítása összekapcsolódott a szocialista elképzelésekkel
és az osztálynélküli társadalom céljával. A valós helyzettel nem számoló (voluntarista)
kezdeményezés, miszerint a forradalomnak a forradalmi elit tervei és cselekedetei révén
kell megvalósulnia, megkülönböztette a bolsevizmust Marx gondolkodásától, aki a forradalom szinte természetszerű jelentkezését tételezte fel a termelési viszonyok megfelelő
fejlődésekor. Az állam – Marx szerint az egyik osztály másik feletti elnyomásának eszköze
– így feleslegessé válna és elhalna, s ezzel lehetővé válna az emberiség történetének utolsó
társadalmi formációja, a kommunizmus. Ez az esemény azonban sohasem köszöntött be.
(A bolsevik államcsíny és a szocialista állam) Oroszországban a szociáldemokrácia már
1903-ban a reformorientált mensevikekre (kisebbségiek) és a marxista–forradalmi bolsevikokra (többségiek) bomlott, akiknek szakadása rövid átmeneti együttműködés után
1912-ben véglegessé vált.
A cárizmust megbuktató 1917. februári forradalom után a Lvov herceg vezette
Ideiglenes Kormány a „Háború a végső győzelemig!” jelszóval, a remélt területszerzések miatt folytatta a Németország elleni háborút. A svájci emigrációból 1917 áprilisában a keleti fronton kötendő béke szándékával a németek által hazavitt Lenin előbb a
bolsevikok elméleti, majd gyakorlati vezetését is átvette. Már megérkezésekor kifejtette
Áprilisi téziseit, a polgári demokratikus forradalom szocialista forradalommá való továbbfejlesztéséről.
Lenin a forradalmi hatalom szervezeti formájaként nem parlamentáris, hanem szovjet
köztársaságot, azaz kommün-típusú államot kívánt létrehozni. A szovjetekben a felfegyverzett munkások és parasztok tömegei egyesültek. Ha a szovjetek áprilisban kezükbe
veszik a hatalmat, nem proletárdiktatúra, hanem – az 1,5 milliós munkásság mellett nehezen értelmezhető – munkás–paraszt forradalmi demokratikus diktatúra jött volna létre.
Ebben az új hatalmi szituációban a különböző osztályok és pártok harca a szovjeteken
belül folyt volna tovább. Ha a bolsevik párt a szovjetekben megszerzi a többséget, a nép
követeléseit valóra váltva fokozatosan, békés úton vihette volna előre a forradalmat. Így
a bolsevik párt stratégiája és taktikája értelmében a kezdetben munkás–paraszt demokratikus diktatúrát megvalósító szovjethatalom proletárdiktatúrává fejlődhetett volna.
Lenin Oroszországban a szocialista forradalom legvalószínűbb formájának a polgárháborút, a fegyveres felkelést tekintette, a kedvező körülmények miatt viszont megkísérelte, hogy a szocialista forradalmat békés úton vigyék győzelemre. A tervvel egyidejűleg
sürgette a proletariátus s az egész nép felfegyverzését.
1917. április–július között a bolsevikok a tömegek megnyeréséért küzdöttek, s a
párt befolyása főleg a nagyüzemekben erősödött. Az orosz hadsereg 1918. június 6-án/19én végül katasztrofálisan végződő offenzívát indított; a bolsevikok a kudarc okozta
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hangulatot kihasználva megkísérelték puccsal magukhoz ragadni a hatalmat. De az új
belügyminiszter keresztülhúzta tervüket, s a puccskísérlet kudarcba fulladt. A rendőrség
felderítette a párt német pénzügyi kapcsolatát is. Így Lenin másnap Zinovjevvel együtt
eltűnt Szentpétervárról, s a finn határ mellett húzták meg magukat. Az illegalitásban dolgozó bolsevikok megkísérelték koholmánynak beállítani a Lenin elleni vádakat.
Mivel a német kormány a sikertelen bolsevik puccskísérlet után úgy ítélte meg a
helyzetet, hogy Lenin talán mégsem tudja olyan gyorsan megdönteni az oroszországi
rendszert, sőt esetleg nem is képes célt érni, 1917. szeptember végén (október közepén)
északnyugatról támadást indított Oroszország ellen. A németek előtt rövidesen nyitva állt
az út Kronstadt és Szentpétervár felé. A bolsevikok október 12-én/25-én megalakították
a Forradalmi Katonai Bizottságot, amely hivatalosan „a német invázió elleni védelmet”,
valóságban azonban a kormány megdöntését célzó puccs előkészítését szervezte.
Több hazai és nemzetközi körülmény figyelembe vételével Lenin a fegyveres felkelést 1917. október 25-re (november 6-ra) tűzte ki, s végül sikerrel járt. A bolsevik párt
fogta össze a katonák, a proletariátus, a parasztság és az elnyomott nemzetiségek harcát,
s az országban proletárhatalom jött létre. Az Ideiglenes Kormány megdöntése után Lenin
október 26-án, a Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetjeinek Második Összoroszországi
Kongresszusán bejelentette, hogy a forradalom minden hatalmat a szovjetekre ruház át.
A szovjetkongresszus egyhangúlag elfogadta a békéről és a földről szóló dekrétumot.
(A bolsevizmus) Bolsevikoknak Lenin híveit nevezték, akik az OSZDMP 1903. évi
londoni, második kongresszusán többséget szereztek, s egy forradalmi értelmű, radikális irányzatot képviseltek, velük szemben a mensevikek a kisebbséget képviselték, és
reformokat szorgalmaztak. A bolsevizmus (többségiek, Oroszország Szociáldemokrata
Munkáspártjának egyik frakciója) elsősorban elmélettörténeti fogalom, amellyel Lenin
világnézeti–politikai tanításait és a marxizmus orosz viszonyokra alkalmazott értelmezését jelöljük. A politikai filozófiában a bolsevizmus a dialektikus materializmusnak
felelt meg, az ideológiai–politikai jelentésben (1924-ig) pedig a leninizmusnak, később
pedig a marxizmus–leninizmusnak. Az 1905. évi orosz forradalom után a „bolsevizmus”
képet főleg a magukat „bolsevikellenesnek” nevezők használták harci fogalomként az
összes európai kommunista párt ellen.
A német nemzetiszocialisták a „bolsevik” fogalomnak egyenesen antiszemita előjelet
adtak, s így a „bolsevik” és „zsidó” fogalmat propagandisztikusan majdnem szinonimaként kezelték. Ezen értelmezés használatához főleg Alfred Rosenberg náci főideológus
járult hozzá, aki az 1917. évi forradalmat Moszkvában diákként élte át, s 1922-ben megjelentette antiszemita harci iratát Pestis Oroszországban címmel.
A bolsevizmust antikommunista ellenfelei a weimari köztársaságban és a nemzetiszocializmus idején egyaránt üldözték. A Bolsevizmus elleni alap létesítésével a német
vállalkozóktól pénzek folytak a „szabadcsapatoknak” nevezett magánhadseregekhez,
amelyek egész Németországban erőszakot alkalmazva harcoltak a tanácsmozgalom ellen. Ezen alap révén tudatosan pénzeltek antiszociális és völkisch csoportokat, valamint
korai nemzetiszocialista mozgalmakat és pártokat.
A második világháború után a bolsevizmus politikai jelenségként és fogalomként a kelet–nyugati konfliktus keretében növekvő mértékben veszített jelentőségéből. Az SZK(b)
P saját elnevezésként ragaszkodott a bolsevizmus kifejezéshez, s 1952-ig nevében viselte.
Az alulról felfelé kiépülő szovjet államszervezet egyesítette a törvényhozó és végrehajtó hatalmat. Legkisebb egységei az üzemekben és katonai egységekben alakult szovjetek voltak. Erre épültek a városi, majd kormányzósági szovjetek. A legfőbb hatalom
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letéteményese a Szovjetek Összoroszországi Kongresszusa lett. Az 1918. július 10-én
elfogadott első alkotmány szerint a kongresszus évente kétszer ülésezett. Két kongres�szus között jogkörét a Központi Végrehajtó Bizottság gyakorolta, amely az államügyek
általános irányítására létrehozta a Népbiztosok Tanácsát. Az első szovjet kormányt
1917. november 8-án jelölték ki, s elnöke Lenin lett.
Az ellenforradalmi csoportosulások gyűjtőhelyévé a legális kispolgári pártok (szociálforradalmárok–eszerek, és a mensevikek) váltak, akik még az 1917 nyarán
összeállított választási listák alapján az Alkotmányozó Gyűlés összehívását sürgették. A bolsevikok előrelátták, hogy az Alkotmányozó Gyűlés a parlament szerepét
akarja játszani, bár a tanácsok közvetlen demokráciája már létrejött az országban.
Az 1918 januárjában összeült Alkotmányozó Gyűlés többsége elutasította a szovjethatalom által életbe léptetett dekrétumokat, ezért a Központi Végrehajtó Bizottság 1918.
január 19-én feloszlatta az Alkotmányozó Gyűlést. Ettől kezdve a jobboldali eszerek és a
mensevik párt a nyílt fegyveres ellenforradalmat támogatta. A baloldali eszerek beléptek
a kormányba, majd az 1918. március 3-i breszti béke elleni tiltakozásul kiléptek belőle,
1918 júniusában lázadást robbantottak ki, s a szovjethatalom ellenfeleivé váltak.
A szovjet választói rendszerben nemre, iskolai végzettségre, nemzeti és vallási
hovatartozásra való tekintet nélkül választójogot kapott minden dolgozó állampolgár. Ez alól kivételt csak a kizsákmányolók, egyházi személyek és a régi elnyomó
apparátus tisztségviselői képeztek. A proletariátus vezető szerepének biztosítása
érdekében átmenetileg bizonyos korlátozásokat vezettek be a paraszti többségű országban: a városi szovjetekben kevesebb választó volt szükséges egy küldött megválasztásához, mint falun.
Elválasztották az egyházat az államtól. Állami irányítás alá vonták az iskolát.
Biztosították minden vallás szabad gyakorlását, de az ateista propaganda folytatását is.
Bevezették a 8 órás munkaidőt, s kinyilvánították a nők egyenjogúságát. Bevezették
a polgári házasságot; a munkások és legszegényebb parasztok számára általános és
ingyenes lett az oktatás. Megkezdődött az új államapparátus kiépítése és a Munkás–
Paraszt Vörös Hadsereg megalakítása.
Az első alkotmány leszögezte, hogy „az Oroszországi Szovjet Köztársaság szabad
nemzetek szabad szövetsége alapján jön létre, mint a szovjet nemzeti köztársaságok föderációja.” Az önrendelkezés jegyében Perzsiából kivonták a katonaságot, s
Finnország független lett. Elismerték Ukrajna és Örményország függetlenségét is, „de
az érintettek nem éltek ezzel, hanem a teljes egyenjogúság alapján a nemzetek egy
államkeretben maradása mellett döntöttek, felismerve, hogy csak együtt védhetik meg
a szovjethatalmat a külső beavatkozástól.”
1918 tavaszáig nacionalizálták a bankokon kívül a kereskedelmi flottát és a külkereskedelmet. Állami tulajdonba vették a tőkés nagyipart, a szénbányákat, a kohászati,
ásványolajipari, vegyipari, gépgyártó és cukoripari vállalatokat, valamint a textilipar
jórészét. A nagy igyekezetben „többet államosítottunk, többet koboztunk el, többet
ütöttünk és törtünk le, mint amennyit össze tudtunk számolni” – írta Lenin. A termelőerők helyreállítása, a rend védelme és a gazdaság fellendítésének „soron lévő” legfontosabb feladata így a termelés és elosztás szigorú nyilvántartása és ellenőrzése, a
munka termelékenységének növelése lett.
1918 nyarára az ország a fehér lázadások és a külső beavatkozás következtében katonai táborrá változott. A Vörös Hadsereg ellátásának és a városi lakosság minimális
szükségletei biztosításának kényszerűsége vitte a kormányt a rendkívüli intézkedések,
a hadikommunizmus útjára.
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(A hadikommunizmus – 1918–1921) A gazdasági tevékenység középpontjában nem a
termelés, hanem az elosztás állt; a fő feladat a rendelkezésre álló szűkös javak elosztása volt. Első alapelve az állami tulajdon, az állam közvetlen rendelkezési jogkörének
maximális kiterjesztése volt. A szovjetállam államosította a legfontosabb termelési eszközöket (nagyipar, vasutak, hajózás, bányaipar, külkereskedelem, nagybirtok, bankok,
közlekedésügy stb.). (De számos apróbb üzemet is államosítottak: egy 1920. évi iparszámlálás adatai szerint az állami vállalatok 14%-ának 1, 54%-ának 2–15, 11%-ának
16–30 munkása volt. A többiek a bérmunkát alkalmazó magán- és szövetkezeti vállalatokban dolgoztak, vagy bérmunkát nem alkalmazó kisiparosok voltak.)
Második alapelve a munkaerővel való kényszergazdálkodás volt, amelyen a közmunkaszervezés hatósági módszereinek kiterjesztését, a munka „militarizálása” értendő.
Bevezették az általános munkakötelezettséget; már 1918 végén megkezdődtek a „munkamozgósítások”. 1920 januárjában rendeletileg szabályozták a munkaerő-kényszergazdálkodás egész rendszerét. A Vörös Hadsereg alakulatait leszerelés helyett egyre
nagyobb mértékben kezdték „munkahadseregekké” átalakítani.
Harmadik alapelve a gazdasági tevékenység (termelés, forgalmazás, elosztás) mes�szemenően központi irányítása volt. A termelés irányítása is – nemcsak az elosztásé – a
központi szervek kezében volt. A termelővállalatokat az iparági központok irányították.
Negyedik alapelv az elosztás osztály- és szociális elveinek érvényesítése volt. Mivel
a háború és infláció közepette a pénzjövedelmek elvesztették szerepüket, az állami
szektor dolgozóinak, illetve a városi lakosság ellátásában fő szerepet a jegyrendszeres
és az egyéb természetbeni juttatások kapták. Az „osztályfejadag” először 1918-ban jelent meg; a moszkvai szovjet négy lakossági kategóriát határozott meg. Az elsőbe az
egészségre különösen ártalmas körülmények között dolgozók; a másodikba a nehéz testi
munkát végző, de normális feltételek között dolgozók tartoztak; a harmadikba a könnyű
testi munkát, irodai és szellemi munkásokat, valamint a háztartásbeli nőket sorolták; a
negyedikbe a szabad foglalkozásúak, tőkejövedelemből élőket és munkanélkülieket osztották be. A négy kategória fejadagjának mennyiségi aránya 4:3:2:1 volt.
Ötödik alapelv a gazdasági élet naturalizálása, vagyis az áru- és pénzviszonyok felszámolása, kiszorítása volt. Miután meghiúsult a gabonafelvásárlás árucsere révén történő megvalósítása, az 1918. május 9-i dekrétum „közellátási diktatúrát” hirdetett meg, s
felhívta a városi munkásságot és a falusi szegényparasztságot, hogy erőszakkal kobozza
el a gabonarejtegetők feleslegeit. A felvásárlást tehát a begyűjtés és elosztás váltotta fel.
Megszűnt a legális szabadpiac, de megszűnt az államilag szabályozott piac is, mert a
gazdasági kapcsolatok elvesztették cserejellegüket. Az állam tudatosan törekedett arra,
hogy gazdasági tevékenységéből a piaci viszonyok minden elemét kiiktassa. Az állam
tudatosan rátért a pénznélküli elosztásra. 1920 második felében egymás után törölték el
a postai és távirdai díjakat, ingyenessé tették a munkások és alkalmazottak számára a
lakás, a telefon, a víz, a gáz, a villany használatát. Megszüntették a vasúti és a vízi személy- és teherszállításai tarifákat. Elvben elhatározták, hogy a Közellátási Népbiztosság
által elosztott élelmiszer is ingyenes lesz. A falu és város között fennmaradtak a csere
torz formái: a feketézés és batyuzás.9
A szovjet állam gazdaságpolitikájának 1918 elejétől 1921 tavaszáig tartó szakaszát
azon elképzelés vezette, hogy az államhatalom birtokában közvetlenül át lehet térni a
kommunista termelésre és elosztásra. „Biztosra vettük – írta Lenin –, hogy a parasztoktól a terményfeleslegek kötelező beszolgáltatása keretében megkapjuk a szükséges
gabonamennyiséget, ezt elosztjuk a gyárak között – és már meg is van nálunk a kommunista termelés és elosztás.”
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(Az intervenciósok és fehérgárdisták ellen) A szovjet állam létének első percétől kezdve
éles harcban állt a régi rendszer híveivel. A belső ellenforradalom erői az ország periférikus területein megkezdték vert hadaik összegyűjtését, cári tisztek és tábornokok irányításával, megszervezték a fehérgárdát és különféle más szovjetellenes szervezeteket,
sőt „nemzeti kormányt” is alakítottak.
Támogatásuk ürügyén került sor 1918 tavaszán Anglia, Franciaország, az Egyesült
Államok és Japán nyílt katonai beavatkozására Szovjet-Oroszország belügyeibe.
A fehérgárdistákkal közösen elfoglalták és katonai megszállás alatt tartották SzovjetOroszország északi, távol-keleti, Kaukázuson-túli és közép-ázsiai területeit. 1918 végéig német fennhatóság alá került Ukrajna, Belorusszia, Litvánia, Lettország, Észtország.
Grúziában közvetlen angol támogatással mensevik kormány alakult. Románia felbátorodva az antanthatalmak biztatásán, bekebelezte Besszarábiát.
A fehérgárdisták és intervenciósok ellenőrzésük alatt tartották az ország fő termőterületeit, bányáit, olajmezőit. A lakosság éhezett; a nyersanyaghiány miatt sorra álltak le az
üzemek. De a háborútól megcsömörlött katonák újra fegyvert fogtak. 1918 februárjában
megalakult a Vörös Hadsereg, s 1920 végére Oroszország európai területét teljesen felszabadították. A nemzetközi fellépés sem volt képes megakadályozni a szocialista állam
megszilárdulását.
Az intervenciósok és fehérgárdisták ellen folytatott ötéves orosz polgárháború után a
bolsevikok 1922. december 30-án megalakították a Szovjet Szocialista Köztársaságok
Szövetségét. Lenin terve szerint az új szovjet államszövetség egyenjogú népek önkéntes
szövetsége, amely biztosítja a szabad kiválás jogát, ugyanakkor lehetővé teszi a belépést újabb szocialista köztársaságok számára. Saját alkotmánnyal rendelkeznek, s külső
államokkal is tarthatnak fenn közvetlen kapcsolatokat. Az államhatalmat minden szövetséges köztársaság önállóan gyakorolja. A Szövetség legfőbb államhatalmi szerve a
Legfelső Tanács, amely két kamarás rendszerű: a Szövetségi Tanács mellett Nemzetiségi
Tanács is működik.
Nem a nyugati országok föderációs elvei (ezek területi alapon, mindössze helyi önkormányzattal rendelkeznek, s kiválási joguk sincs) szerint, hanem nemzeti alapon épült
fel. A pártot pedig 1952-ig egyedüli állampártként SZK(b)P-nek hívták.
(A kommunista világszervezet – a Kommunista Internacionálé) Az 1917. októberi forradalom győzelme meggyorsította a nemzetközi forradalmi mozgalmak kibontakozását és
a baloldal erősödését, és a kommunista pártok és csoportok alakulását. Lenin kezdeményezésére – aki a II. Internacionálét 1914-ben, az első világháború kitörésekor halottnak nyilvánította – 1919 márciusában Moszkvában megalakult a Kommunista
Internacionálé, amely a kommunista pártokat világméretű szervezetbe egyesítette.
A Komintern a 20. század első felének egyik legfontosabb politikai szervezeteként működött. Eredeti célja a proletár világforradalom volt, amely – az egyes nemzeti forradalmakra építve – a föld valamennyi országát átfogta. A III. Internacionálénak is nevezett
szervezetet 1943-ban, a második világháború alatt váratlanul Sztálin oszlatta fel a Hitlerellenes koalíció nyugati szövetségeseinek tett engedményként.
Az 1920-as évek közepétől a Komintern a kommunista pártok úgynevezett bolsevizálása során messzemenően a szovjet kommunista párt befolyása alá került, s legjelentősebb szekciója Németország Kommunista Pártja lett, mivel ezt az országot a nemzetközi
siker alapvető feltételének tekintették. A „német október” meghiúsulása után az 1920-as
években a cél áthelyeződött a sztálinizmus érdekpolitikájára, a szocializmus egy országban (vagyis a Szovjetunió) doktrínára.
Valóság • 2018. december

NÉMETH ISTVÁN: SZOCIALIZMUSOK 

21

A Komintern formálisan legfelsőbb szerve a világkongresszus volt. Tényleges hatalmi központja Moszkvában a Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottságának
Titkársága és Elnöksége volt.10
(Az új gazdasági politika [NEP] [1921–1925]) Az új gazdasági politikára való áttérés
nem előzetes terv szerint, hanem az 1921 tavaszán válságosra fordult belső gazdasági–politikai helyzet nyomására történt: a háborús évek kumulálódó ínsége, a csökkenő
paraszti termelés katasztrofális aszályokkal párosult, s 1921–1922-ben a 20. századi
Európában egyedülálló éhínséghez vezetett. A sokasodó parasztlázadások pedig mármár a forradalom centrumait fenyegették, amelynek vészjósló előhírnöke a kronstadti
matrózfelkelés volt. Az oroszországi forradalom győzelmét ugyanis két dolog biztosíthatta: ha egy vagy több fejlettebb országban is győz a szocialista forradalom, illetve, ha
a diktatúrát gyakorló proletariátus megegyezik a parasztság többségével. Minthogy az
előbbi nem következett be, nőtt utóbbi jelentősége.
A megváltozott gazdaságpolitikai elvek most már a személyes érdekeltségre és a gazdasági (önálló) elszámolásra, valamint az áru- és pénzviszonyok felhasználására építettek. Az új megoldás a párton belül éles vitákban tört utat magának.
A gabonafelesleg kötelező beszolgáltatását terményadóval helyettesítették, amelynek
teljesítése után a paraszt szabadon rendelkezhetett feleslegével, sőt mindez többtermelésre ösztönzött. A vásárlási lehetőségek növelése érdekében engedélyezték a kisipar
(esetenként a középipar) magántulajdonba jutását. Visszaállították és fokozatosan stabilizálták a pénz szerepét, s a termékcserét árucsere váltotta fel.
„Mi a szocializmust levittük a mindennapi életbe és ott kell eligazodnunk. Ez napjaink feladata, ez korunk feladata… mi valamennyien együtt bármi áron megoldjuk ezt a
feladatot és a »NEP« Oroszországa szocialista Oroszország lesz” – írta Lenin 1922-ben.
Az új politika eredménye a gazdasági élet felélénkülése, a szerteágazó belső piac kibontakozása lett, amely szétfeszítette a naturális csere korábbi kereteit, élénk pénzforgalomhoz és a piaci kapcsolatok kialakulásához, gyors gazdasági eredményekhez vezetett.
A szovjet állam megőrizte a népgazdaság kulcspozícióit, a bolsevik párt pedig továbbra
is hatalmon maradt.
Lenin forradalomelméleti nézetei eltértek Karl Marx tanaitól, aki előbb a polgári
forradalom teljes kibontakozását, a demokratikus viszonyok megteremtését, szabad
választásokat, parlamenti képviseletet, a kapitalizmus hosszú fejlődését, s az iparosítás
lezárt folyamata után a széles proletár rétegekre támaszkodva tartotta lehetségesnek a
szocialista forradalmat.
Lenin le akarta rövidíteni ezt a hosszú, feltételezhetően generációkat átfogó folyamatot,
s a polgári forradalmat azonnal szocialistába akarta átvezetni. Tudta, hogy ezzel Marxba
ütközik. De felépített egy ideológiai kényszerhidat, amely megközelítően így hangzott:
bizonyos, hogy Oroszországban még túlságosan korai a szocialista forradalom, de szerinte
Németországban, Angliában, Franciaországban is omladoznak a marxi feltételezések: ezek
az országok már rég maguk mögött hagyták polgári forradalmaikat és magasan fejlett tőkés-ipari rendszerrel rendelkeznek. De ki tudja, elkövetkezik-e egyáltalán Németországban
és Angliában a már régóta esedékes szocialista forradalom, ha az ottani proletariátus nem
kap egy erős lökést kívülről, a győztes oroszországi szocialista forradalom részéről. Ott ez
ugyanis lehetséges, éppen az ő forradalmi tevékenysége eredményeként.
A forradalmi Németország és a forradalmi Oroszország együttműködéséről úgy
kalkulált, hogy az elmaradt Oroszország saját erejéből nem lenne abban a helyzetben,
hogy a szocializmust felépítse, de ha az orosz forradalom gondoskodik arról, hogy
Valóság • 2018. december

22

NÉMETH ISTVÁN: SZOCIALIZMUSOK

Németországban is forradalomra kerüljön sor, akkor ez a forradalmi, magasan fejlett
Németország minden erejével segít a szövetséges forradalmi Oroszországnak, hogy leküzdje elmaradottságát és szintén szocialistává fejlődjön. Ekkor aztán a világforradalom
feltartóztathatatlan lesz, a proletár tömegek felkelnek, elkergetik a kapitalistákat és a
szocializmus az egész világon győzedelmeskedik. Ez örökre biztosítja a világbékét, nem
lesznek többé fegyverkezési konszernek, háborús nyerészkedők, hatalomvágyó gyarmatosítók, hanem helyükre a szocialista világrendszer lép a Világ proletárjai, egyesüljetek!
jelszó értelmében.
A Marx nézeteitől teljesen áthatott, önjelölt Lenin egyszerűen figyelmen kívül hagyta
Marx egyik alapvető tézisét, s olyan világot akart felépíteni, amely megfelelt személyes
forradalmi ambícióinak. Ezt azzal magyarázta, hogy Marx már régen állította fel tézisét,
s a világ azóta megváltozott. Marxot ezért az új helyzethez kell igazítani.
(Sztálin: „Szocializmus egy országban”) Lenin halála és a világforradalmi változások és
támogatása után, az 1917–1923 közötti európai forradalmi fellendülés elmúltával több
kérdés válaszra várt: 1. Felépíthető-e a szocializmus a belső erőforrásokra támaszkodva
a gazdaságilag és műszakilag elmaradott Szovjet-Oroszországban? 2. Milyen mértékben
befolyásolja a szovjetunióbeli szocializmus sorsát a kapitalizmus ideiglenes stabilizációja? 3. Minthogy a Szovjetunió és a tőkés országok közötti viszonyt a diplomáciai kapcsolatok normalizálódása ellenére alapjában véve a feszültség jellemezte, kizárható-e a
Szovjetunió elleni intervenció veszélye?
Az OK(b)P XIV. konferenciájának határozata kimondta: „Általában a szocializmus
győzelme (nem a végleges győzelem értelmében) feltétlenül lehetséges egy országban.”
Ezt nem akadályozhatja meg sem a nyugati proletárforradalom késlekedése, sem az,
hogy a NEP következtében a tőkés elemek valamelyest növekedtek az országban. Ezeket
a nehézségeket a párt helyes politikájával le tudja küzdeni, ha ezt a politikát a szovjet
emberek önfeláldozó munkája támogatja. De a szocializmus végleges győzelmének, a
restauráció elhárításának biztosítéka a győzelmes szocialista forradalom több országban.
Sztálin, az új főtitkár 1924-től a „szocializmus egy országban” elméletét vallotta,
amely a világforradalomtól függetlenül létezhet és tartja magát. Vele szemben Trockij
a permanens forradalom elvét vallotta, hogy az újabb belpolitikai átalakulásokkal és
forradalmasodással megakadályozza a társadalmi forradalom bürokratikus megmerevedését.
Miután Sztálin győzött Trockijjal szemben, az általa uralt kommunista párt feladta a bolsevikok eredeti céljait is, amelyek a szocialista termelési viszonyok sikeres kiépítése után demokratizálódást helyezett kilátásba. Sztálin kérlelhetetlen kényszerintézkedései az erőltetett
iparosításról, a mezőgazdaság kollektivizálásáról, az etnikai homogenizálásról és minden
lehetséges ellenzék kikapcsolásáról – amelyet sztálinizmusnak nevezünk –, de utódainak
is hasonló politikája és a reálisan létező szocialista államokban az emberi jogok súlyos
megsértése világméretekben diszkreditálták a rendszert. A nemzeti, diktatórikus-technokrata hatalmi politika s ezen államok imperialista hegemóniatörekvései számos kritikus
szemszögéből veszélyeztetett minden további közeledést a Szovjetuniótól vagy Kínától
független szocializmushoz. A reális szocializmus ennek során vagy a marxi szocializmusmodell logikus következményeként, vagy ellentétbe fordulása miatt bírálták, így számos
kritikus tagadta, hogy magukat szocialistának nevezzék.
A sztálinizmus kezdetben inkább a totális uralomgyakorlás és uralombiztosítás
rendszere, mintsem szilárd ideológiai építmény volt; ilyenné majd csak a Lenin halála utáni utódlási harcokban vált. Ezek összefüggtek a fiatal forradalmi szovjethatalom
bel- és külpolitikai céljairól és fejlődési lehetőségeiről folytatott vitákkal. Mivel az
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orosz forradalom szikrája nem ugrott át Közép-Európa magasan fejlett ipari országainak – Németország és Ausztria – proletariátusára, a szovjethatalom várakozásaiban
visszaszorítva érezte magát. Mindezt vezetői és teoretikusai úgy élték meg, hogy a hagyományos elmélet nem adott egyértelmű választ egy sor kérdésükre: a párt szerepére
az államban a forradalom győzelme után, a szakszervezetekhez fűződő viszonyukra, a
gazdaság és társadalom szocialista átalakításának lehetőségeire a párt felelőssége mellett, a Kommunista Internacionáléhoz fűződő viszonyukra, vagy a parasztság szerepére
a forradalom győzelme utáni korszakban stb.
Lenin halála után a vezető bolsevik forradalmárok – közöttük Trockij, Kamenyev,
Zinovjev, Buharin, Sztálin – vitái a X. kongresszus határozatainak tükrében már a párt
integritása, egysége és vezető szerepe elleni dimenziókat kaptak. A különböző elméleti
felfogások képviselőit a pártegység árulóinak nyilvánították. Sztálin a párt főtitkáraként
az 1921-ben elhatározott frakciótilalmat 1924 után következetesen tényleges vagy vélt
ellenfelei fizikai megsemmisítésére használta fel. Az 1930-as évek nagy kirakatperei s
annak nyomán pártfunkcionáriusok, párttagok és egyszerű szovjet polgárok tömeges
megsemmisítése a sztálini konszolidálódott totalitarizmus legradikálisabb és legborzasztóbb következménye. A „bal- és jobboldali elhajlók” diszkreditálása s megcsúfolásuk révén Sztálin pártvezetőként saját elméleti arculatot szerzett; ő lett a „szocializmus
felépítése egy országban” tézis képviselője és szilárd védelmezője.
Az 1936. december 5-én elfogadott „sztálini alkotmány” felváltotta az 1924. évi
alkotmányt, s 1977 októberéig volt érvényben. A központosító és decentralizációs tendenciák egyidejű jelenlétét tükrözte, összességében azonban a centralizáció irányába
mutatott. Utóbbit mindenekelőtt a növekvő háborús veszély indokolta. Ám több esetben
olyan területeken is szűkítették a szövetségi köztársaságok hatáskörét, ahol ezt semmi sem indokolta. A korábbi állapottól eltérően egységes választási rendszert írt elő.
Bevezették az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választás rendszerét, s kizárólagossá tették a választókörzetek területi elvét.
Az 1939. évi népszámlálás adatai szerint a lakosság száma 170,6 millióra nőtt.
A két ötéves terv idején új városok és városi jellegű települések jöttek létre: a statisztika 1939-ben 923 várost és 1450 városi jellegű települést mutatott ki. A Szovjetunióban
70 nép nyelvén folyt az általános és kötelező elemi oktatás, valamint a hétosztályos általános iskolai képzés. A kulturális forradalom döntő változást hozott a szovjet emberek
életében. A Szovjetunió a haladó erők vonzási központja lett, s eredményeiket büszkén
mutatták be a világnak.
(A szocialista világrendszer és a közös törvényszerűségek) A Szovjetunió vezetése a második
világháború után többrétegű, differenciált, országonként is változó közép- és délkelet-európai politikával rendelkezett, amely két pilléren nyugodott. Az egyik az ország biztonsága
volt, hogy a jövőben Európa felől ne érhesse váratlan támadás. Másik törekvéseként a Hitlerellenes koalíció fenntartására irányuló törekvésén belül támogatta a régióban zajló, mélyen
demokratikus, hosszabb távon a szocializmus felé mutató átalakulásokat. Még úgy vélték,
hogy a szocializmusra való áttérés számtalan formában valósul meg. Az „új típusú demokrácia” nem proletárdiktatúra, s nem a szovjet megoldás másolata. Sajátos történelmi tényezők,
a belső fejlődés és a sajátos nemzetközi összefüggések együttes termékei, saját bázisukon és
formáikban fejlődnek, s élvezik a Szovjetunió támogatását.
Az 1947. évi világpolitikai fordulat azonban hatással volt a térségre. Churchill 1946.
márciusi fultoni beszédére Sztálin a kommunizmus világméretű térhódításának dicsőítésével válaszolt. A kommunista befolyás növekedését nem véletlennek, hanem
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„törvényszerűnek” és történelmi szükségszerűségnek nevezte. Az amerikaiak szembetalálták magukat a kommunista mozgalommal, amelynek társadalmi okait kevésbé
értették, s amelynek szinte mindenütt voltak gócai. Politikájuk irányítói azonosították a
szovjet terjeszkedést és a világ különböző pontjain tapasztalható nyugtalanságot, s arra
a következtetésre jutottak, hogy országuk stratégiai határvonala ezentúl Közép-Európán,
Kínán, Dél- és Délkelet-Ázsián keresztül húzódik. Nemcsak a közvetlen szovjet, hanem
a kommunista, sőt reformista szocialista pártok befolyásával is szembeszálltak. Amilyen
mértékben kibontakozott ellentámadásuk, úgy merevedett meg a szovjetek magatartása.
A Truman-doktrína meghirdetése kapcsán leszögezték: az Egyesült Államok nem engedi meg, hogy az európai status quo a kommunizmus javára változzék meg. Először
Görögországot és Törökországot vette pártfogásba, de nyilvánvaló volt, hogy bármely
ország számíthat védelmére, amelyet a Szovjetunió vagy kommunista forradalom veszélyeztet. Feltartóztatására a leghatékonyabb fegyvert: a gazdasági segítséget vetették be.
Az Egyesült Államok politikájával szembeni ellensúlyt a szovjet vezetés 1947 szeptemberében kilenc európai kommunista párt szervezetének, a Tájékoztató Iroda megalakításával vélte megteremteni. A Szovjetunió válaszát a kibontakozó hidegháborúra Zsdanov
beszámolója és az értekezlet nyilatkozata tartalmazta. Utóbbi megállapította, hogy a háború után a világ két táborra (imperialista és antiimperialista) oszlott. Az amerikai terjeszkedéssel szemben feladatul tűzte ki a demokratikus és hazafias erők összefogását.
Sztálin a növekvő amerikai nyomás ellensúlyozására a politika további szigorítását
választotta. Az ostromlott erőd pozíciójából kiindulva a térség forradalmi fejlődésének
felgyorsítását szorgalmazta; vagyis a kommunista pártok mindenütt építsenek ki egyértelmű és szilárd hatalmi pozíciókat, alakuljanak homogén politikai rendszerek, amelyekkel a
Szovjetunió szorosabban együttműködhet.
A Szovjetunió vezette szövetségi rendszer gerincét a kormányzó kommunista
pártok szoros összefonódása és az SZKP-nak való feltétel nélküli alárendeltsége
alkotta, tovább mélyítve Európa megosztottságát. Vezetőik Sztálin iránti feltétlen
hűségükben még akkor is végrehajtották utasításait, ha azt saját országuk sínylette
meg, sőt azokat gyakorta „túlteljesítették”.
Sztálin személyes tekintélye szorosan összefüggött az SZKP-val, a világkommunizmus vitathatatlan vezetőjével. A többi kommunista párttal szembeni diktatúráját további
ellenőrzési és befolyásolási lehetőségek sora egészítette ki: a jóvátételi követelések, az ún.
vegyes társaságok, a szovjet titkosrendőrség és a diplomaták, valamint a szovjet hadsereg
megszálló csapatai a legtöbb közép- és kelet-európai országban.
Az 1949 tavaszán megkezdődött kirakatpereknek a térség országainak és pártjainak
teljes alávetettségét kellett biztosítaniuk. A szovjet hegemóniájú integrációs folyamat részét jelentő párttisztogatás legfontosabb motivációja a hidegháború, az öregedő Sztálin
paranoid gyanakvása és a szovjet–jugoszláv konfliktus volt. Célja a szigorúan zárt kommunista pártok létrehozása volt. A tisztogatási hullám semmiben sem különbözött a
Szovjetunióban 1934–1938 között történtektől. Az áldozatokat titkos vagy nyílt eljárásban
ítélték el, kivégezték vagy munkatáborba küldték őket.
A leegyszerűsítő vádaskodások két állandó vádra épültek: a „nacionalizmusra” és a
„kozmopolitizmusra”; utóbbi 1951-ben a „cionizmus” vádjával újabb színezetet kapott.
A kampány a Tájékoztató Iroda valamennyi országában jelentkező, a „nép” és a szovjet
veretű szocializmus érdekei elleni összeesküvés vádjára támaszkodott. Az egyes csoportok
igazi „elhajlói” eltérő nézeteket vallottak. Általánosságban állítólag a „nacionalisták” a
szovjet modell kritikátlan és gyors átvételében láttak hátrányokat, a „kozmopoliták” pedig
a Tájékoztató Irodához tartozó országok elzárkózásának veszélyeit hangoztatták.
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A tisztogatások a világközvéleményben széles körű tiltakozást és visszhangot váltottak ki, amelyek a hatalom korábbi haszonélvezői mellett sok ezer alacsonyabb beosztású
szimpatizánst is érintettek. Az Egyesült Nemzetek 1950. októberi és novemberi közgyűlése elítélte azokat.
1948-ban az „éleződő osztályharc” indoklásával megkezdődött a szovjet társadalmi modell kisebb időbeni eltolódással való megvalósítása valamennyi, a Tájékoztató
Irodához tartozó országban. Legsürgetőbb intézkedésként a kommunista pártokat alakították át az SZKP mintájára. A Szovjetunió példaképfunkciója a közélet valamennyi
területén érvényesült.
A „népi demokrácia” fogalmára nézve meghatározó volt Dimitrov 1948. decemberi
kijelentése a „proletariátus diktatúrájáról”, amelyet a szocializmushoz vezető átmeneti
szakasznak tekintett; a két kifejezést rövidesen szinonimaként kezdték használni.
A háborút követő első évek gazdaságpolitikája ugyan országonként változott, de már
ekkor megkezdődött a népgazdaságok szovjetizálása is. Megtörténtek az első államosítások, de még figyelembe vették az egyes országok gazdasági sajátosságait. A gazdasági
fejlesztésekben a nehézipar primátusa érvényesült; az iparosítással szoros összhangban
állt a mezőgazdaság kollektivizálása, szintén a szovjet példa alapján.
1949. január végén megalakult a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST),
amely erőteljes integrációs funkciókat jelzett. Zárt gazdasági térséget létrehozandó
egyeztették az egyes országok iparának és erőforrásainak fejlesztését. A tagállamok
kötelezték magukat, hogy 1950-től népgazdasági terveiket a Tanács utasításai szerint
dolgozzák ki. A KGST-t 1954–1955-től, Hruscsov idején szervezték újjá és vált a
nemzetközi gazdasági együttműködés szervezetévé. A Szovjetunió a szervezet célját
mindinkább a szovjet tervgazdasági feladatok megvalósításában látta. Az energia és
nyersanyagok szállítójaként a legfőbb partner volt, cserébe ipari termékeket vásárolt.
A kereskedelem azonban többnyire bilaterálisan zajlott.
Sztálin halála után a moszkvai vezetés „új irányvonala” a belpolitika primátusát
vallva feltételezte, hogy a népi demokratikus országokban továbbra is fennmarad a
Szovjetunió hegemón pozíciója, amelyet az országok Sztálin alatti kommunista vezetése
garantált. Az új szovjet vezetés és a népi demokráciák néhány régi kommunista vezetőjének viszonya azonban nem volt teljesen felhőtlen, s e nehézséget az „új irányvonal”
gazdasági intézkedései tovább növelték. A szovjet fogyasztóipar és a mezőgazdaság
pótlólagos beruházásai, valamint a reformok pénzügyi terhei a Szovjetuniót a népi demokráciáknak nyújtott hitelek csökkentésére kényszerítették. Így azok mindinkább saját
erejükre voltak utalva, amikor a nagyra törő gazdasági terveiket elindították.
A népi demokratikus országokban több mint egy év alatt végbement változások is a
„szovjet modellt” követték. Megszüntették a párt- és állami vezetés személyi egységét.
Az elkülönüléssel a párt a hibás végrehajtás esetén a lakosság ügyvédjeként léphetett
fel. Miközben a három balkáni népi demokráciában (Románia, Albánia, Bulgária)
és az NDK-ban alig változott valami a hatalmi struktúrában, Lengyelországban és
Magyarországon csendes fordulat ment végbe. Az öntudatos szellemi és műszaki elit
patriotizmusában a rendszer tényleges ellenfelévé alakult.
Európa szovjet befolyási övezetében az ötvenes években a nyugat-európaihoz hasonlóan két fejlődési szakasz bontakozott ki: az első főleg a politikai–katonai konszolidációt
szolgálta, a második pedig – hozzávetőlegesen 1957–1958-tól – a gazdasági együttműködést szorgalmazta. Az 1955. május 14-én megalakított Varsói Szerződés a KGST mellett
az európai szocialista államok legfontosabb multilaterális szervezete volt. A szerződés
igazi tartalmát jogi értelemben nyerte el, amennyiben az 1955 előtti tényeket legalizálta.
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Védelmet és támaszt kínált a kisebb államoknak, a Szovjetunió számára pedig biztonsági övezetet jelentett nyugati határain. Demonstrálta katonai erejüket, amelyet a politikában is érvényesítettek. Egyúttal lehetőséget teremtett a Szovjetuniónak, hogy rendezz
a népi demokráciákban állomásozó csapatai státuszát, ami az 1956. őszi válság után
elkerülhetetlenné vált. Az 1956 végétől 1957 tavaszáig Lengyelországgal, az NDK-val,
Magyarországgal és Romániával kötött csapatállomásoztatási egyezmények egyúttal
a KGST újjászervezésének és a keleti blokk szorosabb gazdasági együttműködésének
kiindulópontjai lettek.
Az évek során a Varsói Szerződésben egyre fontosabb szerepet kapott a szocializmus megőrzésének kollektív felelőssége. Eszerint ha a szocializmus az egyik szerződő
államban veszélybe került, akkor a többi országnak nemcsak joga, hanem kötelessége
is a szocializmus megőrzése a szövetség révén (ezt tartalmazta a korlátozott szuverenitást kimondó Brezsnyev-doktrína). Amikor Magyarország 1956-ban a forradalom
idején felmondta tagságát, lépését fegyveres szovjet intervencióval akadályozták meg.
Csehszlovákiában a szocializmus lazítását célzó törekvéseket 1968 augusztusában a
Varsói Szerződés csapatainak bevonulása csírájában fojtotta el. (Az invázióban Románia
nem vett részt, és tiltakozott a partnerország belügyeiben való beavatkozás ellen.)
A második világháború utáni fejleményeket elemezve az SZKP XX. kongresszusa
1956 februárjában kiindulópontként megállapította: „Korunk fő jellegzetessége, hogy
a szocializmus túlnőtt egy ország keretein és világrendszerré vált, a kapitalizmus pedig erőtlennek bizonyult arra, hogy megakadályozza ezt a világtörténelmi folyamatot.”
Mivel a második világháború után a nemzetközi erőviszonyok gyökeresen átalakultak
a szocializmus és a béke erői javára – folytatták –, reális lehetőség nyílt a világháború megelőzésére és elhárítására, s a két rendszer békés egymás mellett élésére. Utóbbi
megállapítást elsősorban a szovjet fegyverkezési fejlesztés alapján lehetett kijelenteni.
A szocialista országok esetében pedig kijelentette, hogy „a társadalom szocialista átalakításának szovjet formája mellett ott van a népi demokratikus forma”, s a jövőben a
szocializmusra való áttérés minden valószínűség szerint változatosabb, az eddigieknél
is sokszínűbb lesz. Sőt: a szocializmusra történő forradalmi áttérés polgárháború nélkül
is végbemehet.
A szovjet vezetés az 1956. évi lengyelországi és magyarországi forradalmi események kapcsán megrendült befolyásának helyreállítása során megragadta az alkalmat,
hogy az SZKP XX. kongresszusán tett kijelentésével, valamint 1956. október 30-i
nyilatkozatával szemben 1957. november 14–16-án 12 szocialista ország kommunista
pártja részvételével rendezett konferencia nemzetközi érvényűvé nyilvánította az SZKP
XX. kongresszusának, illetve a szocializmus építésének szovjet elveit, s utóbbiakat
közös törvényszerűségekké nyilvánította. A szovjet „receptkönyv” szerint: 1. a dolgozó tömegeket a munkásosztály és a kommunista párt vezeti a proletárforradalom és a
proletárdiktatúra különböző formában történő megvalósítása során; 2. a munkásosztály
szövetsége a dolgozó parasztsággal és a dolgozók egyéb rétegeivel; a tőkéstulajdon
felszámolása, a fő termelőeszközök társadalmi tulajdonba vétele; 4. a mezőgazdaság
fokozatos szocialista átalakítása; 5. a népgazdaság tervszerű fejlesztése, a szocializmus,
kommunizmus építése, az anyagi–műszaki bázis megteremtése a dolgozók életszínvonalának emelése érdekében; 6. a szocialista forradalom végrehajtása az ideológia és a
kultúra területén, nagyszámú szocialista értelmiség kialakítása; 7. a nemzeti elnyomás
felszámolása, a népek közötti egyenjogúság, testvéri barátság megteremtése; 8. a szocializmus vívmányainak védelme a külső és belső ellenség támadásával szemben; 9.
a proletár internacionalizmus szellemének érvényre juttatása.
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A kommunista pártok 1957. és 1960. évi tanácskozásai a „szocialista internacionalizmust” az „államközi kapcsolatok legmagasabb típusának” ismerték el. A gyakorlatban
azonban a moszkvai nyilatkozatok és a „szocialista internacionalizmus” messze került
egymástól. Sőt: pótlólagos feszültséget vitt a szocialista tömb szervezeti formájáról és
a két ország szerepéről folyó szovjet–kínai vitába. A Szovjetunió érzékeltette, hogy
történelmi érdemei és hatalompolitikai túlsúlya miatt nem osztja meg másokkal vezető
szerepét, és nem adja fel ideológiai–politikai hegemóniaigényét sem.
Az SZKP 1961. évi pártprogramját a jövőbeni kommunista fejlődés útmutatójának tekintette, amelynek végcélját a kommunista államok és a Szovjetunió egybe olvasztásában
látta. De a nemzeti hagyományok és érdekek gyakorta erősebbnek bizonyultak a többnyire mesterkélt pártfegyelemnél és a Moszkvával szembeni lojalitásnál. Az 1956. őszi
válságok, Románia későbbi külön útja és a csehszlovák reformkezdeményezések jelezték,
milyen törékenynek bizonyult már az 1950–1960-as években a „szocialista internacionalizmus megbonthatatlan egysége”, s hol vannak a gazdasági együttműködés határai.
(Az államszocializmusok csődje – 1989–1991) Létező szocializmusnak azokat az országokat nevezzük, amelyeket 1917 után kommunista pártok – többnyire egypártrendszer keretében – kormányoztak: főleg az SZKP vezette Szovjetuniót és 1945 után a
rendszeréhez kapcsolódó európai „keleti blokk” államait. Közöttük: Lengyelország,
Csehszlovákia, Magyarország, Bulgária, Románia, az NDK, de 1924–1992 között
Mongólia is. Továbbá a mai napig létezik még néhány nagyon eltérő, részben a létező
szocializmusnak jelzett országoktól eltérő rendszerek, mint a Kínai Népköztársaság
(1949 óta), a vietnami háború után egyesült Vietnam (legkésőbb 1975 óta), Laosz
(1975 óta), Kuba (1959 óta) vagy Észak-Korea (1948 óta).
Az 1989. évi békés forradalmi fordulat után a reális szocializmus történelmileg meghiúsult. A közép- és kelet-európai események spontán, rendezetlen és drámai formában zajlottak. A lakosság nagyobb része nagyobb szabadságot, több demokráciát és
jólétet követelt.
A múlt miatti keserűség és a kilátástalan jövő miatti rezignáció 1989 nyarán menekülési hullámot váltott ki az NDK-ban. A „vasfüggöny” felszámolása a magyar–osztrák határon és a magyar kormány csatlakozása a genfi menekültügyi konvencióhoz felkeltette
az NDK állampolgárok figyelmét Magyarország iránt, s 1989. szeptember elején már
több ezer menekült tartózkodott Budapesten. Mivel a sorsukról folytatott NDK–NSZK
és az NDK–magyar megbeszélések eredménytelenek maradtak, a magyar kormány
1989. szeptember 10-én lehetővé tette a menekültek kiutazását; így negyven ezren távozhattak Ausztrián keresztül az NSZK-ba. A következő hónapokban Csehszlovákián
keresztül is tömeges kiutazás folyt, s november 10-éig ötvenezer NDK-állampolgár
érkezett az NSZK-ba.
1989 októberében az NDK lakosságának lappangó elégedetlensége nyílt tiltakozó akciókba csapott át. A folytatódó tüntetések közepette november 7-én testületileg lemondott a Willi Stoph vezette kormány, november 9-én pedig megnyílt a berlini fal.
Lengyelországban, Magyarországon, majd felgyorsulva az NDK-ban, Csehszlovákiában
vértelen, tárgyalásos folyamatban, karácsony előtt Romániában azonban véresen (Nicolae
Ceauşescu és felesége kivégzésével) rendszerváltási folyamat indult meg. A reformmozgalmat Bulgária óvatos lépésekkel, Albánia pedig kétéves késéssel követte.
A szovjet rendszer ezekben az országokban az alapvető emberi jogok megsértéséhez, politikai elnyomáshoz, gazdasági és szinte elképzelhetetlen mérvű környezeti
problémához, s korrupcióhoz vezetett. Kevés teret engedett az emberi önbecsülésnek
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és a személyes kezdeményezésnek. Közép- és Kelet-Európa azonban elkezdhette járni
a demokráciába és a szabadságba vezető fáradságos útját, s visszatalálhatott Európába,
ahova mindig is tartozott, de ahova a hivatalos olvasat szerint nem tartozhatott. Akkor
mutatkozott meg teljes valóságában Európa korábbi mesterséges megosztottsága, amikor Kelet- és Nyugat-Európa ismét egymásra talált.
Mindez csak azért volt lehetséges, mert a gorbacsovi szovjet vezetés mozgásszabadságot engedélyezett szövetségeseinek belső rendszerük saját belátásuk szerinti alakításában. Úgy tűnt, mintha a Szovjetunió saját nehézségei miatt meg akarna szabadulni
ezen országok egyre nehezebb terhétől. Számukra gondolati és mozgásszabadságot biztosított, amely lehetővé tette számukra, hogy sorsukat maguk alakítsák és megtalálják
saját identitásukat. E folyamat kezdeményezője Mihail Gorbacsov volt, aki felismerte,
hogy a Szovjetuniónak társadalmi változásokra és gazdasági reformokra van szüksége,
ha továbbra is katonai világhatalomként és teljesítményre képes államként akar fennmaradni. E felismerésnek kényszerűen átfogó belső reformokhoz kellett vezetnie, amely
valamennyire stabil nemzetközi környezet nélkül nem volt megvalósítható. E környezethez számított a Moszkva befolyása alatt álló Közép- és Kelet-Európa, valamint NyugatEurópa és az Egyesült Államok.
A két dolog összefüggött egymással. A Szovjetunióban végrehajtott reformok hiteltelenek lettek volna, ha Gorbacsov nem bátorítja azokat, illetve nem tűri meg az előtte
elterülő Közép- és Kelet-Európában. Ő azonban aligha számolt azzal, hogy a reformfolyamat a szovjet befolyás alatt álló rendszerek teljes összeomlásához, sőt a Szovjetunió
felbomlásához vezet. Mindenesetre döntő volt, hogy e történelmi folyamat erőszak alkalmazása nélkül zajlott le. Könyvében11 a „közös európai ház” elképzelését „európai
Commonwealth”-té bővítette. Ebben valamennyi állam – az Egyesült Államokkal és
Kanadával együtt – egyenrangú együttműködését tervezte.
Elképzelése feladta a Szovjetunió közép- és kelet-európai befolyásos pozícióját.
Szövetségeseinek önálló államként a „választás szabadságát” engedélyezte, s ezzel lehetőségük nyílt a szovjet szövetségi rendszerből való kiválásra. Mindez a „szocialista internacionalizmusról” való lemondást, s az azon nyugvó, fegyelmező hatású „Brezsnyevdoktrína” visszavonását jelentette. Ezt a strasbourgi Európa Tanácsban jelentette be,
majd formálisan a szovjet Legfelső Tanáccsal is jóváhagyatta. Következetességét jelezte, hogy 1989 decemberében az öt egykori intervenciós hatalom közös nyilatkozatban
jelentette ki, hogy az 1968. augusztusi csehszlovákiai intervenció „beavatkozás” volt, a
Szovjetunió pedig „tévesnek” minősítette a katonai bevonulás döntését.
A közép- és kelet-európai államok és először demokratikusan választott kormányaik számára szokatlan kihívást jelentett a szovjet érdekszférából történő kiválás: belső demokratizálódást, visszatérést a piacgazdasági struktúrákhoz, az élet valamennyi területének megfosztását az ideológiától és a korábban szigorúan ellenőrzött társadalom megszűnését. Keleten új
viszonyra törekedtek a Szovjetunióval, Nyugaton pedig a demokráciák felé fordultak.
1917 után a szovjetunióbeli, majd 1945 után európai befolyási övezetében folytatott
szocialista és kommunista kísérlet célja egy ideális, egyenlőségen alapuló, paradicsomi társadalom megteremtése volt, „boldogság mindenki számára”. Valójában azonban
rendkívüli áldozatokkal járt; áldozatai száma világméretekben elérte a 100 milliót.
Megvalósításának fő módszerei közé tartozott az éhínség, terror, kényszermunkatáborokba történő deportálás és a kivégzés. Eredménye pedig elmaradottság, gazdasági
válság, ideológiai erőszak, az értelmiség és a szabad sajtó elnyomása, szellemi hanyatlás volt. Egész civilizációk semmisültek meg, az egyházakat módszeresen kirabolták, s
felbecsülhetetlen történelmi és esztétikai értékeket pusztítottak el.
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Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió leköszönő elnöke 1991 decemberében ezt mondta: „Megsemmisült a totális rendszer, amely országunkat hosszú ideig megfosztotta a
felvirágzástól és a gyarapodástól.” Ugyanezen a napon Borisz Jelcin elnök az amerikai
néphez intézett tv-beszédében pedig kijelentette: „Országunk ismeri az Önök segítségét
a beindított gazdasági reformokért, valamint a totális rémálom leküzdéséhez, amelyet
örökségként cipelünk magunkkal.”
A kommunista rendszer vezetői azzal, hogy totálisnak nevezték a kommunista uralmi
rendszert, váratlanul felértékelték a totalitarizmus fogalmát, amelyet korábban a bukásra ítélt
és dekadens nyugat rafinált doktrínájának tekintettek. Vitáik és rivalizálásuk ellenére mindketten egyetértettek abban, hogy a Szovjetunió megszabadult „a totalitarizmus igájától.”
(Az „új balosok” és a szocialista pártok) Az NSZK-ban az 1960-as évek parlamenten kívüli ellenzékéből egy sor K (kommunista)-csoport alakult, másrészt „anti-dogmatikus”
és „önkényellenes” csoportok bukkantak fel, akik „új balosoknak” nevezik magukat.
Közöttük az egyik legbefolyásosabb szervezet az Offenbachban megalapított Szocialista
Iroda volt. Rudi Dutschke diákvezér a demokratikus szocializmust képviselte, amelyet elhatároltak a szociáldemokráciától és a reálisan létező szocializmustól egyaránt.
Többnyire kívül maradtak a pártokon, különböző új szociális mozgalmakban jelentkeztek, s alig találtak támaszra a munkásságban és a szakszervezeteknél. A Zöldek megjelenésével és felemelkedésével azonban parlamenti befolyásra tettek szert. Kulturálisan
az 1960-as évek német diákmozgalma elérte a társadalom liberalizálódását és a szocializmus eszméjének differenciáltabb megítélését; a hidegháborúban ugyanis e fogalmat a
„keleti rendszerek” diktatórikus állapotával azonosították.
A demokratikus szocializmust – amelyet 1928–1934 között kommunista szemszögből
az SPD-vel összefüggésben szociálfasizmusnak bélyegeztek – az NDK-ban a kommunista NSZEP (Németország Szocialista Egységpártja) többnyire a szociáldemokráciával
azonosította és „szociáldemokratizmusként” ideológiailag leértékelte. Az NDK-beli fordulat után a megbukott NSZEP azonban a fogalmat vezető eszméjévé tette, s 1990-ben
magát átnevezte a Demokratikus Szocializmus Pártjának (PDS), s programját is megváltoztatta. A PDS 2005-ben Balpárttá (Linkspartei) alakult, s 2007 júniusában egyesült
a nyugatnémet WASG-vel; az újjáalakult párt neve A Bal (Die Linke) lett.
Nyugat-Európa többi államában a kommunista pártok már az 1960-as évektől a szovjet kommunizmus elleni eurokommunizmusra tértek át: Olaszország Kommunista Pártja
1990-ben átnevezte magát a Baloldal Demokratikus Pártjának (PDS), ahogy Franciaország
Kommunista Pártja is. Ezek az egykor kommunista pártok a szociális állam kiépítését és a
kapitalizmus gyengítését törvényes eszközökkel képzelték el, illetve a parlamentarizmust
erősebb népképviselettel és közvetlen demokráciával vélték kiegészíteni.
A korábbi Szovjetunió elnöke, Mihail Gorbacsov, 2007 októberében az orosz államelnök-választások előestéjén szociáldemokrata mozgalmat alapított, hogy szembehelyezkedjen az új diktatúra tendenciájával, a szociális jogok leépítésével és Oroszország
tömeges elszegényesedésével.
Ma már aligha folyik tudományos vita a szocializmusról, mint alternatív társadalmi
tervezetről, miként az 1960-as években a német egyetemeken történt. Csak néhány társadalomtudós, közöttük Wolfgang Fritz Haug követeli a mai high-tech kapitalizmus és a
vele kapcsolatos életmód miatt, hogy tanuljanak a történelmi tapasztalatokból és aktualizálják a szocialista tervezetet. Többek között a Das Argument című folyóirat is kritikus
hozzáállást képvisel, miként a nála megjelent A marxizmus történelem–kritikai szótára
is. A Die Linke párthoz tartozó Rosa Luxemburg alapítvány is a szocializmus jövőbeli
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alkalmasságáról vitázik. Axel Honneth társadalomfilozófus A szocializmus eszméje című írásában kritikusan közelített az ipari forradalomban gyökerező szocializmus eredeti
eszméjéhez és újra meghatározta annak alapvető gyökerét, a „szociális szabadságot”.
Szerinte a szocializmus manapság kísérleti politikai gyakorlatot jelent a szolidáris társadalomhoz vezető úton, amelyre nemcsak a gazdasági, hanem a politikai szférában és a
személyes kapcsolatokban (főleg a nemek között) törekedni kell.
Hasonlóképpen új interpretációval állt elő Heinz Dietrich szociológus a 21. század
szocializmusának elképzelésével, amely megkísérli a marxista értékelméletet összekapcsolni a bázis-demokratikus elemekkel, amely azután egy nem piacgazdasági, demokratikus és közvetlen értékteremtő közgazdaságot jelent. Az új elmélet gyakorlati
megvalósítására jelenleg Venezuelában (bolivarizmus) és Bolíviában vannak kísérletek.
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Politika és művészet kapcsolata
Kassák Lajos életművében az emigrációig
Kassák Lajos személyében a 20. század elején a tízes évektől kezdődően egy olyan alkotó lépett fel a művészeti életben, aki eredeti, új válaszokat adott a kor problémáira, és
ehhez a magatartásához életének különböző szakaszaiban is következetes maradt. Olyan
szeletet mutatok be életművéből, ahol a művészet és a politika viszonyát világítja meg,
pontosabban művészi felfogásának, életszemléletének alapvetését keresem, amely aztán
meghatározója lesz írói, költői, képzőművészeti tevékenységének. Elsősorban folyóiratait vizsgálom (Tett, MA), és ezeken keresztül mutatom be szövegközpontú forráselemzéssel, hogy a kitűnő alkotások milyen szellemi indíttatásból törtek felszínre.
Ha végigtekintünk Kassák életművén, szembetűnő, hogy különböző korszakokban
– mint minden egyéni, autonóm alkotó – ki volt szolgáltatva a hatalom, a politikai élet
zűrzavarának. Érdemes számba venni, hogy az önkényeskedő rendszerek hogyan gátolják, negligálják az autonóm művészek törekvéseit.
Kassák a társadalom mélyéről jött, szociális érzékenysége a kiszolgáltatott munkások,
emberek világából táplálkozott, jól érezte, hogy „ezt a rendet” el kell söpörni, megváltoztatni. Megható, amikor az Egy ember élete című regényében Derkovits Gyulával való
találkozását írja le. Derkovits teljesen ismeretlen, nagyon nyomorgó életkörülmények
között élő festő, bátortalanul mutatja Kassáknak a műveit. Kassák erre azt mondja.
„Micsoda erőfeszítés, bensőséges hit, akarat kell ahhoz, hogy valaki onnan az ismeretlenből fölkapaszkodjon.” Majd hozzáteszi: „Ismerem ezeket az erőfeszítéseket.”1
A fiatal Kassák háború előtti érzékenysége is jelzi, hogy szemben áll a korabeli magyar társadalommal. Az Eposz Wagner maszkjában (1915) így kezdődik: „Ó, Élet, élet
mi sírunk, mi sírunk, panaszkodunk…” majd pár sorral lejjebb: „most rabok vagyunk a
vaksötét toronyban.” Ebből a versfüzérből a háborúellenes felfogása már magában hordozza lehetőségeit, egy új irodalom felfogás kialakításának. Megdöbbentő erővel, nyelvi
leleményességgel, újszerű szófordulatokkal ábrázolja a háború embertelen voltát: „de
itt mindenütt vér, vér és ők nem tudnak csak ölni. / Fölöttük vad acélmadarak dalolnak
a halálról”2. De Kassák nem éri be ennyivel, hiszi, hogy az embertelenség legyőzhető,
lehet egy olyan világot teremteni, amelyben mindenki otthonra lelhet, megérzi a kor
keserves tragikumát, de nem kerül végzetesen a hatása alá: „mert édes órát kóstolni
szeretnék én is egyszer. / Aztán dalolni örök életörömről, / amelyből nékünk csak nagy
ünnepen telik / s amelyből nékünk sohasem elég.”3
Megszületett a Tett című folyóirat. Első száma 1915. november 1-én jelent meg.
Elindult Magyarországon az aktivista mozgalom. Kassák a későbbiekben így emlékezik az indulás éveire: „ez az út nyílegyenes és teljesen tudatos volt; hiszen a Tett akciót
jelent, és így a későbbi aktivizmus forrásának tekinthető, a mozgalom csak azonban
lassan, hosszú évek alatt bontakozott ki. Elindulásakor éppen annyi volt benne a tapogatódzás, mint a tudatosság.”4 Érdekes ez az utolsó mondat: a tapogatódzás bizonytalansága mellett már ott van a bizonyosság, hogy csak idő kérdése, és beérnek ezek az
új törekvések. Annál is inkább, mert olyan emberek veszik körül Kassákot, mint Szabó
Dezső és Vajda Imre. Mindketten nagy hatással voltak Kassákra és meggyőződésem,
hogy nélkülük nem érett volna be a kassáki vállalkozás.
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Érdemes megvizsgálni, milyen hazai és nemzetközi hatások váltották ki Kassákból
az új modernizmus megteremtését. Valószínűleg Kassák szűknek érezhette a Nyugat
által kínált esztétizáló lehetőségeket. A hagyományos, megszokott formákhoz képest
új jelentést, új tartalmakat adott a szavaknak, kifejezéseknek, ezzel botránkoztatta meg
őket.5 Megteremtette elsőként hazai környezetben a szabad vers világát, ami nagyon
szokatlan volt, és egyesek szemében gúny tárgyává vált. Babits Mihály is szembeszállt a
kassáki felfogással, nem látta benne, hogy egyszerűen nemcsak egy formabontásról van
szó, hanem a világ kínálta új tartalmakat csak új módon lehet értelmezni, ahogy Kassák
későbben fogalmazott: „a kollektív individuum” kifejezésére törekedett6.
Ha a nemzetközi kitekintést vizsgáljuk, Kassákra nagy hatással volt a Der Sturm
berlini irodalmi, kulturális és művészeti folyóirat, amely 1910-ben indult és radikális
modernizmus egyik centrumává vált. Komoly szerepe volt az expresszionizmus kibontakozásában, de támogatott minden más újfajta művészeti törekvést is, a dadát épp úgy,
mint a futurizmust, a kubizmust vagy a konstruktivizmust. A művészet nemzetközi fóruma akart lenni. Többek között Guillaume Apollinaire és Filippo Tommaso Marinetti
mellett közölte Kassák Lajos szépirodalmi alkotásait is. A baloldali eszméktől nem volt
független a lap. A német szociáldemokrácia háborúellenes törekvéseit is megtaláljuk.
A másik ilyen hasonló szellemű sajtóorgánum volt a Die Aktion, amely 1911-ben
indult. Jelentős szerepet játszott a haladó külföldi irodalom németországi megismertetésében. Főként a líra, a publicisztika és a grafika területén az illusztrációival
hozott újat. Az első számtól kezdve élesen háborúellenes szellemet képviselt.7 A forradalmak idején az egyes művészek vagy a forradalom mellé álltak vagy maradtak szabad
művészek. A két folyóirat tevékenységéből látjuk, hogy az aktivizmus Németországban
alakult ki, és hatással volt Közép-Európa országaiban is. Tehát a magyar aktivizmus
Kassák keze alatt született meg, de hangsúlyozni kell, hogy kezdetben a politikai mozgalom szerepvállalása volt a döntő, képzőművészeti és irodalmi munkásságuk csak később
kapott nagyobb jelentőséget. Ha összevetjük a német és a kassáki avantgárd vonásokat,
szembetűnő a közös vonás: a hagyományok, a múlt örökségének tagadása, és mindenképpen egy új formakultúra kialakítása lesz a döntő tényező munkásságukban.8
A Tett című lap Szabó Dezső Keresztelőre című írásával indul9 (Tett 1915). Megadva
ezzel a lapnak patináját, magasba emelve az indulást, elméletileg megalapozva a folytatást. Nem beszélve arról, hogy már nem kezdő íróként lépett a mozgalomhoz. Nem
véletlen, hogy Kassák választása őrá esett, kezdetben sokat leveleztek, s személyesen a
lap megjelenése előtt ismerkedtek meg. Valószínűleg Kassáknak tetszett Szabó Dezső
radikalizmusa, s ahogy Az izmusok történetének összefoglaló tanulmánykötetében olvashatjuk: „Tisza István miniszterelnökhöz írt bátor nyílt levelének megjelenésével figyeltem fel rá.”10 Kassák számára ez a szellemiség megnyerő volt. Bár részben a Nyugathoz
is tartozott, de az akkori hatalom szemében ellenzékinek számított Szabó Dezső. A cikk
megtalálta az utat a Kassákhoz kötődő csoporthoz. Lelkesen fogadták, esztétikai ítéletei egybeestek az ő gondolkodásukkal.11 Szabó Dezső is tudatosan foglalt állást abban,
hogy másfajta irodalom kell, valamilyen expresszív kifejező forma, mely dinamizmusával szembehelyezkedik a Nyugat értékfelfogásával. „A sok halál után nagyon élet
lesz az irodalom: a megtágult emberi szánalom új horizontokba löki határait. Amint
meghaltak a világháborúban – komikusan, cégéresen – történelmi osztályok, úgy meghal az esztétizmus. Az irodalom igen mohón fog egybeélni minden életet, mint valaha a
fiatal naturalizmus.” Írja bevezetőjében Szabó Dezső. Ekkor még ő is hitt abban, hogy:
„Valószínű, hogy egy új szocialista irodalom fog következni a tegnap és a ma individuális művészete után.”12
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Nem tartozik közvetlenül a témához Szabó Dezső munkásságának értékelése,
de joggal feltehető a kérdés, Szabó vajon milyen indíttatásból vállalta el a beköszöntő
megírását. Ismeretes, az akkori irodalom történetírásban egy rendkívüli, erősen konzervatív, ideológiai tartalmú, a nemzeti jellemvonásokat hangsúlyozó felfogás érvényesült. A hatalmat hűen kiszolgáló elit irodalom felfogásának volt képviselője Beöthy
Zsolt. A magyar irodalom kis tükre (1896) című munkájában egy olyan szemléletbeli
aspektust állít fel, amely már a századelő tízes éveiben nem volt korszerűnek mondható,
vagyis fogalmazhatunk úgy is, szemléletét meghaladta a kor. Eszméit a klasszikus, irodalmi mintákat követve örök érvényűvé akarta tenni. Szerinte az irodalomtörténet során
minden irodalomnak tekinthető, amelyben a magyar lélek, gondolkodás valamilyen
formában megnyilvánul. Nem látták az akkori hatalmon lévő „kultúrfelelősök”, hogy
Nyugat-Európában elindult egy úgynevezett klasszikus modernitást kifejező törekvés.
Talán ennek hatására nálunk is kezdett feléledni egy hasonló jellegű törekvés, melyet
a Kassák köréhez tartozó alkotók kezdtek képviselni. Szabó Dezső ekkori írásaiban
előterébe került a Beöthy-féle gondolkodással való szembenézés, elutasítja a nemzeti
szellem ilyenfajta piedesztálra emelését. Mint tudjuk, Szabó Dezsőtől sem volt idegen
a nyugati kultúrával való útkeresés. Talán Kassákban is ezt látta meg, és ezért vállalta
a cikk megírását.13
Szabó Dezső éleslátású beköszöntője után figyelemre méltó Vajda Imre Világnézet
című cikke, melyet akár Kassák is írhatott volna, a kassáki „normához”, ha szabad így
fogalmaznom, ez áll a legközelebb. „A Tettnek kevés a szociáldemokrácia, de hisz a
szocializmusban. Nem a társadalmi intézményeken át akarja reformálni az embereket,
hanem az emberek révén az intézményeket.”14 Micsoda zseniális meglátás ez, az egész
szocialista, kommunista ideológia ennek az elvnek feladásával teljes zsákutcába jutott,
kezdve a lenini bolsevista eszméktől a sztálini népirtásig és folytathatnánk a sort egész
napjainkig. Nem túlzás azt állítani, hogy Kassák egész életében következetes maradt
Vajda Imre cikkében megfogalmazott alapigazságokhoz, és ebből élete végéig semmit
nem engedett. Vajda jól látta, ahhoz, hogy megtörténjen pozitív irányban az átalakulás
a tömegmozgalmakra kell helyezni a súlyt, de nem a föntről irányított mozgalomra,
hanem az egyén változása révén „az összes értékek újraértékelésének” célkitűzésével.15
Ezekre a gondolatokra reflektálva – az elméleti alapvetéseket kiegészítve – megírja
első igen jelentős programadó versét, a Mesterembereket, amely 1915 decemberében
jelenik meg a Tettben16. Kassák Lajosnak ezt a versét a szakirodalom többnyire háborúellenes versként aposztrofálja, melyben valóban van igazság, de ha mélyebbre
tekintünk, akkor világosan kitűnik, hogy ez a programadó verse új választ ad a háború
emberi sorsokat, életeket szétroncsoló világára. Egy személyes névmással kezdődik
a vers (mi), ezzel is érzékeltetve, hogy itt a tömegek, a munkásemberek (mesteremberek) hangját szólaltatja meg, visszautasítja „a tudósok… méla, aranyszájú papok”
világát, akik részben felelősek a kialakult helyzetért. Látomásszerűen tárja fel a jövőt,
s hisz abban, hogy egy új világ felépíthető: „Igen! Mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, / s holnap már áldomást tartunk az új falakon. / Holnap
azbesztből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a romokra… / Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd és játéknak az Eiffel-torony mását.” Kitűnő indulása ez a
Tettnek. A másik ilyen kulcsversnek, programversnek tekinthető, az Örömhöz, amely
leginkább Szabó Dezső beköszöntőjével rokonítható: „Én most az Öröm égő bokraiba
takaródzom – / A hűlt romokon Énem új arcát énekelem / s a rónák kiserkent zöldjét,
a hegyek fehér gleccsereit, / nyers, keveredő tömegeikkel a roppant metropoliszokat /
s külön a kovácsok öklét”17.
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Nyugodtan mondhatjuk, hogy a lap felkeltette az érdeklődést, de hamarosan kisebb
botrány keletkezett a hatalom részéről. A második számot az ügyészség vallásgyalázás
miatt elkobozta. A képmellékletben megjelent Dobrovits Péter Krisztus siratása című
festménye. A politika ismét közbeszólt: az expresszionista szellemű képet sehogy sem
tudták beilleszteni a hagyományos szakrális – mondjuk ki, néha giccses – ábrázolási
módba, ezért kifogásolta a cenzúra.18
De a lap működött tovább. Kassák a 10. számban „felnő” feladatához, és 12 pontban
megfogalmazza elméleti, teoretikus munkásságának nézeteit. Keményen érvel a művészet akkor zsákutcába jutott állapotáról. Úgy ítéli meg, hogy rossz a megközelítés
a hivatalos művészetfelfogásban, nem tud érvényesülni a haladás irányában azokon a
fórumokon, amelyeknek irányítói kellene, hogy legyenek.19 Tanulságos Kassáknak az a
pár mondat összegzése, mert csak ez a szemlélet viheti tovább az 1915-ben megkezdett
utat: „Az egész felfordult világban egyedül csak a művészet az, ami süketen-vakon
még mindig meddő »nemzeti önérzet« és vitézi romantika frázis dzsungelében tetszeleg önmagának. Pedig a művészetre, legkivált az irodalomra… nagy feladatok
várnak… Az irodalom nem elégedhetik meg többé dekadens magára dicsőülésével:
tudatos akarattal, mint a haladás legfanatikusabb szószólójának, szerepet kell kierőszakolnia az alapozó és irányító fórumokon.”20 Mintha Szabó Dezső beköszöntő gondolatai
csendülnének fel, de már egy markánsan megfogalmazó kassáki átiratban. A röpiratot
hamarosan egy babitsi méltatlankodás hátba döfte, azt írta, hogy „a Tett propagandája:
valóságos irodalmi anarchia.”21
Valljuk meg nyíltan, Babits óriásit tévedett! Hiszen közel húsz esztendő múlva alakult
meg az Európai Iskola, a háború utáni szabad, optimizmustól duzzadó szellemi légkör
termékeny műhelye, melynek alapítói között ott van Kassák Lajos is. Úgy gondolták,
hogy végre lehetőség nyílik a progresszív magyar művészet táborának felállítására, a
modern európai művészet új tendenciáinak hazai elismertetésére és egy virágzó képzőművészeti élet megteremtésére. De tévedtek. 1948 végén a kommunista Rákosi-rendszer
beszünteti tevékenységét a mozgalomnak. Az Európai Iskola művészete azonban csak
látszólag szűnt meg, valójában búvópatakként végigkísérte a kommunista, majd a szocialista rezsim negyvenéves regnálását. Alkotói művészetükön túl szellemi tartásukkal,
etikai és esztétikai hozzáállásukkal is példát mutattak a magyar művészet felnövekvő
generációinak.22
Visszatérve ezen eszmetörténeti kitérő után, háborúellenesség miatt 1916 őszén betiltották a Tett minden lapszámának megjelenését. Nézzük meg ennek körülményeit! Az
első világháború közepén tartunk. A győzelemre már semmi remény nem kecsegtetett,
háború volt, ezért a kormány éberen figyelt. Mindent elfojtottak, ami elégedetlenséget
sugallt, különböző egyesületeket, lapokat szüntettek meg, nem tűrte meg a kormány az
elégedetlenkedők hangját. Kassák a következőképpen értékeli a betiltást: „A Tett nemzetközi 16. száma általános feltűnést s több irányból rokonszenvező visszhangot keltett:
Mi voltunk az elsők, akik a háború alatt szimpátiával és megbecsüléssel szóhoz juttattuk
Magyarországon a szerb, orosz, francia, angol, olasz és a többi nemzet íróit, művészeit,
akiknek kormányai ugyanolyan halálos ellenségei voltak Magyarországnak, mint amilyen halálos ellenségük volt őnekik a magyar kormány. Kijelentettük, hogy mi, emberek
és művészek, nem azonosítjuk magunkat a kormánnyal, testvéreknek akarjuk és merjük
nevezni más nemzetiségű, háborúellenes társainkat.”23 A Tett 16. nemzetközi számának
kiadása szinte sokkot váltott ki a belügyminisztériumban, Kassák a következő végzést
vehette kézbe: „A Tett című szépirodalmi lap további megjelenését és terjesztését közleményeinek a hadviselés érdekeit veszélyeztető tartalma miatt eltiltom.”24
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Ezzel lezárult egy korszak. Kassák nem esett kétségbe, már a hír értesülése idején
megfogalmazódott benne, hogy új lapot indít MA címmel, amely 1916. november 1-én
jelent meg. Hihetetlen Kassáknak ez a szívóssága, a Tett indulása idején kialakult elkötelezettségét úgy látszik, nem lehetett megállítani. Bár tegyük hozzá, hogy ő maga fogalmazta meg a továbbműködés érdekében, hogy taktikai váltás kell: „a hangsúlyt egyelőre
tegyük át a képzőművészetre, tartalmában nehezebben ellenőrizhető, mint az irodalom,
formavilága gazdagabb lehetőségeket nyújt”.25 Kassák úgy érezte, a folytatásnak csak
úgy van értelme, ha a MA intenzívebben kapcsolódik be a nemzetközi európai áramlatba, hozzáadva a magunk sajátosságait, ezzel elkerülve a provincializmus veszélyeit.26
Noha okulva a Babitscsal folytatott vita kapcsán, programját tovább bővíti, Kassák
a művészt, mint „szociális embert” állítja a középpontba. Plakát és az új festészet című
tanulmányában beszél erről részletesen. „Mi valljuk, hogy az ember, mivel fizikális és
erősen társas lény, állandóan a kívüle levő világ behatásai alatt áll, de minden dolgok
fölött való szellemi fölénye így is módot ad neki a hatások legalább ötven százalékos
kivédésére, rákényszerült életvitelének minél tudatosabbá, önállóbbá korrigálására.
Ez a tétel áll az emberre, mint szellemi tényezőre, és megsokszorozva áll a művészre,
mint az emberi maximumra.”27 Kassák itt azt hangsúlyozza, ami korábban is alkotó
módszere volt, hogy a tudatosság, az önállóság alaperények életében, s ahhoz, hogy a
világ által ránk kényszerített negatív hatásokat lerázzuk magunkról, föl kell ismerni az
embernek saját erejét. Gondoljunk itt arra, hogy a háborúval való szembeállásnak ez a
tett az alapja. De ezt a magatartását a későbbi korok negatív tendenciájával szemben is
következetesen alkalmazza. Bár joggal fölvetődik itt az a kérdés, hogy nem becsüli-e túl
az ember és művész szerepét a történelemben?28 Ez a probléma Kassákot folyamatosan
foglalkoztatja írásaiban, nem tud kitérni ez elől. A viták során fölmerültek a szocialista művészek típusai. Kassák egy írásában Révész Béla eszmefuttatásaira így reagál:
„A szocialista művészek kétféleségének analógiája magában a szocializmus kétféleképp
élhetőségében magyarázódik. Az egyik fél spekulatíve, a másik intuitíve lett szocialistává.”29 Természetesen, ismerve már a kassáki attitűdöt, a másodiknak felel meg Kassák
személyiségének. Valószínűleg ennek oka származására, a proletárvilág mélyéről jövő
ember érzékenységében rejlik.
A MA 2. számában jelenik meg Kassáknak egy írása Szintetikus irodalom címmel.
Érdemes részletesebben ezzel a tanulmánnyal foglalkozni, mert itt fogalmazza meg művészetpolitikájának lényegét, máig ható érvényességgel. Úgy tűnik, hogy erre az időszakra „teljes fegyverzetben” lép a nagyközönség elé. A Galilei-körben 1916. december 3-án
tartott előadásában egy szemléletbeli módosítással kezdi gondolatait. Nem új irodalomról
beszél, mert az már korábban kialakult, hanem a legújabb irodalom mibenlétét, lényegét tárja a hallgatóság elé. A művészetet, mint egy magasabb „életforma” kifejezéssel
aposztrofálja. Logikusan, érvekkel alátámasztva kifejti, hogyan jutott el a legújabb irodalom felismeréséhez: „egyengetni próbálom annak az irodalomnak »titokzatos« útját,
amely minden újabb iskolát magába olvasztva, de a legkevésbé sem egy új iskolai értelmezésben szintetikus irodalomnak nevezi magát.” Nagyon konzekvensen rendszerez,
összegezi irodalmunk gyökereitől eredeztetve a jelenkorig ívelő pályát. Két csoport
alkotói módszerét elemzi, hogy eljusson a legújabb irodalom meghatározásához, amikor
„a megfigyelők és az analitikusok csoportjáról” beszél.30
A megfigyelő írók módszerei hamar és könnyen eljutottak az olvasókhoz, hisz kön�nyen „emészthető” írások születtek kezük alatt, olyan embereket állítottak középpontba, akik „egészségükkel vagy dekadens groteszkségükkel domináló alakok voltak”.
Olyan hatást váltottak ki, mintha a mindennapi életből rajzolták volna meg alakjukat.
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„Az ő prizmájukon csak a dolgok külső megjelenése jutott át, s így, amit életben tartó
szándékkal lerögzítettek, az sohasem volt több a tárgyak szemmel láthatóságánál, a
kopírozásnál – vagyis a mindent jelentő belső élet, az egyéni erő és akarat megölése
volt. Mondanivalójukat nem megírták, hanem leírták.” Ezek az írók semmi újat nem
tudtak hozzátenni a valósághoz, egyszerű „másolata” volt a mindennapokban fellelhető jelenségeknek, semmi újabb összefüggést nem tudtak föltárni a világból, az olvasó
számára az igazi katarzis élmény elmaradt, nem döbbentették rá semmire, s ahogy
Kassák mondja, „ezek voltak az élethűséget keresők”. Az analitikusok csoportja már
továbblépésnek bizonyult, ők nem elégedtek meg, nem rekedtek meg a valóság szimpla másolásánál. Az írók lélektani, pszichológiai elemzésekkel látták el az olvasót, de
igazán a Kassák által elvárt művészi szintet nem tudták érvényesíteni. Bár joggal ismerte el, hogy Kosztolányi Dezső értékteremtő volt a maga impresszionista stílusával,
de a Kosztolányit követők nem tudtak továbblépni az öncélú ábrázolásmódtól. Kassák
nagyon keményen és határozottan utasítja el őket: „csak kulturátlan vakulások a »babonás« hold alatt.” Ezután tanulmányában megfogalmazza a MA köré csoportosulók
esztétikáját, a legújabb irodalmi kifejezésmódok, ábrázolások sajátosságát, amellyel
már el lehet jutni a ma emberéhez. Nem igazak azok az állítások, hogy Kassák csak
rombolni akart, megtagadni mindent, ami eddig létrejött az irodalomban. Elgondolása
abban állt, hogy másként, újszerűbben alkotni, mint ahogy eddig megtapasztaltuk,
hisz a köréje felsorakozott költők, írók „az irodalmukat nem gyökértelen divatnak,
hanem az előttünk járó irodalom egyenes és törvényszerű továbbfejlesztésének értik.”
Ezzel a mondatával azt hiszem Kassák választ adott arra a vádakra, amely folyamatosan érték, így teljesen bizonyíthatóan igaztalannak tűnnek. Nem véletlen, hogy tanulmányában fölvállalja Adyt, elődnek tartja, utalva A fekete zongora című versére.
Az őserő lángelméjét, géniuszát látta benne. Tanulmánya vége felé megfogalmazza
gondolkodásuk alapelvét, amelynek lényege az átértékelés, mind fogalmakban, mind
művészi kifejező eszközökben. Tisztában van azzal, hogy tökéletes világot nem lehet
teremteni, de új szemlélettel át lehet alakítani. „Az élet elviselhetésében csak narkotizálni lehet az embert – ez a narkotikum: akció, s így nekünk, a társadalom legszívében
gyökerező költőnknek első hivatásunk ezt az akciót minél életesebb ütemben, minél
céltudatosabb pont felé mozgatni!” Végül, a teljes alkotói szabadságot követeli mind
a mondanivaló és annak kifejezési formájának megválasztásában.31
A Kiáltvány a művészetért a MA első világszemléleti különszámában jelent meg
1919. december 15-én. Nézeteinek összegzése ez, és egy kicsit a korábban kiadott
jelszavaihoz képest árnyaltabb fogalmazásra törekszik, kiemelve a művészet szabadságának érvényességét, olyan értelemben is, hogy elfogadhatatlannak tartja a politikai
pártokkal való azonosulást. Talán kulcsszavakban lehetne érzékeltetni programjának
alapköveit: feltámadunk, holnap, vissza nem fordulás, az örök lázadás, elégedetlenség, csak előre, szociális emberek (Kassák szerint ez társadalmit jelent), öntudat, új
művészet, új forma stb. De idézzünk egy rövid részletet belőle! „De feltámadunk,
mert vér a vérünk a tömeggel, akié a holnap, amit mi kívánhatunk vele mindhalálig!
Kapukat csak mögöttünk lehet bezárni, mert a megtaposott röghöz nem köthető az
utunk. Programot adtunk magunknak, de csak a vissza nem szaladhatáshoz. Előttünk
a végtelenbe kigurított horizont. Valljuk, hogy a művészet semmiféle osztályhoz vagy
párthoz le nem kötődhetik! Szociális emberek vagyunk, mint nálunknál senki jobban,
mert szocializmusunk az életbe magunkkal hozott öntudatunk és temperamentumunk.
Szocializmusunk megnyilatkozási formája a művészet.”32 Érdekes, hogy a babitsi affér
után, mintha programjának egyik pontjában Babits megihletné, aki 1904-ben írta az
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In Horatium című versében: „hadd dalljam rajt ma himnuszát én / a soha-meg-nem
elégedésnek!” Kassák ebben az írásában pedig így fogalmaz: „A mi sorsunk a soha
meg nem elégedés”. Véletlen egybeesés?
Kassák a mindennapi élet gyakorlataként alkalmazta ezt a meggyőződését, eltávolodott minden értelemben a különböző politikai szervezetektől, és legvégül a
Tanácsköztársaságot kikiáltó kommunista párttól is. A MA utolsó időszakához érkeztünk
el, amely egyben a lap bukását is jelentette. A Kun Béla és közte kirobbant vita hosszú
ideig éreztette hatását, és a szocialista, kommunista művészetpolitika időről időre beleesett ugyanebbe a csapdába.33 Ahhoz, hogy pontosabban meg tudjuk ítélni Kun Béla és
Kassák Lajos elvi álláspontjainak különbségét, tekintsük át a forradalmi időszakokat és
a Tanácsköztársaság irodalompolitikáját.
Az első világháború végtelennek tűnő időszaka miatt az elégedetlenség egyre erősödött
mind a katonák, mind a civilek között, utcai tüntetések, felvonulások és sztrájkok jellemezték ezt az időszakot. 1918. október 28-án kitört az úgynevezett őszirózsás forradalom.
A forradalom győzelmével elviekben új lehetőségek nyíltak meg az ország számára, sokan
kezdtek hinni abban, hogy most egy olyan világ küszöbéhez érkeztünk, amelyből elindulhat a kiemelkedés a mocsár mélyére taszított országból. De mint a későbbi eseményekből
tudjuk, ez nem volt megalapozott, nem volt kellően előkészített az emberek gondolkodásában. Hiányoztak azok a valódi szellemi erőforrások, amelyek lehetővé tették volna
a gyökeres változás sikerességét. Nem érett még meg a társadalom erre.34 Sőt, a magyar
történelem egyik legszédültebb, legzavarosabb időszaka következett.
Kassákot kezdetben mélyen megérintette a hír és ő is hitt benne, hogy elindulhatunk
az átalakulásnak egy olyan útján, amely az egész társadalomnak felszabadulásához vezet. (A balos történetírás polgári demokratikus forradalomnak nevezi ezt az időszakot.)
Kassákban élhettek az 1917-es oroszországi események, Oroszok. 1917 című versében
lelkesedik a forradalmárokért, akik „rátapogatnak a világra”, megérezve az új eszmék
mindent átalakító lehetőségét: „emberkék a lesúrolt ég alatt… / éhes füleikkel rátapogatnak a világra, / minden szín megfullad / az egyetlen pirosban… / csak ők ők!” képesek a
„rigolyás senkiket” eltávolítani, akik magukat „Krisztussal” azonosítják.
1918. december vége felé már árnyaltabban látta ennek a forradalomnak az arculatát.
A Tovább a magunk útján című írásában az alábbiakat teszi közzé: „Nálunk a forradalom meghalt, még mielőtt teremtő erővé teljesedett, mert a proletáriátus, mint az egyetlen forradalmi elem, előkészített akarata nélkül nem volt meg a gyökeret fogó talaja.”35
A kezdeti lelkesedése itt megtorpant, Kassák úgy látja, hogy a tömegek nagy részének
nincs meg a tudata, hogy véghezvigye ezt a nagy átalakítást.36
Nevelni kell az embereket, s a művészet erre az egyik leghasznosabb tevékenység.
Kassák jól érezte és verseiben, képzőművészeti munkáiban kifejezetten törekedett erre.
Az új szemléleti váltás csak akkor következhet be az embereknél, ha megtanulják jól
látni és értelmezni az új, korábbiakhoz képest formabontó művészeti kifejezések formanyelvét, mert csak ez vezethet el a mindenkori jelen dolgainak megváltoztatásához. „A mi
szerepünk nem azonos a pártagitátorokéval. Mi valljuk, hogy az új világszemléletes művészet van annyira hasznos, sőt feltétlenül szükséges erője a világépítkezésnek, mint bármely más foglalkozási ág. S ezért minden egyéb felfogással szemben, továbbra is járjuk
a magunk útját, amely nem doktrinák versbeszéde, történetek képben elmesélése, tragédiák zenében elsírása akar lenni, hanem a nagy, egészséges egység örökké kívántatása.
Mi nem csak konstruálni akarunk, hanem jövendölni is. Mi nem kiszolgálni akarjuk a
közönséget, hanem dolgoztatni. Mi érezzük a mai élet tarthatatlanságát és az eszünkben
már fel tudunk építeni egy új világot, a mi világunkat: ölében az új emberrel.”37
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Ennek jegyében tevékenykedik tovább, elégedetlen a kialakult helyzettel. Egyre tisztábban látja, hogy cselekedni kell, mégpedig forradalmi cselekvést kell megvalósítani.
1918 végén megalakul az Aktivista csoport. A mozgalom elméletét 1919. február 20-án
egy előadásban foglalta össze, melynek lényege a következő: „Aktivizmus – új terminológia a mi társadalmi mozgalmunkban. Magyarra fordítva így értődne: közvetlen cselekvés. Én szeretném bővebb és átfogóbb jelentőséget az elnyomott emberek, a csupán
önmaga erejével megváltható nép spontán és végtelen forradalmi életvitelének magyarázni.” Kassák itt visszatér a már többször megfogalmazott rögeszméjéhez, hogy ez az
átalakulás nem külső tényezők hatására kell, hogy megszülessen, hanem a folyamatos
cselekvés által az embereknek kell újra formálni önmagukat. Az előadásában megerősíti: „És ezért van, ha mi, aktivisták azt valljuk is, hogy a burzsoá társadalmi rendet teljes
egészében csakis a nép (a dolgozók) többségének spontán kirobbanó és állandó permanenciát már kibíró forradalmi ereje döntheti meg.”38
Nézzük meg, hogyan jelentkeznek ezek az elméleti megfogalmazások költészetében!
Ha figyelmesen olvassuk ezeket a verseket, szembetűnő, hogy csak a jövőkép bontakozik
ki, soha nincs egyetlen sor sem, ami a jelen elviselhetetlenségéből indulna ki. Véleményem
szerint ennek az lehet az oka, amit már programjaiban megfogalmazott, hogy még véletlenül se kerüljön költészete a pártpolitikusok uszályába, nem az a feladatuk, hogy az ő
szócsövük legyen. Fiatal munkás című versében (1919) ezeket a gondolatokat erősíti meg.
„Mi az erő fiai vagyunk. /…s tudjuk, vérünkben dolgozik az igazságtevés órája / és tudjuk,
csak a mi rombolásunkon kövezhetik fel az új falakat. / Indulni akarunk a magas töltésen.
/… mi ismerjük a célt. / Cél! Cél! / Az élet boldog zászlói játszanak a perspektívában.”.
Teljesen azonosul a fiatal munkással: „Kidolgozott kezemet beleteszem a kidolgozott kezedbe.” Sorjáznak a lelkesítő, buzdító versek, melyek az előadásában elmondott szavait
hitelesítik. 1919. március című versében lelkesen élteti a forradalmat: „Félre a prédikátorok aranyszájával s a humanisták rózsaszínű tenyerével. / A lázadás vastrombitáin
most halleluja, / …Az idő akaratvörös perceket fiadzott. / …Üvölt az akarat. / Az elszabadult akarat világteremtést orkánzik a torkunkból. / …Az utolsó vérbőség aktivistáival
nincs megállás. / …Gyújtsátok föl a bús szemeiteket, kapuzzátok ki az elszamarosodott /
füleiteket, / s tudjátok meg, hogy semmi nincs fontosabb a ti megkívánt életeteknél / s ha
úgy kell, fordítsátok érte fejtetőre a világot”. A Népgyűlés című versében (1919) ugyanaz
a hit, lelkesedés szólal meg belőle, amit már korábban hirdetett publicisztikai írásaiban:
„…a nap az ég középpontjába szúrta magát rendületlenül. / Ezen a napon világéhesen feltápászkodott a vörös zendülés. / …Csak ők a sápadt, piszkos emberek dominálták az erőt.
/ Valaki eszelősen prédikálta: Mi vagyunk az Erő! a Teremtés! az Élet!”.
Mindezek a verssorok egyértelműen és félreérthetetlenül bizonyítják, hogy Kassák
mennyire bízott a forradalmak világot átrendezendő erejében, de mégis, a hatalom
„zászlólengetői” teljesen félreértették törekvését, és a 133 nap rövidsége szinte nullára
redukálta művészeti törekvéseit. Feltűnő, hogy mennyire egybecseng Kassák munkásságában az elméleti célkitűzések és a költészetében megvalósuló akarat. A kettő egymástól elválaszthatatlan, ebből is világosan látszik, hogy Kassák számára nemcsak a vers,
hanem a lapszerkesztői tevékenysége is mennyire fontos meghatározója volt életének,
hiszen itt magyarázhatta el és mutathatott rá művészi munkásságának gyökerére.
De hiába, Kun Béla lefejezte az aktivista törekvéseket. A vitát megelőzte, hogy Kun
Béla és Kassák Lajos között nem volt felhőtlen viszony, önéletrajzi regényéből tudjuk,
amikor Havasi Gyulával beszélgetett, a következőket mondta: „Kár minden szóért.
Én állandóan a szocializmusról és a forradalomról beszélek, ő a szocializmust, mint eszmét szétdarabolja, és fölosztja a pártok között. Jelszavakon és irodai téziseken lovagol.
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Én szocialistának vallom magam, ő kommunistának nevezi magát, és engem mindenáron
szociáldemokratának minősít. Tiltakozom ellene, de ugyanúgy tiltakoznám az ellen is, ha
kommunistának nevezne. Amit eddig a marxizmusból tanultam, annak alapján úgy vélem, a
kommunista párt csakúgy, mint a szociáldemokrata párt nem egyéb gyakorlati eszközöknél
és bizonyos körülmények között, bizonyos emberek vezetésével egyik olyan káros munkát
végezhet az eszme égisze alatt, mint a másik.”39 A Vörös Újság 1919. június 14-i számában
Mindenki újra készül című írásában a következőket írta Kun Béla: „Új szellemi életnek, új
kultúrának kell támadnia magából a proletáriátusból és én bízom a proletáriátus termelő
erejében, abban a termelő erőben, amely intézményeket lerombolt és intézményeket alkotott, hogy meg fogja találni a szellemi élet terén is a maga kivirágzását. Kétségtelen, hogy
ez nem a MA irodalma, amely a burzsoá dekadencia terméke. Az Új szellem fog megnyilatkozni a proletár szellemi élet terén, amelyből a proletáriátus osztályának szelleme fog
kivirágozni.” Kun Béla nem bízott Kassákban, talán ráérzett arra, és veszélyeztetve érezte
magát, hogy vannak esélyei hosszabb távon az aktivista mozgalomnak.40
Kassák válasza Levél Kun Bélához a művészet nevében címmel jelent meg a MA száma mellett röpiratként. Kassák ebben a dolgozatában megerősíti eddigi tevékenységét,
kiemeli az aktivista csoport érdemeit, hogy kezdettől fogva elkötelezettjei voltak a forradalmaknak, nem beszélve arról, hogy a háborúellenes magatartásukkal a mozgalom
bátor éllovasaivá váltak: „mindezt, amit elmondok, nem elsősorban magunkért, hanem a
forradalomért mondom el, aminek feltétlen életerős részei vagyunk…”
Kassák bátran, de tárgyilagosan bírálja Kun Bélát a felkészületlensége miatt a művészeti tevékenységük megítélésében: „Ezen a ponton mi, akiknek politikai nézeteink, helyesebben világszemléletünk a proletáriátus felszabadításának szempontjából semmiféle
váddal nem illethetők és mégiscsak életünkkel művészek vagyunk, mesterségünk fölött a
kritikára tehát elsősorban vagyunk hivatottak. Ebben a komoly hitünkben kérjük önt a
forradalom megbonthatatlan ívelése érdekében, hogy művészetről szólását tárgyilagos
alapokról indítsa el, mert pillanatra se felejtsük, hogy a fölületes kritika nem nekünk,
személyeknek, hanem a forradalom kiteljesülésének árt.”41 A vitában két különböző
álláspont világosan megfogalmazott tézisei kerülnek szembe a művészetfelfogásukat
is illetően. Kun Béla a „tömegkultúra” fontosságát hangsúlyozza, Kassák pedig a már
sokszor megfogalmazott autonomitást képviselte, a művészetek pártpolitikától való függetlenségét.
Közben kezdett kibontakozni proletárdiktatúra irodalompolitikája, melynek egyik
alapvetése volt, hogy az úgynevezett haladó írókat „fokozatosan szocialistává neveljék”.
Az irodalom egészét átfogva létrehozták az írók szakszervezetét. Vele párhuzamosan
működött az Írói Direktórium, mai szóval a végrehajtó bizottság, és az Írói Választmány.
A direktóriumok a Tanácsköztársaság időszaka alatt 1919. március 21-től 1919. augusztus 1-ig működtek. 1919. április 1-én öttagú direktóriumot hozott létre a Kunfi
Zsigmond vezette Közoktatásügyi Népbiztosság. A tagok között szerepelt többek között
Lukács György mellett Kassák Lajos is. A direktórium foglalkozott az írók támogatásával is. Április 19-én a Közoktatási Népbiztosság újra kinevezte az Írói Direktóriumot,
immár 11 tagra bővítve, Kassák Lajos szintén köztük volt. Az Írói Szakszervezet alakuló ülésén Kassák Lajost is beválasztották a vezetőségbe. Államosították a könyvkiadást. A művek irodalmi értékét a választmány tagjai állapították meg, akik egyben
meghatározói is voltak annak, hogy milyen művek jelenthettek meg.42
Kassák lendülete töretlen maradt, az ellenük felhozott vádakkal szemben továbbfolytatja a megkezdett utat, amit a proletársághoz való ragaszkodásában leírt, azt költeményeiben is megfogalmazza. A Boldog köszöntés című versének vezérmotívumát a
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következőkben sommázza: „A forradalmi ifjú munkások 1919. június 21-én tartott kongresszusának hatása alatt írtam”. A vers szinte örömódai szárnyalású, lelkesen köszönti
az ifjú munkásokat, látva a tettrekészségüket, hogy velük beteljesedhet egy jobb, új élet,
amely szolidáris mindazokkal, akiket peremre szorított az élet. „Mi ismerünk benneteket
s arcunkon a ti sápadt arcotokkal énekelünk / a penészes iskolák, megőrült gyárak és
döglődő műhelyek fölé / …homlokunkon a nagy vörös csillaggal énekeljük magunkat, /
…Ó, mert ki szólhatna hozzátok közelebbről, ha nem éppen mi, az új / költők? / …fölnevetnek az ájult körutak, mikor ti vörös zászlók alatt átvonultok / a baldahinos alkonyatban, / …szent harcra készülődtök, / gyűléseket és kongresszusokat szerveztek az Emberi
szolidaritás / nevében.”
Kassák itt az „új költők” kiemelésével az aktivista költőkre – egyben forradalmárokra – utal, akik különállását érzékelteti az „ellenfeleivel” szemben. Még egy szembetűnő sajátossága van a versnek, hogy a korábbi, a tanulmányban említett forradalmi
verseiben hiányzik a jelen bemutatása, s csak a jövőkép fogalmazódik meg. De ebben
a költeményben az aktuális állapotok központi helyet kapnak olyan értelemben, hogy
a „penészes iskolák, megőrült gyárak” nyomorgó proletárvilágával részvétet vállal, és
ebből a világból felszakadó elégedetlensége átcsap a jövőbe, a „szent harcot meg kell
vívni” magatartás vállalásába.43
A MA megszűnésével, a Tanácsköztársaság bukásával ismét lezárult egy korszak.
Kassák emigrációba kényszerült. Az 1919-es év végzetes törést jelentett a magyar aktivista mozgalomnak. Csak sejteni lehet, hogy hová juthatott volna a kassáki új művészeti törekvés. Párhuzamot vonva az oroszországi 1917-es forradalommal, számukra a
kezdeti időben az avantgárd a felemelkedést jelentette. Múzeumok sokaságát hozták
létre, s az új szellemű művészeket állították ki. A Kassák által fémjelzett törekvések nem
találtak utat a nagyközönség felé.44 Bár ha úgy vesszük, Kassák bécsi tartózkodása az
itteni művészeknek előnyt jelentett a fejlődésük szempontjából, hisz Kassák révén – aki
hazajuttatta a MA bécsi lapszámait – valamilyen módon bekapcsolódhattak a nyugati
áramlatokba.
Hihetetlen és bámulatra méltó az az elszántsága, ahogy folytatni tudja az otthon megkezdett utat. 1920. május elsején viharos gyorsasággal Bécsben megjelent a MA második korszakának első száma. Kassák így vall erről a kezdeti időszakról: „Két határozott
lehetőség állt akkor az íróemigránsok előtt: vagy a párt funkcionáriusai, hivatásos forradalmárok lesznek, vagy csatlakoznak a MA körül kialakuló mozgalomhoz. A többiek
eltűnnek a világ nagy térségében.”45 A lap a magyarországi viszonyoktól eltérően, jóval
fejlettebb és kulturális szempontból magasabb színvonalú közegben indult. Itt azt csinálhatta teljes elszántsággal, amire otthon csak sóvárgott. Kassák felnőtt a feladatához,
talán nem túlzás azt mondani, hogy itt vált igazi képzőművésszé. Hans Arp, El Liszickij,
Kurt Schwitters, Tristan Tzara a baráti köréhez tartozott.46
Kiáltvánnyal indul az első szám: a Világ művészeihez. Kezdő sorai így hangzanak:
„Egy magát emberré váltani akaró osztály gondolataikban meg nem értett, cselekedeteiben egyedül cselekvő művészei kiáltanak felétek testvéri szóval. Figyeljetek.”47 Ebben a
kiáltványban érezhető a visszatekintés a hazai eseményekre és mintha már letisztultabb
formában összegezné az otthon véglegessé vált ellentétet az aktivizmus köré csoportosuló írók és a politika „felkentjei” között. Figyelemreméltó, hogy ez a „bécsi” váltás erősen tisztázó és összefoglaló megoldásokat hoz. Levél a magyarországi ifjmunkásokhoz!
című írásában így fogalmaz: „minden osztálykiszolgálás a mai rabszolgás társadalmi
forma egy újabb variánsát készíti elő. A régi osztály helyébe nem akarunk újabb osztályt
segíteni az ember fölé. Minden osztályuralommal szemben a győzedelmes individuumok
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közösségét és minden állammorállal szemben a kollektív etikát hirdetjük.”48 Úgy tűnik,
ez visszalépést jelent, a forradalmi szerepvállalás mintha veszített volna erejéből, és helyében szubjektívebb megoldások lehetőségében hisz Kassák.
A lap kezdetben nagyon nehezen indult, de a belső viták legyőzése során, végül eljutott egy olyan nemzetközi mércével is mérhető eredményre, hogy méltán állta meg helyét az európai avantgárd többi folyóiratainak összehasonlításában. Nemzetközivé vált.49
Kassák így összegzi ezt a korszakot: „Tíz évfolyamot élt meg a Ma, és nem a mi
fogyatékos erőnk vagy kiábrándultságunk, hanem erőszakos külső beavatkozás miatt
kellett elhallgatnunk. Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország előbb megtagadta tőlünk az előadások tartását, majd a lap terjesztését is eltiltotta. …Friss erővel,
sok tennivágyással indultunk haza Magyarországra, s hogy ismét áttörhetetlen politikai
falak s a szellemi élet végtelennek látszó sártengere elé kerültünk, nem a mi hibánkon,
nem a mi vakságunkon, nem a mi elfáradásunkon múlott.”50
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PAPP CSILLA

A Memorandum-mozgalom
a korabeli források tükrében
1892. január 20-án Nagyszebenben a Román Nemzeti Párt konferenciaülésén1 döntés
született egy, az uralkodónak szánt emlékirat, a Memorandum2 benyújtásáról.3 A határozatot 78 szavazattal fogadta el a bizalmas értekezlet 56 szavazat ellenében, a konferencián azonban 212 küldött vett részt, tehát 78-an tartózkodtak. Ezt követően az emlékirat
ügyét a 78 küldött által választott 25-ös választóbizottság tagjai irányították, melynek
vezetői Eugen Brote szebeni földbirtokos és dr. Vasile Lucaciu lacfalusi pap lettek, a
végrehajtó bizottság elnökének pedig dr. Ioan Raţiu tordai ügyvédet választották.4
(A Memorandum benyújtása) Támogatók szerzése céljából abban állapodtak meg, hogy
kapcsolatba lépnek a bécsi udvari körökkel és a nemzetiségi színezetű pártokkal, ami már
februárban elkezdődött. Raţiu és Brote járt Hohenwart grófnál, aki a magyar kormányhoz
irányította őket, beszéltek ifjú-cseh pártiakkal, akik ugyan szimpátiájukat fejezték ki irányukba, de gyakorlatilag nem tudtak segíteni, illetve Raţiu találkozott bukovinai román
képviselőkkel is, hogy rajtuk keresztül jusson összeköttetésbe az osztrák udvari körökkel – de minden próbálkozás sikertelen maradt. A bécsi támogatás elmaradásával a két
vezető úgy döntött, hogy tömeges küldöttség mozgósításával fognak nyomást gyakorolni,
de tervükhöz hiányzott az anyagi támogatás. Ezért húsvét után Bukarestbe mentek, de a
Catargiu-kormánytól elutasító választ kaptak. Ezután próbát tettek a Liga Culturală-nál,
amelynek támogatóakciójával mintegy 130 000 frank összeget gyűjtöttek össze.5
Április 26-án a végrehajtó bizottság ülésén beszámoltak eredményeikről, majd felhívást tettek közzé – többek között a bukaresti Vointa Nationala május 19-i számában –
párthíveikhez.6 A küldöttség tagjait ebben felkérték, hogy május 16. és 28. között érkezzenek meg Bécsbe, illetve azok, akik 28-a előtt érkeznek, jelentkezzenek Brote bizottsági alelnöknél vagy Septimiu Albini másodtitkárnál a London Szállodában, akik gondoskodnak elszállásolásukról. A május 28-án érkezőket pedig a fogadóbizottság tagjai
fogják fogadni, akik a felismerhetés céljából fehér szalagot viselnek majd a gombjukon.7
Május 28-án délelőtt 160-an érkeztek Bécsbe, akik közül 40 fő a London Szállodában
foglalt szállást, a többi érkezőt a román diákság és a bécsi román közösség helyezte el.
Többen az esti vonatokkal érkeztek meg. A nap folyamán a delegáció első dolga az volt –
Septimiu Albini titkár révén –, hogy levelet intézett a bécsi szerkesztőségekhez, melyben
tájékoztatta a nyilvánosságot terveikről.8 Délután Lucaciu és Brote megjelentek Ferenc
József kabinetirodájában, hogy kihallgatást kérjenek az uralkodótól. Braun udvari tanácsos
közölte velük, hogy se a kabinetirodánál, se a főudvarmesteri hivatalnál küldöttségileg ne
jelentkezzenek, mert nem fogják fogadni őket, és a magyar kormányhoz utasította a vezetőket. A román küldöttség innen Szőgyény-Marich Lászlóhoz, a király személye körüli
miniszterhez ment, aki mint magánember fogadta őket és tájékoztatást adott arról, hogy az
ügyben csakis a magyar kormány dönthet. Így a főintézők már szombaton délután tudták,
hogy a király nem fogadja őket, és nem veszi át az emlékiratukat.9
Ennek ellenére május 29-re, vasárnapra a küldöttség gyűlést hirdetett az akkoriban raktárnak használt, régi városháza tanácstermébe, melyet Schneider10 bécsi képviselő bérelt
ki 30 forintért. A helyszínre kihelyezett rendőrség csak azokat engedte be az épületbe,
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akik meghívót tudtak felmutatni. A házigazda szerepét Schneider töltötte be, mivel a
gyűlés másik egybehívója, Lueger – elutazásra hivatkozva – távol maradt az eseménytől. A gyűlés megnyitása előtt egy rendőrtiszt érkezett a helyszínre, aki felszólította
Schneidert, hogy a meghívott vendégek név- és lakjegyzékét adja át. Ez azonban nem volt
meg, amin Schneider és a titkár összevitatkoztak.11 Végül – a lista hiányában – a rendőrbiztos nem engedélyezte a gyűlés megtartását, amit viharos tiltakozás fogadott, de a terem fokozatosan kiürült. A terem elhagyásakor az összegyűltek egy tömegben megindultak az
Elterleinhoz Hernalsba. Az utcára kivezényelt rendőrök azonban, akik ezalatt erősítést
is kaptak, a tömeget feloszlatták, és így a románok apró csoportokban vonultak tovább.
A feloszlatott gyűlésen testületileg megjelent a Zvonimir horvát, az Akademicky Sepolek
cseh és a Zicz rutén diákegyesület; a képviselők közt ott voltak: Schenider (bécsi), Lang
(szlovén), Nabengoj és Bianchini (horvát).12 A rendőrség utasítva volt, hogy a küldöttség
esetleges felvonulását a Hofburghoz akadályozza meg; erre azonban a menet feloszlatása
után kísérletet sem kellett, hogy tegyenek, mivel a románok kisebb csapatokban kimentek
az Elterlein kaszinójába. Itt elmondták a tervezett beszédeket és elhatározták, hogy egy új
gyűlés tartását kísérlik meg a Musikverein kistermében.13
A május 30-i, hétfői gyűlésen is csaknem ugyanazok voltak jelen, mint a vasárnapin. Jelen volt Szokol ifjú-cseh, Gossmann és Schlesinger Lueger-párti és Gregorcsics
szlavón képviselő is. Schneider nyitotta meg a gyűlést, először románul, majd németül
beszélt.14 Beszéde közben érkezett a terembe Gayer rendőrbiztos, és kérte az elnöktől a
jelenlevők listájának felolvasását. Miután a névsort átolvasta, távozott a teremből; ezután Raţiu beszélt röviden, majd 45 üdvözlő telegramot olvastak fel, melyek nagy része
Magyarországról érkezett, tízet Romániából és párat Bukovinából küldtek. A levelek
közt volt egy a berlini antiszemita szövetségtől, illetve a berlini német szocialista egyesülettől is.15 Ezután Eugen Brote szólalt fel, aki azt a reményét fejezte ki, hogy az uralkodó mégis fogadni fogja őket, majd Lueger felszólalása következett. Ezután Jamkini
horvát képviselő szólalt fel, majd Herrlea Miklós, egy világosi román gazdaember.
Lucaciu vázolta a „nyomorúságos” állapotot, de úgy ítélte meg, hogy most már jól áll
az ügyük.16 Végezetül az elnök felolvasta az uralkodóhoz küldött távirat szövegét,17 amit
alá is írt. Ezzel a gyűlés véget ért.
Május 31-én, kedden Raţiu ismét felkereste Szőgyény-Marich Lászlót, aki végül nem
fogadta, így másnap, június 1-jén, szerdán Braun báróhoz küldték a román küldöttség
egy tagját, aki átadott neki egy lepecsételt csomagot, amiben állítólag a Memorandum
volt. Ezután a küldöttségi tagok „kisebb csoportokban” hazautaztak; csak a szűkebb bizottsági tagok maradtak még néhány napig Bécsben.18
(A mozgalom visszhangja a magyar sajtóban) A korabeli magyar sajtó és közvélemény egyhangúlag elítélte a Memorandumot, és a román küldöttség bécsi útját.
A Szabadelvű Párt erdélyi szócsöve, a Kolozsvár című napilap – mely alapján az
eseményeket is rekonstruáltuk – foglalkozik legrészletesebben az üggyel a megvizsgált sajtótermékek közül. Amellett, hogy folyamatosan tárgyalja a bécsi eseményeket 1892. május 23-tól kezdve, önálló véleményt is megfogalmaz. Kezdetben a
koronázási jubileum elleni tüntetésként19 aposztrofálja a történteket,20 melyet május
24-i számában a Tribuna című nagyszebeni román radikális újság nyilatkozatával is
megerősít.21 Majd az ügy sikertelensége kapcsán felbátorodva ironikussá alacsonyítja az esetet,22 illetve nyilatkozatra szólítja a mérsékelt román nemzetiségi politikusokat Hol vannak a hazafias románok? című június 2-i cikkében.23 Ebben elhatárolódást
kér a román értelmiségtől, amit meg is kap és közöl június 13-i és 14-i számaiban.24
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Hangsúlyosak még folyamatosan közölt tudósításai a bécsi és az egyes korabeli külföldi
lapok véleményét illetően, illetve a román radikális lapok támadásainak közlései a magyar állam ellen.
A kormánypárti Nemzet az ügyet csak május 29-től említi, ami nagyrészt kimerül a
táviratok közlésével, illetve általános véleményként a küldöttség bécsi kudarcát hangoztatja.25 Címlapon mindössze kétszer említi az esetet, ellentétben a Kolozsvárral, amely
nagyrészt elsőként foglalkozik a Memorandummal lapszámaiban, számos cikket, táviratot, véleményt közölve róla. Reggeli kiadásaiban néhol megjelenik a Tribuna26 vagy egyegy mérsékeltebb román lap cikke, esti kiadásaiban viszont kizárólag a táviratok szintjén
foglalkozik az üggyel. Kormánypárti lapként az osztrák kormány helyes magatartását
hangsúlyozza a memorandistákkal szemben és ismerteti Bécs véleményét, miszerint ostobaságnak tartja a kísérletet. A lap következtetése egyrészt az, hogy alkotmányos országban
az uralkodóhoz, politikai ügyben, csak alkotmányos úton lehet jutni, másrészt pedig, hogy
a román küldöttség legnagyobb ellensége az volt, aki nekik ezt az expedíciót tanácsolta.27
A pártonkívüli szabadelvű Pesti Napló hasábjain is többnyire csupán a táviratokból
értesülünk az ügyről május 29-től kezdve, címoldalon mindössze egyetlen esetben: június
1-jén. Ebben tulajdonképpen hazaárulással vádolják meg a román delegációt és közlik: „A
kinek Magyarország nem kell hazának, nem jobbágya az senkinek, nagy a világ, kereshet
jobb hazát magának.”28 Kiemeli, hogy a mozgalomban résztvevő magyar állampolgárságú
románok önmagukat osztrák románnak titulálják, majd három momentumot állít előtérbe,
amely miatt mindenképpen foglalkozni kell az esettel. Az első a már említett hazaárulás
kérdése, a második – hasonlóan a Kolozsvár cikkéhez – a „hazai” románokat szólítja meg
és kéri elhatárolódásukat, míg a harmadik pontban a magyar kormányhoz fordul és felteszi
nekik a kérdést, vajon eltűrhető-e a delegációban résztvevő, közhivatalt vállaló egyénektől
ez a magatartás? A sajtóorgánum véleménye szerint a helyes hozzáállás a magyar kormány
részéről az lenne, ha megfosztanák hivataluktól az alkotmányosság megkérdőjelezőit.29
Említésre méltó a Standard bécsi levelének közlése, mely többek között szintén azt hangsúlyozza, hogy az ügyben a magyar parlament hivatott dönteni.30
A függetlenségi Egyetértés a románok panaszait alaptalanoknak tartja, s kijelenti,
hogy az esetleges sérelmek orvoslásáról csak parlamentáris úton, a politikai passzivitás feladásával lehet szó. Az üggyel kapcsolatos cikkeit május 28-tól rendszeresíti és
már másnap címlapon közli, amelyben az előző lapokhoz hasonlóan megfogalmazza a
hazaárulás bűncselekményét.31 Új színfoltként megjelenik az osztrák kormány kérdőre
vonása hallgatásuk miatt, és bizonyos mértékben támadást is indít ellene: „A magyar
nemzet okulást meríthet az osztrákok viselkedéséből.” mondatával, de a továbbiakban a
Memorandum átvételének sikertelensége okán nem folytatja az osztrák kormány elleni
kritikáját. Élesen támadja viszont a román delegációt május 30-i számában, miszerint
egy kocsmában „megcsinálhatják Európa új mappáját, melyen Dákorománia a legnagyobb hatalmasság, s Magyarország csak a hős oláhok káposztáskertjeként szerepel.”,
de csak ott.32 Címoldalon három esetben foglalkozik az üggyel és hasonlóan a többi laphoz az Egyetértés is felhívást intéz a „magyarországi derék oláh férfiakhoz”.33
Az első magyar tömeglapként ismert Pesti Hírlap május 28-tól foglalkozik az üggyel,
legtöbb esetben a saját tudósító által küldött táviratok közlése szintjén, mely május 31től a Hazaáruló románok Bécsben sorozatcímet viseli. Címoldalon három alkalommal
említi, melyben felháborodnak a románok tettén. A lap véleménye szerint a román memorandum átadásának szándéka csak ürügy a tüntetésre, hiszen a románok valójában
„Oda akarták irányozni lajtántúli és külföldi ellenségeink figyelmét a »jogtipró«, »nemzetiségeket leigázó« magyar államra, szítani akarták a hazánk, fajunk és alkotmányunk
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elleni gyűlöletet mindazok körében, a kik állami önállóságukat, nemzetünk politikai
supremaciáját és szabadelvű intézményeinket régóta eltörölték volna már a föld színéről, ha csak tőlük függne.”34 Az Egyetértéssel ellentétben védi az osztrák kormányt és
úgy fogalmaz, hogy ahogy Bécs elhatárolódott, fordított esetben Magyarország is ezt
tenné.35 A mérsékelt románság hangsúlyozása a sajtóorgánumban nem kap nagy szerepet, mindössze utalás történik arra, hogy a román memorandisták mögött álló bázis
csupán törpe kisebbségét képezi a román ajkú magyar állampolgároknak. Kérdések
sorozatát fogalmazza meg június 3-i számában, miszerint „Ki jogosította fel őket […]?
Hol vannak a mandátumaik? Kitől kapták a megbízást?”, majd összegzésében kijelenti,
hogy a Memorandum-mozgalom résztvevői nemcsak a magyar államnak, hanem a dinasztiának és a monarchiának is ellenségei.36
Érdekes momentum, hogy a vizsgált lapok mindegyike említi azt a téves információt,
miszerint mielőtt a román delegáció hazautazott volna Bécsből, Ioan Raţiu átnyújtotta a
Memorandumot egy mellékelt levéllel Braun kabinetiroda elnöknek, aki azt az ígéretet
tette, hogy a csomagot eljuttatja az uralkodónak. A valóság viszont a helyreigazítás szerint az, hogy a kabinetiroda valóban átvett egy lezárt csomagot, de azt a király személye
körüli miniszternek küldte el, aki eljutatta a magyar kormányhoz, majd innen felbontatlanul visszakerült a feladóhoz, Raţiuhoz.
Összegzésként elmondható, hogy az Erdélyt képviselő Kolozsvár jóval nagyobb terjedelemben és részletesebben foglalkozik a román kísérlettel, ellentétben a pesti újságokkal, amikben csak napokkal később és jóval felszínesebben értesülhetünk a történtekről.
Ennek okai minden bizonnyal a koronázás 25. évfordulója alkalmából rendezett pesti
ünnepségsorozat előkészületei és lebonyolítása, az egyházpolitikai reformok okozta parlamenti viták utáni élénk – minden társadalmi rétegre kiterjedő – érdeklődésben, illetve
abban keresendők, hogy maga az ügy Erdélyben központosul, valamilyen szinten tehát
Budapesttől elszigetelten. Ebből adódóan a kormánypárti lapok jól láthatóan nagyrészt
a táviratokra hivatkoznak, minél kisebb hangsúlyt fektetve az eseményekre, de az ellenzéki sajtó több alkalommal is címoldalon közli az ügyet. Az mindenesetre figyelemre
méltó, hogy egyik sajtóorgánum sem ítéli el kollektíven a magyarországi és erdélyi
románságot, sőt mérsékeltebb rétegeire próbál támaszkodni a radikalizmussal szemben.
Annál nagyobb visszhangot váltott ki az eset az erdélyi magyarság és románság körében és következményként utcai tiltakozások és tüntetések sora vette kezdetét a román
küldöttség hazautazását követően. Érdekes, hogy ezt már a sajtóorgánumok számottevő
része szinte egyforma részletességgel közölte június 15-től kezdve.
Kiemelendő a vizsgált budapesti lapok közül az Egyetértésben közreadott tordai olvasói levelét, amely a község korabeli közhangulatát jól szemlélteti: „Tordán már egy
hét óta az a hír van elterjedve, hogy az itteni oláhok Torda városát felgyujtják s magyar
vért isznak, ha a bécsi küldöttség haza jön.”37 Az olvasói levélre reflektálva azonban a
lap mintegy legitimálja a tüntető tömeg tettét és a politika utcára vitelének jogosságát.
A radikális román lapok pedig megragadva a fokozódó közhangulatot és a külföldi
közvélemény Magyarország felé fordulását, a legradikálisabb módon kezdtek tüntetni
Magyarország ellen és forradalommal fenyegetőztek. A nagyszebeni Tribuna a tordai
tüntetésről azt állítja, hogy a tordai magyarok dinamittal akarták felrobbantani Raţiu
házát, csak nem sikerült, de két hét múlva újabb aknát akarnak elhelyezni a ház alá.38
A brassói Gazeta Transilvaniei pedig Raţiu feleségének állítólagos levelét adta közre,
amelyben az nyíltan megvádolta a tordai tüntetés szervezésével Jakab Gergely városi
kapitányt.39 Egyes bukaresti lapok pedig a következőket írták: „A magyarok ugy bánnak
el a románokkal ma, mint őseik az összes népekkel elbántak, akiket utjukban találtak
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egész Európában. […] Mesterségük most is az, a mi akkor volt: a fosztogatás és a rablás.”, illetve: „A forradalom elkerülhetetlen és be is fog következni, hogyha az irányadó
körök elejét nem veszik a hunnok vadságának. […] a magyarok és a románok közti faji
harczok kiegyenlítése lehetetlen. Örökös szégyenfolt bélyegezné meg a román nép homlokát, ha most föl nem kellne, hogy óvást emeljen a turán vadság ellen, és hogy nyíltan
megmondja Európának, hogy válasszon béke és háború között.”40
Külön kategóriát képeznek a korabeli élclapok, melyek közül kettő képezi vizsgálatunk tárgyát: Az Üstökös és a Borsszem Jankó.
Az Üstökös két számában jelenik meg a Memorandum, egy alkalommal címlapon.
Egy esetben egész oldalas karikatúrát közöl, mely Az oláhok Bécsben címet viseli és
a román agitálók sikertelenségét gúnyolja, emellett kiemelendő két költemény, melyek
szintén a mozgalom kudarcát állítják előtérbe.41 Június 5-i számában Mit kívánnak az
oláhok? című 10 pontos szatirikus követelés megfogalmazásával állítja pellengére a
román mozgalmat:
„1. Minden oláh kapjon ajándékba száz bocskort, 200 bocskor szíjat.
2. A magyarok vándoroljanak ki Argentiniába
3. Az oláh barmok számára 10.000 hold legelő engedtessék át
4. Garantáltassék a szabad birkalopás
5. Lukáts Lászlót léptessék elő erdélyi vajdává
6. Az oláh czigány nem hallhat a vízbe
7. A Bécsben járt küldöttségi tagok számára előkelő üdülőhely rendeztessék a Lipótmezőn
8. Szapáry Gyula gróf hagyassék meg miniszterelnöknek
9. Az oláhok büszkén verhessék ezután is a mellüket
10. A ki nem hisz az oláhnak, az karóba huzassék.”42
Ezzel ellentétben a Borsszem Jankó egy alkalommal foglalkozik az esettel június 5-i
számában karikatúra formájában, melynek címe: Új példaszó. Az egész oldalas kép természetesen a román delegáció kudarcát ábrázolja, mégpedig azt a momentumot, amikor
Lueger osztrák képviselő ígérete ellenére nem jelenik meg a gyűlésükön. A képaláírás is
ehhez kapcsolódik: „Otthagyta, mint Lueger az oláhokat.”43
Az élclapok nagy segítségünkre vannak a vizsgálat során, hiszen rávilágítanak azon
korabeli politikai eseményekre, melyek napi szinten foglalkoztatták a közvéleményt, a
társadalmi rétegeket. Mivel a szórakoztatás mellett gyakran erőteljes hatást is gyakorolt
a politikára azzal, hogy egyes momentumokat pellengére állított, nevetségessé tett, tulajdonképpen komolytalanná tette az ügyet is – jelen esetben a Memorandum-mozgalmat
– mellyel az elveszthette jelentőségét is a közvélemény szemében. Azonban a kudarc
kigúnyolása és a történtek tulajdonképpeni semmissé tétele, bagatellizálása egyfajta önigazolás lehet a magyar politikai rendszer számára, amely azonban elterelheti a figyelmet az ügy valódi komolyságáról.
(A Memorandum-mozgalom visszhangja a Képviselőházban) A képviselőház – a fokozódó közhangulat ellenére – csak július 13-tól foglalkozott az esettel: Ugron Gábor interpellációja indította el a „Memorandum-vitát”, amelyben Szilágyi Dezső igazságügyminiszter, Apponyi Albert gróf és Szapáry Gyula miniszterelnök is felszólaltak.
Ugron Gábor interpellációja44 bevezetésében ismertette a tényállást, miszerint egy
román delegáció memorandumot intézett Bécs városában az osztrák császárhoz, amelyben a panaszok mellett hangsúlyozva van, hogy „a dualisticus államformát, hogy t.i.
Magyarország az egyik állam, Ausztria a másik állam, ők nem helyeslik, annak ellenségei és ők csak egy összbirodalmat ismernek, a saját nemzeti létük és fennmaradásuk
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érdekében pedig az összbirodalomnak újból való életre hívását tartják kötelességüknek.”45 A képviselő meggyőződése szerint az emlékirat tartalma Magyarország alkotmányát és törvényeit sérti és az esetet Magyarország büntető törvénykönyve alapján46
büntetendő cselekménynek minősíti, amelynek végrehajtása a királyi törvényszékek
előtt az állami hatóságoknak, különösen az állami ügyészségeknek kötelességében áll.
Ezzel szemben ezek az állami közegek passzívak maradtak, és ez vezethetett a politika
utcára viteléhez, a tüntetésekhez. Ezért kell – Ugron Gábor véleménye szerint – a bíróságnak döntenie az ügyben, mert ennek hiányában folytatódni fognak az utcai zavargások, fokozódni fog az ellentét a különböző nemzetiségek között, ráadásul az ügy már
most átcsapott külföldre és Romániában is tüntetéseket kezdtek meg a magyar nemzet
és Magyarország ellen. Érveket sorakoztat fel a Memorandum jogtalansága ellen, majd
arra hivatkozik, hogy a románok azért sem követelhetnek külön jogokat, mert 1848ban „Erdélynek nemzetek szerint való szervezkedése megszűnt.”47 Végül azt a kérdést
intézi az igazságügy-miniszterhez, hogy mégis mikor fogják az állami jogrendet
megtámadó Memorandum szerkesztőit, terjesztőit, helyeslőit és hirdetőit felelősségre
vonni, hiszen a „szabadságnak csak az az érdeke, hogy az a bírói hatalom által védelmeztessék meg és a törvénynek tisztelet szereztessék, ne pedig a nyers erőszak és a
fegyverek hatalmával éressék ez el.”48
Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter a hozzá intézett interpellációra való reflektálását a következő napon, július 14-én tette meg.49 Beszédének szerkezetét az Ugron Gábor
által feltett kérdések sorrendjének megválaszolásával építette fel. Mindenekelőtt közölte, hogy ismeri a Memorandum-ügyet, és tud az emlékirat terjesztéséről is. Azt vádat
pedig, hogy a királyi ügyészségek nem szereznek érvényt a törvénynek és elmulasztják
védelmezni az alkotmányt és annak jogrendjét, teljes mértékben elutasítja, sőt kinyilatkoztatja, hogy „az igazságügyi kormány álláspontja az, hogy kérvénnyel ebben az
országban bármely alkotmányos tényezőhöz fordulni mindenkinek szabad, még oly kérvénnyel is szabad bármely alkotmányos tényezőhöz járulni, melyben törvénytelen dolog
kéretik.”50 Mindezt kiegészíti azzal, hogy ennek ellenére a kérvényezés formája51 és az,
hogy ezt az alkotmányos tényezők valamelyikéhez intézik, „nem ad szabadlevelet arra,
hogy ezen kérvények különben olynemű tartalma, a mely a büntető törvény tartalmába
ütközik, szabadon terjesztessék.”52 Ennélfogva az igazságügyi minisztérium, tekintettel
arra, hogy a nemzetiségi izgatások a román Memorandummal kapcsolatban napról napra
fokozódnak, utasította a királyi ügyészségeket, hogy a sajtóközleményeket folyamatosan figyeljék, és ha valamely ilyennemű közleményből kitűnik, hogy az az ország büntető törvénykönyvében foglaltaknak szándékosan ellentmond, azonnal érvényesítsék az
abban foglaltakat.
Az általános helyeslés közepette Ugron Gábor azonnal szót kért, hogy viszontválaszt
intézzen Szilágyi Dezsőhöz.53 Ebben negatívan értékelte az igazságügy-miniszter felszólalását, miszerint ez teljes mértékben a kormányzat adminisztrációjának tehetetlenségét
bizonyítja, hiszen nem tesznek semmit az országban folytatott államellenes aknamunka
megakadályozására. Mint mondja, hetek óta folyik az országban az izgatás, mely már
a nemzetiségek közt összeütközéseket is eredményezett, és hetek óta folyik az olyan
államot sértő politikai nézetek hangoztatása, melyeket egyetlen állam sem tűrhetne el.
Véleménye szerint, ha ezeket a dolgokat hagyják elfajulni, „az a magyar és román
nemzet, Románia és Magyarország közt s idebenn a haza polgárai közt is kellemetlen
összeütközésekre is vezet.”54 Igen veszedelmes elv lehet a kérvényezési jog szabadságának védelmezése az ország 25 éves alkotmánya és törvényhozása biztosítása helyett.
Ezzel ugyanis – Ugron Gábor szerint – jogalapot teremtenek a román nemzetiségnek
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követeléseik igazára, mely veszélyt jelenthet a magyar nemzetre. Erélyt és előrelátást
kíván a kormánytól, ha pedig az nem tud élni a törvények adta hatalommal, ne ragaszkodjon a hatalomhoz, hanem adja át azoknak, akik tudnak élni vele.
Szilágyi Dezső ezek után ismét szólásra emelkedett,55 és kikérte a kormány nevében
azt a vádat, miszerint ők nem cselekednének megfelelően. Kijelentette, hogy előző felszólalásában ő csak azt hangoztatta, hogy azt a tényt nem tartja büntetendőnek, hogy
kérelemmel járulnak valamely alkotmányos tényezőhöz, de „ez semmit sem változtat a
magyar kormány azon álláspontján, hogy mihelyt egy petitio nyilvánosan közzététetik
és terjesztetik, már akkor a köztörvény határozatai alá esik.”56 Az esetleges késedelemért pedig nem okolható a kormány, hiszen az 1871-es rendelet szerint a közigazgatási
és az elsőfokú törvényhatósági tisztviselőknek a kötelessége a büntető tartalommal bíró
dokumentumok feljelentése a királyi ügyészségnek vagy a kormánynak – erről pedig –
állítása szerint – hivatalos értesítést nem kaptak.
Az igazságügy-miniszter felszólalása után, mely választ a képviselők többsége tudomásul vett, Apponyi Albert gróf kapott lehetőséget interpellációja benyújtására.57
Beszédének témáját a következőképpen jelölte ki: „Az én interpellatiomnak tárgya
rokon azzal, a melyet Ugron Gábor t. képviselőtársam a tegnapi napon beadott, csak
azzal a különbséggel, hogy míg ő a tárgynak egyik oldalát, tudniillik az igazságügyi kormányzatnak feladatait emelte ki, addig én lehetőleg a fennforgó kérdésnek és helyzetnek
minden oldalára óhajtok kiterjeszkedni.”58 Előrebocsátotta, hogy egyetért az igazságügy-miniszter azon álláspontjával, amelyet a kérvényezési jog tekintetében kifejtett,
de kijelentette, hogy a Memorandum olyan elveket és irányzatokat tartalmaz, melyekkel
a megalkuvás, sőt a kölcsönös megértés is teljesen lehetetlen. Ezenkívül nem szabad
figyelmen kívül hagyni a szomszédos országok reakcióját sem – nevezetesen Ausztriára
és Romániára gondolt. Ausztria magatartásáról elismeréssel nyilatkozik, ellentétben
Románia hozzáállásával, mely látszólag teljesen lojális képet tükröz, a felszín alatt azonban negatívumok érzékelhetők. Ennek ékes példája – Apponyi Albert szerint – annak
a román egylet küldötteinek ünnepélyes fogadtatása a román király által, mely nyíltan
magyarellenes célokat tűzött ki maga elé. Emellett az sem elhanyagolható szerinte, hogy
ezen „lázító elemek” minden alkalmat megragadnak arra, hogy az európai közvélemény
előtt Magyarországot és alkotmányát negatív színben, elnyomó hatalomként tüntessék
fel. Teendőket sorol, melyek szerinte elengedhetetlenül szükségesek az ügy megoldásához. Egyrészt az esetre vonatkozó törvények mielőbbi foganatosítását említi, másrészt
pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy Románia hivatalos támogatását kell kikényszeríteni, harmadrészt pedig az európai közvélemény rokonszenvét kell kivívni a rend helyreállításához. De ami a legfontosabb – vallja Apponyi – „a jó, helyes, a polgárok jólétét
előmozdító, a polgárok jogait biztosító, elismerő és érvényesítő s mindenki iránt egyenlően jóakaratú, részrehajlatlan és igazságos kormányzás.”59 Véleménye szerint ennek
hiánya idézhette elő a román nemzetiség politikai mozgolódását is; a kormány helytelen
működésének rója fel Szilágyi Dezső azon állítását is, hogy azért nem nyilatkozhat a
Memorandum vidéki terjesztéséről hivatalosan, mert az elsőfokú törvényhatósági tisztviselők nem jelentették az esetet időben. Mindezeket egybevetve interpellációt intézett a
miniszterelnök úrhoz, Szapáry Gyula grófhoz, melyre ő még aznap válaszolt.60
Szapáry Gyula elutasította az elvárt lépések megtételét, azok jogosságának cáfolatával.
Állítása szerint a román kormány kötelességének eleget tett, hiszen a hozzá beérkezett
jelentések ezt igazolják, miszerint Románia nem támogatja a lázító mozgalmakat és elfojtásukra a törvények adta legteljesebb szigorral lépnek fel. Ezután kifejtette nézetét a
nemzetiségi kérdésről, mellyel kapcsolatban a kormánynak szerinte a következő feladatai
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vannak: „az egyik az, hogy tegye meg az intézkedéseket arra, hogy ennek az országnak
minden polgára itt jól érezze magát. […] Egy másik eszköz a nemzetiségi kérdés megszüntetésére a magyar nyelv terjesztése és az alatt nem a magyar nyelv erőszakos terjesztését
értem, hanem e tekintetben elég tovább haladni azon az úton, a melyet huszonöt év óta a
magyar törvényhozás és kormány követett. […] a harmadik eszköz az általános műveltség
terjesztése.”61 Ezt követően hosszasan elemezte a nemzetiségi kérdést és összehasonlította az európai országokban élő nemzetiségek helyzetét a Magyarországon élőkével, majd
megállapította, hogy talán túl engedékenyek voltak, és túl sok hatalmat adtak a nemzetiségek kezébe. Végül kinyilvánította, hogy nem ért egyet azzal, hogy mulasztással vádolják
a kormányt, csak mert még nem látják annak intézkedéseinek eredményét.
Apponyi Albert gróf azonnal rövid választ intézett az elhangzottakra, amelyben
közölte, hogy nagy vonalakban egyetért a miniszterelnökkel, viszont az még mindig
kérdéses volt számára, hogy ha időben értesültek az eseményekről, az igazságügy-miniszter miért állította azt, hogy ő csak késve kapott értesítést, illetve magyarázatot várt
Szapáry Gyula azon kijelentésére, hogy a kormány a kezébe adott hatalommal élni fog.
Zárszóként megállapította, hogy gondolkodásuk az ügyről az előbbi felszólalás alapján
számos ponton megegyezik és elfogadta a választ, viszont egyáltalán nem helyeselte a
miniszterelnök bevezetőjében elhangzott rá irányuló gúnyos megállapításokat.62
Szapáry Gyula miniszterelnök az ülés befejezése előtt még felszólalt, amelyben
Apponyi második kérdésére adott magyarázatot. Ebben kifejtette azon elgondolását,
hogy az ügy megoldása érdekében valószínűleg egyrészről szükséges lesz a közigazgatást reformálni, másrészről pedig esetleg módosítani kell egyes törvényeket, melyeknek
elégtelen voltára próbált rávilágítani.63
A tavaszi ülésszakon – amely 1892. július 20-án zárult – a továbbiakban nem esett
szó a román Memorandumról. Az azonban figyelemre méltó, hogy első megemlítése is csupán július 13-ára datálható, mégpedig egy ellenzéki képviselő interpellációja
nyomán. A vitasorozat két pólusra osztható, egyrészt azáltal, hogy kormánypárti politikusok vitáznak ellenzékiekkel, másrészt abból a szempontból, hogy egyszer Ugron
Gábor vitázik Szilágyi Dezső igazságügy-miniszterrel, egyszer pedig Apponyi Albert
Szapáry Gyula miniszterelnökkel. Hangsúlyozandó, hogy mindkét ellenzéki politikus a
kormány tehetetlenségére és erélytelenségére hívja fel a figyelmet, miközben a magyar
nemzetiségek fokozatosan elnyerik Európa szimpátiáját a magyar állammal szemben.
Szigorú és erélyes lépéseket várnak el a magyar kormánytól és konkrét tennivalókat
jelölnek ki, melyeknek végrehajtásától várnák a rend helyreállását mind az ezzel kapcsolatos belügyeket, mind a külügyeket illetően. Elvárásuk nagyrészt hasonló pontokat
tükröz, ellentétben a két kormánypárti politikus válaszaival, melyek ugyan magyarázatokat adnak egyes kérdésekre, viszont más esetekben ellentmondanak egymásnak vagy
nem a kérdésre válaszolnak. Felkészültségük az üggyel kapcsolatban kevésbé teljes és
viszonylag több ponton támadható az ellenzékiek számára, mégis a vitasorozat hamar
lezárul a tavaszi és őszi ülésszakok között lévő szünet megkezdődésével.
Mindeközben a román nemzeti bizottság sem tétlenkedett, hiszen, amellett, hogy 1892
folyamán 11 ezer román és 2 ezer idegen nyelvű példányban kinyomtatta és részben a Liga
Culturală útján terjesztette az emlékiratot, a Memorandum Bécsbe vitele után körülbelül
negyed évvel azt határozta el, hogy nyomásgyakorló erejének növelése érdekében szövetséget köt a magyarországi nemzetiségekkel.64 Így 1892 őszén a választmány egyik tagját
megbízták, hogy a Román Nemzeti Párt nevében lépjen érintkezésbe a magyarországi
szlovákok és szerbek politikai vezetőivel. Ezt 1893. január 6-án a három nemzet megbízottainak bécsi közös értekezlete követte, amelyen közös programot és a megindítandó
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küzdelemben való egyöntetű taktikát szerettek volna megvitatni, azonban a vállalkozás sikertelen maradt. Végül abban állapodtak meg, hogy még ez év novemberében Budapesten
újra összegyűlnek, hogy meghatározzák a magyarországi nemzetiségek kongresszusának
napját és helyét, de ez a határozat sem valósult meg a szerbek magatartása miatt. Egyetlen
eredménye az eseményeknek végül csak az lett, hogy a szlovák nemzetiségi férfiak közül
Stefanovics Miklós a perbe fogott bizottság tagjainak egyik védőügyvédjéül jelentkezett.65
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Szent-Györgyi Albert elmaradt Nobel-díjai
Szent-Györgyi Albert (szül.: 1893. szeptember 16., Budapest) az egyetlen olyan Nobeldíjas, magyar állampolgárságú tudós, aki Magyarországon élő kutatóként, részben szülőhazájában kifejtett tudományos munkásságának eredményeként érdemelte ki a legmagasabb tudományos elismerést. Ugyanakkor helytelenül nevezi sok írás a C-vitamin
feltalálójának. Tudományos munkássága olyan sokrétű volt, hogy csak azért akár öt
Nobel-díjat is kaphatott volna.
Szent-Györgyi Albert apai családja – mindkét ágon – erdélyi kisnemesi, székelyföldi
eredetű. A Szentgyörgyi család Nagyrápólti előneve egy alig félszáz lelket számláló katolikus falucska neve. A családi legenda szerint a Szentgyörgyi (így egybeírva!)
család régebben adományozott nemesi oklevelét 1836-ban V. Ferdinánd megerősítette.
A Szentgyörgyiek Szentgyörgyi Sámuel kalotaszegi református prédikátorig tudják
visszavezetni a családfájukat, aki 1608-ban kapott nemességet Báthory Gábor erdélyi
fejedelemtől. Szentgyörgyi alakban szerepel a neve a budapesti Kálvin téri református
parókia keresztelési anyakönyvében
(1893. november
5-ei bejegyzés) és
orvosi végbizonyítványában (1917) is.
Korai publikációit
is Szentgyörgyiként
jegyzi. 1937-ben a
belügyminisztérium útján állapíttatta
meg a névírás helyes alakját. Nem
nevének megváltoztatását kérte tehát a belügyminisztériumtól (ez is egy tévhit!), hanem
a sok névváltozat közül a helyes alak megállapítását. A névírás történetét maga a tudós
meséli el a Pesti Hírlap, 1937. november 5-i számának 4. oldalán. A Hogyan irja a nevét a
Nobel-díjas tudós c. cikk felkutatása a Szegedi Somogyi Könyvtár Vasváry-gyűjteménye vezetőjének, Kórász Máriának köszönhető.1 Anyai dédapja Lenhossék Mihály orvos, egyetemi
tanár, Széchenyi István háziorvosa és barátja volt. Anyai nagyanyja Bossányi Emma (1843–
1918) az Ungvárról származó Bossányi Henrik zsidó orvos lánya volt. A gyermekek, az unokák és a dédunokák a szülők génjeinek 50, 25, illetve 12,5%-át örökölték, így Szent-Györgyi
25%-ban örökölte zsidó nagyanyja génjeit, 3 unokája csak 6,25%-ban zsidó. [14, 23. o.]
A C-vitamin
Szent-Györgyit a C-vitamin feltalálójaként könyvelte el a média, és emiatt a közvélemény is, pedig ez egy tévhit, ugyanis a közhiedelemmel ellentétben nem ő, hanem Axel
Holst és Theodor Frølich norvég kutatók fedezték fel a C-vitamint 1907-ben, akik elkülönítették ezt a létfontosságú anyagot, de a használható mennyiség előállíthatóságának
megoldása nélkül. Szent-Györgyit a sejtes légzés és az energiatermelés érdekelte,
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és ebben az időben megvizsgálta a „barnulás”
folyamatát a növényeknél – ahol egyes növények hervadáskor elbarnulnak. Felfedezte,
hogy a barnulás akkor következik be, amikor
a sejtszinten károsodott mechanizmusok nem
tudnak elég hidrogént biztosítani az oxidáció
megelőzésére, ami a barnulást okozza. Aztán
azok a növények keltették fel érdeklődését,
amelyek nem barnultak. Miközben egy sor
kísérletet végzett a citrus növényekkel, úgy
találta, hogy peroxidázzal oxidáló hatású nöSzent-Györgyi Albert munka közben vényi enzimet okozhat, és késlelteti a barnulást
a citruslevet tartalmazó peroxidáz hozzáadásával. Citruslevekben elkülönítette a barnulás ellensúlyozásáért felelős közeget (agent),
„hexuronsavnak” nevezte, és 1928-ban megjelentette megállapításait. Szent-Györgyi
tehát már 1928-ban bizonyos emberi és növényi szövetekben elkülönítette (izolálta) és
hexuronsavként2 azonosította (identifikálta) a később C-vitaminnak nevezett anyagot. Rájött,
hogy ez az anyag a narancsban, a káposztában és a fűszerpaprikában is megtalálható, biológiai hatásait tanulmányozta. Tisztázta annak a sejt életfolyamataiban való szerepét, valószínűsítette kémiai felépítését. Sőt – egy újabb meglepetés – nem elsősorban a C-vitaminért
kapta 1937-ben az orvosi és élettani Nobel-díjat, hanem a „biológiai égés (oxidációs) folyamatok kutatása terén elért felfedezéséért, különös tekintettel a C-vitaminra és a fumársav katalízisére3”. Az már csak hab a tortán, hogy később kiderült: a fumársav nem katalizál.
Részlet a Nobel-díj átvételekor 1937. december 11-én mondott Oxidation, Energy
Transfer, and Vitamins (Oxidáció, energiaátvitel és vitaminok) című előadásából [24,
446. o.]: „I succeeded in isolating the substance in question from adrenals and various
plants, and in showing that it corresponded to the formula C6H8O6 and was related to
the carbohydrates. […] Then the Mayo Foundation and Prof. Kendall came to my help
on a large scale, and made it possible for me to work, regardless of expense, on the
material from large American slaughter-houses. […] From the beginning I had suspected
that the substance was identical with vitamin C.”
„Eredményesen izolálhattam ezt az érzékeny anyagot mind a mellékveséből, mind a
különféle növényekből, és megállapítottam, hogy képlete C6H8O6, és a szénhidrátokhoz
tartozik. […] Ekkor a Mayo alapítvány és maga Kendall professzor nagylelkűen segítségemre sietett meghívásával; az amerikai vágóhidak azután bőségesen bocsátottak rendelkezésemre mellékvesét. […] Kezdettől fogva gyanítottam, hogy a hexuronsav azonos
a C-vitaminnal.” – a szerző fordítása.
Az, hogy nem ő a C-vitamin felfedezője a szó legszorosabb értelmében, semmit sem
von le eredményének jelentőségéből, hiszen gyakorlatilag a C-vitamin nagy mennyiségű
előállítása és a felhasználhatósága mindenképpen az ő nevéhez fűződik.
Szent-Györgyit több mint egy évtizedes külföldi tartózkodásából hívta haza 1928-ban
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter a szegedi egyetem újjászerveződő orvosi kémiai
tanszékére. Szegeden 1931 januárjától kezdte meg kutatói és tanári tevékenységét az
orvosi vegytani intézet professzoraként.
1931 szeptemberében egy magyar származású amerikai vendégkutató, Joseph L. Svirbely
érkezett Szent-Györgyi Alberthez. Apja vasmunkásként vándorolt ki az Egyesült
Államokba. Azzal a szándékkal jött Szegedre, hogy biokémiai tanulmányokat folytasson.
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Szent-Györgyi Albert és Svirbely tengerimalacokon végzett kísérletekkel bizonyították be, hogy az állati mellékvesekéregben talált
anyag, a hexuronsav azonos a C-vitaminnal, amelyet addig kémiailag nem ismertek, csak skorbutellenes hatásáról tudtak. Svirbely
Pittsburghben munkatársa volt Charles Glen King (1896–1988)
amerikai professzornak. King is vitaminkutatással foglalkozott, a
C‑vitamin azonosításán is dolgozott. Svirbely 1932 márciusában
beszámolt volt professzorának a Szegeden végzett kutatásairól.
King ezt követően 1932. április 1-én – annak ellenére, hogy ilyen
anyag nem is állt a rendelkezésére – a Science című folyóiratban rövid híradást tett közzé, mely szerint kutatási eredményeik alapján a C-vitamin azonos a hexuronsavval. Szent-Györgyi
és Svirbely közös tanulmánya a Nature című tudományos folyóirat 1932. április 16-i
számában jelent meg, amelyben beszámoltak felfedezésükről. A felfedezés körül így
elsőségi vita alakult ki. Azonban kiderült, hogy Szent-Györgyi Albert már 1932. március 18-án, a Budapesti Kir. Orvosegyesület ülésén tartott előadásában bejelentette, hogy
a hexuronsav és a C-vitamin ugyanaz az anyag: „Nyilvánosság előtt először ezúttal
mondjuk ki, hogy a hexuronsav (aszkorbinsav) és a C-vitamin azonosak.” 1932. március
26-án az Orvosi Hetilap is beszámolt az előadáson elhangzottakról, azaz arról, hogy a
hexuronsav nem más, mint a C-vitamin. Az egyesült államokbeli tudományos közvélemény tehát hibásan tekinti Kinget a C-vitamin azonosítójának. A hexuronsavat ezután
Norman Haworth professzorral közösen nevezték el aszkorbinsavnak.
Elmaradt Nobel-díjai
1. elmaradt Nobel-díj
„Az 1937-es kémiai Nobel-díjat Walton Norman Haworth angol kémikus, a »szénhidrátok és C-vitamin kémiai szerkezetének vizsgálataiért« és Paul Karrer svájci kémikus »a
karotinoidokra, flavinokra valamint az A és B2 vitaminokra
vonatkozó vizsgálataiért« kapta
Szent-Györgyi
egyenlő arányban megosztva.
Albert
[15]” A szénhidrátok, fehérjék
és zsírok mellett testünknek víz?
re, sókra és vitaminok néven ismert anyagokra is szüksége van
Prize share: ⅓
a megfelelő növekedéshez és
Díjmegosztás: ⅓
működéshez. Norman Haworth
tanulmányozta a szénhidrátok
összetételét, és 1928 körül megWalter Norman
Paul Karrer
fogalmazta a cukor, keményítő
Haworth
és cellulóz különböző formáinak
összetételét és szerkezetét.
1933-ban Haworth is meghatározta a C-vitamin molekuláris szerkezetét – mint olyan
anyagot, amely szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a skorbutos megbetegedést. Többek
között ezek az eredmények tették lehetővé a C-vitamin mesterséges előállítását. Az a
Haworth, akit Szent-Györgyi látott el C-vitaminnal, és aki így neki köszönhetően tudta
kémiailag azonosítani a C-vitamint, amit a skorbutot megelőző hatására utalva együtt
neveztek el aszkorbinsavnak, és együtt határozták meg kémiai szerkezetét is. 1931-ben Paul
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Karrer-nek sikerült kivonni az A-vitamint a tőkehal-olajból és meghatározni összetételét.
Az A-vitamin szükséges ahhoz, hogy a test növekedjen, és egyik összetevője a karotin, amelyet sárgarépában és másutt találunk. Ez volt az első olyan vitamin, amelynek
szerkezetét feltérképezte. 1933-ban Karrer meghatározta a B2-vitamin szerkezetét is,
ami lehetővé tette a vitamin termelését mesterséges eszközökkel. Milyen szenzáció lett
volna, ha a kémiai Nobel-díjat hárman, megosztva kapták volna. Az e téren nyújtott
tudományos teljesítménye alapján ezt is megérdemelte volna. A Nobel-díj történetében
még nem volt rá példa, hogy ugyanaz a személy egy évben két különböző (tudomány)
területen nyújtott kiemelkedő munkássága alapján két Nobel-díjat kapott volna. SzentGyörgyi lehetett volna az első ilyen tudós.
2. elmaradt Nobel-díj
A The New York Times hasábjain az 1933. április 2-i számban megjelent március 17-i
budapesti tudósítás arról ad hírt, hogy „Általános tudományos érdeklődést keltett a kiváló
magyar kémikusnak, dr. Szent-Györgyi Albertnek, a szegedi egyetem professzorának az a
bejelentése, hogy 10 éves kutatómunka után fölfedezte a C-vitamin mesterséges előállításának módszerét. Szent-Györgyi professzor azt állítja, hogy kimutatta: a vitamin nagy
mennyiségben van jelen a magyar paprikában4 vagy édes borsban, amely legalább négyszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint a narancs vagy a citrom. … kinyerte a C-vitamint,
amit por vagy tabletta formájában akár csecsemőnek is beadhatnak. Szent-Györgyi
Albert kutatómunkáját anyagilag egy tehetős amerikai barát támogatta. A professzort
már Berlinbe, Stockholmba és Koppenhágába is meghívták, hogy fölfedezéséről előadásokat tartson. [22, 6. o.]”
Ez egy újabb, a tömeggyártás megvalósításával kapcsolatos tudományos eredmény,
amiért szintén kaphatott volna egy Nobel-díjat.
3. elmaradt Nobel-díj
1934–36 között Szegeden folytatta a szöveti biológiai oxidáció kutatását. Azokat a szerves
vegyületeket kezdte el tanulmányozni, amelyekről tudott volt, hogy szerepet játszanak a
szénhidrátok lebontási termékeinek átalakításában szén-dioxiddá, vízzé, és egyéb olyan
anyagokká, melyek szükségesek a sejt számára felhasználható energia előállításához. A kétbázisú szerves savak katalitikus funkcióját igazolta a szövetlégzésben. Munkája megteremtette az alapokat Sir Hans Krebs vizsgálatai számára, aki két évvel később 1937-ben a teljes átalakítási ciklus összes
lépését meghatározta, így
méltán nevezik az életnek
Szent-Györgyi
ezt a kulcsfontosságú jeAlbert
lenségét Szent-Györgyi–
Krebs citrátciklusnak/
körfolyamatnak. A Nobel?
díjasok hivatalos honlapja
így összegzi Krebs munPrize share: ⅓
kásságát: „A tápanyagok
Díjmegosztás: ⅓
a sejtjeinkben lebomlanak,
és energiát adnak a sejtek
építéséhez. Miután SzentHans Adolf Krebs
Fritz Albert
Györgyi Albert számos
Lipmann
fontos reakciót azonosított
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ezen anyagcsere folyamatokban, 1937-ben Hans Krebs képes volt teljes képet készíteni az anyagcsere fontos részéről – a citromsav ciklusról. Ebben a folyamatban, amely
ciklikus, és több lépésből áll, a tápanyagok átalakulnak más molekulákká, nagy men�nyiségű kémiai energiával. Az utóbbiakat végül adenozin-trifoszfátnak (ATP) alakítják
át, amely kémiai energiát biztosít a biokémiai folyamatok megkönnyítésére a sejtben.
[18]” A német zsidó származású Krebs már mint brit biokémikus Fritz Lipmann-nal
megosztva nyerte el az orvosi-élettani Nobel-díjat 1953-ban. Angliai elhelyezkedéséhez
Szent-Györgyitől kapott fontos támogatást.
„1937-ben Hans Krebs teljes képet adott az anyagcsere fontos részéről – a citromsav ciklusról. Ebben a folyamatban, amelynek több lépése van, a tápanyagok
más molekulákká alakulnak át, nagy mennyiségű kémiai energiával. A folyamat
egy fontos része még mindig hiányzott – egy olyan anyag, amely egy fehérjével
együtt olyan enzimet alkot, amely megkönnyíti a fontos lépést. 1946-ban az anyagot F ritz Lipmann fedezte fel, aki leírta szerepét, és a coenzim A nevet adta neki.
[19]” Egy hármójuk között ⅓ arányban megosztott Nobel-díj ez esetben is sokkal
igazságosabb lett volna.
4. elmaradt Nobel-díj
1945 és 1947 között a budapesti tudományegyetem orvosi karának biokémia-profes�szora volt, és az izomműködés biokémiájának szentelte kutatásait. Egyenrangú tudósként
egyetlen női munkatársát, Banga Ilonát (Iluskát) (1906–1998) fogadta el, akivel egy
új fehérjét fedeztek fel az izomban, melyet aktinnak nevezett el, ennek izolálását
Straub F. Brunó (1914–1996) végezte. Kimutatta, hogy – egy másik izomfehérjével, a miozinnal társítva (ún. aktomiozin szálat alkotva) – ez a fehérje felelős
az izom összehúzódásáért, továbbá, hogy az összehúzódáshoz szükséges energia
közvetlen forrása az adenozin-trifoszfát (ATP) nevű vegyület. A test izmai vékony
rostok, amelyeket vékonyabb rostok, rostszálacskák alkotnak, amelyek végül
még finomabb szálakból állnak össze. Az izmok azért húzódnak össze, mert a
legvékonyabb szálak összehúzódnak. Az aktomiozin szál nem mozog, csak akkor húzódik össze, ha ATP-t vesz föl. „Ami az izom-összehúzódást előidézi nem
kémiai reakció, hanem elektronfolyamat. [22, 33. o.]” Kémcsőben reprodukálni
tudta az izom életfunkcióját, és lehetővé tette analízisét. Ezirányú kutatásait, mint
a Massachusett-i Woods Hole Izomkutató Intézet5 igazgatója irányította, jelentős
támogatást kapva az Amerikai Izomsorvadáselleni Társaságtól. Szorgalmazta a kémia és az atomfizika házasítását, remélve, hogy így az alapkutatásnak olyan irányzata alakulna ki, amelyik az élő anyag legbensőbb folyamatainak részleteivel foglalkozik. Szakmabeliek az e téren elért eredményeit többre értékelik, mint a C-vitaminhoz
kapcsolódó kutatását, ezért úgy gondolják, hogy az izomkutatás területén is Nobeldíjat érő eredményeket ért el! S hogy ezt megérdemelte volna, jól bizonyítja, hogy
1952. május 18-i cikkében még a The New York Times is úgy mutatja be, mint „aki
izomkutatásaiért kapott Nobel-díjat [22, 21. o.].”
5. elmaradt Nobel-díj
Szakmabeliek szerint a legnagyobb tudományos eredménye a szabadgyökök biológiai
hatásának megsejtése, orvoslásuknak, a gyökfogóknak (antioxidánsoknak) a felismerése
volt. Az élőlények legfőbb energiaforrása az oxigén, melynek hasznosításakor azonban ún. labilis oxigénszármazékok, más néven szabadgyökök keletkeznek, melyeknek az a jellemzőjük, hogy a 8 elektronjukból egy hiányzik. Ezek a környezetükben
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lévő molekulákat megtámadják, hogy tőlük elektront szerezzenek. A környezeti ártalmak, dohányzás, levegőszennyezés, a táplálékok ártó összetevői, a sugárzások, bizonyos
gyógyszerek hatására szervezetünkben nagy mennyiségű szabad gyökök keletkeznek,
melyeknek fontos szerepe van a rák, az infarktus, az érelmeszesedés, bizonyos idegrendszeri betegségek, az öregedés, ezen belül az időskori szürkehályog létrejöttében. Az
első igazolt gyökfogó éppen a C-vitamin volt. Ezért is kaphatott volna egy Nobel-díjat.
Szent-Györgyinek tehát négy Nobel-díjas ötlete volt, melyekből csak egyet jutalmaztak.
Einstein esetén pontosan ugyanez a helyzet. Sőt még abban is hasonlítanak, hogy nem a
legnagyobb tudományos eredményükért kaptak Nobel-díjat. Einstein legnagyobb tudományos eredménye a relativitáselmélet kidolgozása volt, mégis a fényelektromos jelenségek
(a fotoeffektus) magyarázatáért6 kapott fizikai Nobel-díjat 1921-ben.
Szent-Györgyi 1947-ben telepedett le az Egyesült Államokban, ahol 1955. február
22-én megkapta az amerikai állampolgárságot, 1956. április 24-én pedig az Egyesült
Államok Nemzeti Tudományos Akadémiája tagjává választották. 1947 és 1962 között
az Amerikai Egyesült Államok Izomkutató Tudományos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának igazgatója volt, ahol a sejtosztódást kiváltó tényezőkkel és ennek nyomán
a rák keletkezésének okával kapcsolatos kutatásokat irányította. A rákkutatás meghatározó szaktekintélye lett. Erre családi indíttatása is volt, mert élete nagy szerelme, második felesége, Borbíró Mária, valamint Nelly lánya mellrákban haltak meg. „Azért is
dolgozott éjjel-nappal, mert attól tartott, már nem lesz elég ideje ahhoz, hogy megfejtse
a rák misztériumát. Amikor megismertem, már tudtam: ő erre tette fel az életét. [26]”
– nyilatkozta negyedik felesége, Marcia Houston. 1962 és 1971 között a Darthmouth-i
Egyetem professzora volt7. Professzortársa a szintén magyar származású Kemény János
matematikus volt, aki 1955–67-ig a Matematikai Tanszék vezetője, majd 1970 és 1981
között a főiskola rektora volt. Kettőjük ezen időszakra eső kapcsolata, illetve Kemény8
teljes tevékenysége tudománytörténetileg még feltáratlan.
6. elmaradt Nobel-díj – A pacifista
A 60-as évek elején a The New York Times számos olvasói levelét jelentette meg híres
Letters to Editor (Levelek a szerkesztőnek) rovatában, amelyben a nukleáris fegyverkezés, az atomháború, az atom- és hidrogénbombával végzett kísérletek veszélyére hívta föl
a figyelmet. 1970-ben tudósi tekintélyét is latba vetette, amikor az értelmetlen vietnámi
háború ellen emelte fel szavát, keményen bírálva az amerikai kormányt. 1970-ben a „The
Crazy Ape” (magyarul: Az őrült majom, 1989) című híres könyvében írta le az emberiség
önpusztításáról, a tudományról, valamint az ember földi túlélésének kilátásairól szóló,
pesszimista hangú kritikai eszmefuttatásait, amely máig is a legjelentősebb háborúellenes
írások közé tartozik. Könyvének fő gondolata, hogy az emberiség még mindig kőkorszaki
reflexek alapján cselekszik, holott már az egész Föld elpusztítására elegendő atomfegyver van a kezében. Elítélte a koreai háborút, a hidrogénbomba kifejlesztését, a vietnámi
háborút, általában a fegyverkezés ellen harcoló békeszerető humanista volt. Teller Edével
több vitája is volt. „Teller a politikai feszültségben és gyanakvásban anyagilag rendkívül érdekelt, politikailag befolyásos és jóformán kimeríthetetlen eszközökkel rendelkező
katonai-ipari-komplexumnak vált a szócsövévé. […] Úgy látszik, képtelen elképzelni,
hogy az embereket időlegesen szétválasztó szakadékok fölé hidat lehet emelni.” – írta róla
az Egy biológus gondolatai c. könyvének Teller könyvére utaló, Hirosima legendája című fejezetében. A The New York Times-ba 132 kisebb cikket (szerkesztőségi levelet) írt,
melyekben minden aktuális politikai, emberi stb. kérdésben kifejti kritikus véleményét. E
cikkeinek gyűjteménye nemrég jelent meg magyarul Szegeden [22]. Még ahhoz is vette
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a bátorságot, hogy le „öreg idiótázza” a világ háborúskodó vezetőit. John F. Kennedyvel9
viszont jó viszonya volt, az elnök még meg is látogatta tengerparton lévő, szép fekvésű
rezidenciáján (Seven Winds – Hét szél), ahol sokszor adott partikat, melyeken sok híresség, többek között barátja, Neumann János is részt vett. „A legpompásabb emberi elme,
amellyel valaha is találkoztam, barátomé, Neumann Jánosé volt” – vallotta róla. Ekkoriban
írta 15 perc zéróig című hatásos cikkét is, amelyben sürgette az USA és a Szovjetunió közötti fegyverkezési verseny leállítását, mert különben az emberiség belátható időn belül
elpusztítja önmagát. Hangoztatta, hogy „… a fegyverekre szánt pénzt az oktatásra és az
egészségügyre kell költeni.” Amikor a Sorbonne egyetem díszdoktorrá nevezi ki, munkásságát e szavakkal méltatják: Szent-Györgyiben nemcsak a nagy kutatót tisztelhetjük,
akinek munkássága, illetve felfedezései Louis Pasteurhöz hasonlóan, új utat nyitottak több
tudományterületen is10, hanem az emberiség nagy barátját is.
Gyakran fellépett Linus Paulinggal11, aki az atomfegyver-kísérletek egyik legnagyobb tudós ellenzője volt Amerikában. Alkalmanként leveleztek is. 1961. október 16án az alábbi levelet írta neki.

Dear Linus:
I am disturbed by the repetitive pattern in which the Press tells about new
atomic test, adding that the thusand-fold increase in fallout is not dangerous yet. This
must give the impression, that high-energy radiation below a certai limit is not harmful.
Don’t you think, that something could, and should be done about this?
With best of regards, as always
						
						
Valóság • 2018. december
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A S-G:vb
Dr. Linus Pauling
Chemistry Department
California Institute of Technology
Pasadena, California
***
Kedves Linus!
Nagyon zavar az az ismétlődő motívum, amelyikben a sajtó beszél az új atombomba-tesztekről, hozzátéve, hogy még az 1000-szeres radioaktív szennyezés (kihullás)
sem veszélyes. Azt a benyomást kelti, hogy bizonyos határ alatti nagy-energiájú radioaktív sugárzás nem káros. Amennyire én tudom, nem létezik ártalmatlan sugárzás.
Nem gondolja, hogy valamit lehetne, és kellene tenni ezzel kapcsolatban?
					Szívélyes üdvözlettel, mint mindig
Szent-Györgyi Albert
[a szerző fordítása]
Hozzájuk hasonló, vagy talán még nagyobb aktivitást fejtett ki Szilárd Leó, aki
szinte emberfeletti munkát végzett a nukleáris kísérletek betiltása, az atomfegyverek
elterjedésének megakadályozása, az ellenőrzés fontossága, a nukleáris háború veszélyének elhárítása, az atomenergia békés felhasználása, a békemozgalmak létrehozása és
működtetése, a két nagyhatalom – a volt SZU és az USA – atomtudósai együttműködésének megszervezése, a fegyverkezési verseny politikai megoldása terén, akit nyugodtan
nevezhetnénk a béke őrének. Hármójuk között egyenlő arányban megosztott Nobelbékedíj adományozása igazságos döntés lett volna, de sajnos csak Linus Pauling, német
származású amerikai kémikus kapta meg 1962-ben12.
Einstein és Szent-Györgyi
A nukleáris kísérletek betiltása, a nukleáris háború veszélyének elhárítása terén, és
még sok egyéb vonatkozásban – mint például a boldogság fogalma, a könyvek szerepe, az iskola/oktatás feladata
és így tovább – teljesen azonos
véleményen volt, mint Einstein.
Még a pipát is ugyanazon az oldalon szívták. (Lásd a fotókat.)
Nem véletlen, hogy halálakor őt
kérték fel nekrológjának megírására, melyben így jellemezte
tudóstársát: „Senki sem képviselte jobban a tudás, az erkölcs
és az etika nagy egységét, mint
Einstein. Ezért Einsteint az emberiség egyik nagy erkölcsi veAlbert Einstein
Szent-Györgyi Albert
zetőjének tartom, és azt kívánom,
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hogy a világ ne csak azt tanulja meg tőle, amit a fizikának adott, de azt is, amit humanistaként képviselt.” Az emberiség jövőjét illetően pesszimista volt: „Az emberiség az
atomerő birtokában, kapzsisággal, félelemmel és hatalomvággyal szívében, önmaga
elpusztítására ítéltetett. […] a bombákat senki sem lőheti ki anélkül, hogy ne követne
el öngyilkosságot, és ne pusztítaná el vele magát az emberiséget. [5, 18. o.]” „Vagy
alkalmazkodunk az új helyzethez, átalakítjuk gondolkodásmódunkat és emberi viszonyainkat, valamint a dicsőségről, az erőről, az uralkodásról, a kizsákmányolásról vallott
elavult eszméinket a kölcsönös megértésre, a tiszteletre, segítségnyújtásra és együttműködésre cseréljük, vagy elpusztulunk. Jelenleg a kihalás felé tartunk, és ki fog könnyeket
hullatni értünk? [22, 120. o.]” Vallotta, hogy: „az emberi élet nem pusztítással, hanem
alkotással tehető tartóssá. Élvezetessé az egészség, boldogság, szépség és tudás teheti.”
Egyéb tudományos eredményei
Szent-Györgyi az iskolában egy „nehézfejű” gyerek volt. Anyai nagybátyja, ifj.
Lenhossék Mihály kiváló anatómus, elismerésre méltó idegrendszeri és antropológiai
kutatásokat végzett, akit a Nobel-díjra is méltónak neveztek kortársai, aki szinte nevelőapja volt, egyszerűen „tökfej”-nek nevezte. Albert 16 éves kora körül megtáltosodott, és
ekkor döntötte el, hogy kutatóorvos lesz. Nagybátyja ezt nem akarta, mert félt a nagyhírű Lenhossék név lejáratásától. Először a kozmetikus, majd a gyógyszerész, végül a
fogászati szakmát ajánlotta, de a kitűnő érettségi bizonyítvány után beadta a derekát. Így
felvették az orvosegyetemre, de nagybátyja megígértette vele, hogy proktológus (végbéllel foglalkozó szakember) lesz. E javaslat hátterében saját aranyere állt. „Úgyhogy
én a rosszabbik végénél kezdtem az orvosi kutatásaimat” – nyilatkozta később SzentGyörgyi. Nagybátyja intézetében már 1913-ban, húszévesen nívós cikket közölt a végbél anatómiájáról és szövettanáról jóhírű német szaklapban. Később a szemmel kezdett
foglalkozni, s e témában is jelentős sikereket ért el. Ezt követően beleszeretett az élettanba. A vele kapcsolatos első írás a The New York Times hasábjain 1933. március 26-án
a Tudomány rovatban jelent meg A hang ereje címmel. Arról számolt be, hogy fizikusok
és kémikusok egyszerű élő szervezetek, baktériumok és kémiai rendszerek, molekulák
viselkedését tanulmányozzák ultrahanggal való besugárzás hatására. A kísérletek szerint
a magas rezgésszámú, az emberi füllel már nem érzékelhető hangok rezgései lebontják
a keményítőt és a cukrot, hatására apró állatok és baktériumok pusztulnak el, folyadékok felforrnak, és szétbomlanak. „Egyikük Szent-Györgyi Albert professzor, akinek
vitaminnal kapcsolatos kutatásai világszerte ismertek. A vezető szerves kémikusok
közé tartozik. A Nature-nek írott levelében arról számolt be, hogy ultrahanghullámokat
vagy szuperszonikus rezgéseket használt arra, hogy nádcukrot, zselatint, keményítőt,
akácmézet, egyaránt egyszerű molekulákká, monoszaharinokká alakítsa. Mindehhez
másodpercenként 723 000-szer rezgő kvarclemezt használt. Szent-Györgyi professzor
szerint »lehet, hogy az ultrahang rezgései szolgálnak a kémiai kötések erőssége mérésének módszeréül.« Ez alapján Szent-Györgyit a napjainkban népszerű ultrahangos kémia
előfutárának tekinthetjük. [22, 6. o.]”
Szent-Györgyi a bőrvérzésekkel – ún. purpurákkal – járó Henoch–Schönleinbetegség kezelésében is jótékony hatásúnak találta a nyers paprikát. Ennek okát keresve 1933-ban munkatársaival azt a bejelentést tették, hogy a citromhéjban új vitamin
található, egy sárga flavonoid anyag, amelyet ők permeábilis (áthatoló, átbocsátó)
vitaminnak, vagy P-vitaminnak neveztek el, mert a hajszálvérerek (kapillárisok) törékenységének, áteresztőképességének (permeabilitásának) – innen a vitamin elnevezésében a „P” betű, és az nem a paprika szóból származik, amint azt Czeizel Endre
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írja [12, 35. o.]) – szabályozásában vesz részt, és gyógyító hatással van a vérzésükre
[22, 12. o.]. A későbbi tudományos kutatások kimutatták, hogy a P‑vitamin azoknak a
természetes anyagoknak, a flavonoidoknak nevezett növényi festékeknek az osztályába
tartozik, amelyek képesek oxigént váltakozva felvenni és leadni (képesek reverzibilisen
oxidálódni és redukálódni), így az élet „fuvaros brigádjának” a tagjai az oxigén szállításában a szövetekhez. Nem egyetlen tiszta anyag, hanem legalább 3 flavonoid nagyon
aktív komplexe. Érdekes, hogy P-vitamin nélkül a C-vitamin nem hatásos a skorbut
megelőzésében. A P-vitamin segíti a C-vitamin felszívódását és megvédi az oxidációtól,
ezenkívül erősíti a hajszálereket. Később az is kiderült, hogy a rákos betegek az eddigieknél erősebb röntgensugárzással is kezelhetők, ha P-vitamint szednek. Később ezt
nevezték CVP (citrom flavonoid) terápiának. Negyvenéves korában, 1935-ben kezdett
kvantummechanikával foglalkozni, meggyőződése volt, hogy az élet titka az elektron
körül forog.
1944. február 18-án a stockholmi Morgan Tidningen című újság arról tudósít, hogy
Szent‑Györgyi Albert az emberi vérben eddig nem ismert alkotórészt fedezett föl, amely a
hemofiliát, az alvadás nélküli vérzésre való öröklődési hajlam kialakulását okozza.
A The New York Times 1954-ben arról tudósít, hogy: „Az Amerikai Kardiológiai
Társaság Szent-Györgyi Albertnek ítélte az ez évi Albert Lasker-díjat.” Ezt azokkal a kutatási
eredményekkel érdemelte ki, amelyeket a szívérrendszeri megbetegedések kutatásában ért
el, amelyek a szív elemi fiziológiájának, a szívműködés jobb megértéséhez vezettek.
A 60-as években megkezdett rákkutatást még életének utolsó szakaszában is folytatta.
A professzor majdnem két évtizedet szán életéből rákkutatására, hitt benne, hogy gyógyítható, ehhez meg akarta ismerni a probléma alapjait. Teljes mértékben meg volt róla
győződve, hogy a növényekben kell keresni a rákellenes anyagokat. Éppen ezért kutatásait a búza fű és csíra állapotának szentelte a későbbiekben. Kutatásai során a búzafűben talált alkotóelemeket C‑vitaminnal próbálta kombinálni, ami egyes állatkísérletek
alapján sikeres megoldásnak bizonyult a rák elleni küzdelemben. Természetesen SzentGyörgyi maga is mindennap fogyasztott C-vitamint búzafűvel kombinálva. Saját bevallása szerint aktivitását és életerejét annak köszönhette, hogy minden reggel magához vette
ezt a hatásos kombinációt, amiben biztosan van igazság, hiszen 93 évet élt. Sajnos neki
sem sikerült megtalálnia a rák ellenszerét, de kutatásai közben alkalmazott módszere, a
biológiai, élettani folyamatok kvantumkémiai megközelítése, a szubmolekuláris biológia, a 21. századra kiható eredmény, mellyel messze megelőzte korát.
Ebben unokaöccse, Szent-Györgyi András és felesége voltak legközvetlenebb
munkatársai. 1958-ban vallotta: „a kvantummechanikának – a modern fizika matematikájának – fontos, új alkalmazási lehetősége van a szív rendellenességeinek és a rák problémáinak megértésében. Most már tudjuk, hogy az élet nem egyszerű kémiai reakciók
sorozata, hanem elektronok13 és mozgások keveréke, ezek szerkezete vizes oldatban. [22,
4. o.]” Az ember képességei a gondolkodásra, a járásra mind elektronokkal összefüggő,
más néven finomszerkezeti problémák. – jelentette ki egy társasági ülésen a New York-i
Orvos Akadémia székházában, ahol Az összehúzódó miokardium (a szívizom latin neve
– a szerző) címmel tartott előadást.
Szellemi örökségének szép szimbóluma, hogy még halála után is jelent meg hír munkásságáról. Az újság szabadalomfigyelő rovata halála után egy héttel közölte, hogy elfogadták Fodor B. Gáborral14, a West Virginia Egyetem professzorával (szintén a Szegedi
Egyetem korábbi professzorával) közös szabadalmukat, amelyet az emberi szervezet
immunrendszerét erősítő vegyületekkel kapcsolatban nyújtottak be. A vegyületeket a továbbiakban az Amerikai Biotechnológiai Vállalat, Rockvill, Md. vizsgálja [22, 128. o.].
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A sport- és kultúrember
Már apja is jeles sportoló, kiváló futó volt, de Albert túltett rajta. Teniszezés, lovaglás,
autózás (Buick), vitorlázórepülés, motorbiciklizés, kerékpározás, úszás, kajakozás, vízisízés (70 éves korában!), horgászat, vitorlázás, alpinizmus, röplabdázás, mind érdekelte.

Emellett ráadásul még kiválóan sakkozott is. (Első felesége, Demény Kornélia kitűnő
teniszező, a Délvidék teniszbajnoka volt.) Az új, erősen jobboldali Gömbös-kormány
kultuszminisztere, Hóman Bálint 1932-ben előzetes bejelentés nélkül látogatást tett a
„prof” intézetében, de ő nem tudta fogadni, mert az intézeti röplabdacsapat tagjaként
éppen az egyetem bajnokságban volt mérkőzése. 91 éves volt, de még mindig élt benne a régi sportember: egy déltengeri vitorlástúrán (1984 telén) a hajóból hátra szaltót
ugrott a vízbe. Amerikában, amikor a tengerparton élt, naponta háromszor úszott. Nem
sokkal a halála előtt, 93 évesen is vágyott erre, pedig ekkor már felesége tolószékben
vitte le az óceánig, és ő még akkor is úszott. Lánya, Kornélia (a kis „Nelli”) is sportszerető, a magyar síválogatott tagja volt.
A művészeteket is kedvelte, különösen a színházat. Saját magáról karikatúrát is készített. Ő maga is írt verseket. Magyarul ezek egy része a már említett Az őrült majom
c. könyvének mellékletében találhatók. Ezek közül a legismertebb:
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Psalmus humanus
HATODIK IMÁDSÁG: GYERMEKEINK
Uram!
Elválasztottad a férfi és a női nemet, hogy
				egymás keresésében
Énünk legmélyebb húrjai rezdüljenek meg a
legmagasabb harmóniákban.
Ebből a kölcsönös keresésből fakadnak
				gyermekeink,
Kik tiszta és ártatlan lélekkel születnek.
És én megtanítom őket félni és gyűlölni,
Megtöltöm elméjüket balhiedelmeimmel,
Míg az óvóhelyek az élet kietlenségét és a
		
jóigyekezet hiábavalóságát hirdetik,
S mikor felnőnek, s készek nagy és nemes
				cselekedetekre,
A szervezett tömeggyilkolásra tanítom őket,
Erkölcsi és szellemi tespedésben pocsékolva el
				éveik javát.
Isten! Óvd meg gyermekeimet!
Óvd meg elméjüket, hogy az én romlottságom
			
őket meg ne rontsa.
Óvd meg életünket, hogy a fegyverek, melyeket
		
kovácsolok, őket el ne pusztítsák,
Hogy különbek legyenek szüleiknél,
		
és felépítsenek egy új és jobb világot15,
Egy világot tele szépséggel, tisztességgel és
				jóakarattal,
Hogy szeretet és béke uralkodjon,
Mindörökké.
(Ez a szövegváltozat megegyezik egy Szent-Györgyivel készült rádióinterjúban
előadott szöveggel, amelyben maga a tudós mondja el saját versét. Az őrült majom
c. kötetben helyenként kis eltéréssel ugyan, de más szöveg szerepel, de ez a változat
nyelvtanilag és irodalmilag is helyesebb. – V. J.)
Az irodalomról, a művészetekről és a színjátszásról úgy vélekedett, mint a tudományról:
azt mondta, meg kell élni. Az egyetemen színjátszókört alapított, melynek egyik előadásában
sikeresen fellépett a budapesti Nemzeti Színházban is. Első felesége válásuk után a középamerikai népek művészetével foglalkozott. Édesanyja muzikális volt, nagyon szép hangja
miatt a család kieszközölt egy meghallgatást Gustav Mahlernél, a budapesti opera akkori
karmesterénél, de az nem tartotta hangját elég erősnek ahhoz, hogy művészeti pályára menjen, inkább a házasságot ajánlotta. Nagyon jó ajánlat volt, ennek köszönhető később egy
Nobel-díjas gyerek. Testvére Szentgyörgyi Pál (1890–1972) a jogi doktorátus mellett a zeneakadémiát is elvégezte. Amíg a hallása meg nem romlott, Albert is szeretett zenét hallgatni.
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A kém
1940-től reformjai és antifasiszta magatartása miatt sajtótámadások érték. 1942-től egy
antifasiszta ellenállási mozgalom vezetője lett. A II. világháború végjátékában kémregénybe illő cselekmények szereplőjévé vált. Szent-Györgyi Albertet – kitűnő angol
kapcsolataira építve – Isztambulba küldték, ahol titkos diplomáciai küldetésének célja
Magyarország háborúból való kiugrásának előkészítése volt. Őt nem a kormány, hanem
a rendszer baloldali ellenzékének különböző pártjai és irányzatai küldték Isztambulba.
Előbb találkozott Kállay Miklóssal, akit tájékoztatott küldetéséről. Kállay jóváhagyta,
hogy Isztambulban tárgyaljon a britekkel Magyarország második világháborúból történő
kiugrásáról és megkérte, hogy tájékoztassa az Egyesült Államok ankarai nagykövetét a
következőkről. „1. egyetlen katonát vagy fegyvert sem ad többet Németországnak; 2. ő
jelenleg és a jövőben is kiabálni fog a zsidók ellen, de a gyakorlatban nem tesz semmit,
és 70 000 menekült zsidót bujtogat az országban; 3. jelenleg még nem tud más politikát
folytatni, mert az esetben Magyarországot megszállnák a németek, totálisan mozgósítanák a szövetségesek ellen, és a zsidókat kiirtanák. [13, 18. o.]” Alkalmasnak gondolta
magát a háborúból való kiugrás és a demokratikus átmenet levezénylésére. Ahhoz képest, hogy semmiféle politikai tapasztalattal nem rendelkezett, ez elég nagyfokú önbizalomról árulkodott. Kállay Szent-Györgyivel üzent a briteknek: kész bármikor átállni,
de az országban állomásozó német csapatok miatt ezt nehéz meglépni. Szent-Györgyi
találkozott a brit titkosszolgálat törökországi vezetőjével. Tárgyalásai során elég ügyetlenül viselkedett, mert a brit megbízottak mellett olyan „közvetítőkkel” is tárgyalt, akik
a német titkosszolgálat ügynökei voltak. Odáig ment, hogy egy amerikai közvetítőnek
expozét adjon át, amelyben Magyarország egyenesen felajánlja az ellenségnek, hogy
titkos katonai együttműködést létesít Angliával és Amerikával, mihelyt Németországnak
az invázióval kell szembenéznie. Magyarország abban a pillanatban megnyitja kapuit a
szövetséges haderők előtt. Szükségesnek tartotta a horthysta kormányzati rendszer megbuktatását, a szövetséges megszállást, egy demokratikus Magyarország megteremtését.
A brit külügyminisztérium igen nagy jelentőséget tulajdonított Szent-Györgyi missziójának. Olyan személyiségnek látták, „akivel megfelelő földalatti csatornákon hasznos
lehetne diszkrét kapcsolatok fenntartása. [13, 19. o.]” A tudós azt a feladatot kapta, hogy
térjen vissza Budapestre és segítsen egy rádiókapcsolat kiépítésében a londoni adminisztráció és Kállay Miklós között. A rádiót barátja, Bay Zoltán fizikus készítette el, aki
emiatt szintén veszélybe került és bujdosnia kellett, mert a tervet a Gestapo megtudta, és
megakadályozta. Ezek a Harmadik Birodalom tudomására jutott információk szolgáltatták az okot ahhoz az 1943 őszére megszületett döntéshez, hogy a háborúból való kiugrás
megakadályozása céljából Magyarországot katonailag meg kell szállni. Az 1944. március 19-i német megszálláskor kénytelen volt illegalitásba vonulni. Hitler személyesen
adott parancsot az elfogatására, és a Gestapo mindent elkövetett kézre kerítése érdekében. A tudós ezt később egy televíziós interjúban „élete csúcspontjaként” emlegette.
Szent-Györgyit 1944-ben egy német razzia előtt svéd segítséggel az utolsó pillanatban
menekítették ki a nácik – konkrétan a Gestapo – elől Budapestről és csempészték át
már szovjet ellenőrzés alatt álló területre. Budapest elfoglalása után Molotov személyes
utasítására Malinovszkij marsall vigyázott rá enyingi főhadiszállásán. V. Gusztáv svéd
király saját hatáskörben svéd állampolgárságot adományozott Szent-Györgyinek és feleségének. (Sokáig svéd útlevéllel utazott a háború után.) 1945 januárjában egy szovjet
különítmény igyekezett a tudós segítségére, és családjával Moszkvában kapott menedéket. A svéd segítséget és moszkvai megérkezést a The New York Times is érdemesnek
tartotta arra, hogy írjon róla.
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Tudománypolitikai és kultúrdiplomáciai tevékenysége
Szent-Györgyi Albert a második világháború után kiépülő új Magyarországon a politikai
demokrácia megteremtését elképzelhetetlennek tartotta nemzetközi szintű tudományos
élet nélkül. Nemzeti felemelkedésünk és kibontakozásunk zálogát a világszinten művelt
tudományban látta. Modellértékűnek az amerikai és angol tudományos életet tartotta,
de a modernizált tudományos életbe minden értéket integrálni kívánt, ezért a szovjet
tudomány igazi értékei és a szomszéd országok valódi eredményei számára egyaránt
fontosak voltak. A tudomány és a politika együttműködésének számára csak addig volt
értelme, amíg az a demokrácia talaján állt, amíg a politika a tudomány és a kutatás
szabadságát nem sértette. Szent-Györgyi Albert a természet- és műszaki tudományok
súlyának növelését és a humán tudományok befolyásának csökkentését tekintette a modernizáció központi kérdésének.
Az MTA új vezetője Kornis Gyula filozófus16 lett, aki az Akadémiát demokratikus
intézménynek tartotta, annak modernizálását a régi keretek között, alapvető strukturális
változtatások nélkül is megoldhatónak vélte. A megtisztuláshoz elégségesnek találta a
háborús bűnösök eltávolítását, és mintegy ötven új tag bevonását. Szent-Györgyi viszont
úgy ítélte meg, hogy egyes politikailag kompromittált tagok kizárása nem oldja meg a
problémát, hanem az Akadémiának az új feladatok elé került tudomány alapvető igényeinek megfelelően kell megújhodnia.
A Magyar–Szovjet Baráti Társaság alapító tagja, pártonkívüli meghívott parlamenti
képviselő lett; pártnak egész élete során soha nem volt tagja. 1947-ben – mivel úgy látta, hogy a politika szakított a demokráciával és a tudomány szabad fejlődése veszélybe
került, a kommunista párt egyre növekvő hatalma az általa képviselt értékeket és személyes szabadságát is veszélyezteti – Szent-Györgyi a legnehezebbet, az emigrációt is vállalta. Svájci szabadságáról az Egyesült Államokba utazott. Érdekesség, hogy 1948-ban
még megkapta az akkor első alkalommal kiosztott Kossuth-díjat. (Amerikában a massachusettsi Woods Hole-ban telepedett le, az Oceanográfiai Intézet számára létrehozott
izomkutató laboratóriumban folytatta munkáját. Főként a sejtlégzéssel, izom-biokémiával, biogenetikával és rákkutatással foglalkozott.)
A nőimádó
Nagy tisztelője volt a női nemnek, de nem volt szerencséje a nőkkel. Négyszer házasodott meg, és kettősség jellemezte Szent-Györgyi Albert nőkhöz való viszonyát – utal
egyik unokája, Lesley véleményére az életrajzíró, Ralph W. Moss. Egyfelől csak a
külsőjüket értékelte, és férfisoviniszta
módra viselkedett velük, másfelől szinte uralkodtak rajta azok a nők, akikkel
együtt élt.
Első felesége, Demény Kornélia (a
postaügyi miniszter lánya) párját ritkító tenisz tehetség, ugyanakkor gyönyörű és okos nő volt, aki Budapesten
a BBTK-ban játszott, Szegeden pedig
ötször nyerte meg Dél-Magyarország
bajnokságát. 1917-ben, 24 évesen vette
feleségül. Kornélia (a „nagy” Nelli) akDemény Kornélia (házasság: 1917–1938) – kor 19 éves volt. Bay Zoltán fizikus, aki
Az SZTE17 szívességéből
itthon és Amerikában is Szent-Györgyi
Valóság • 2018. december

VARGA JÁNOS: SZENT-GYÖRGYI ALBERT ELMARADT NOBEL-DÍJAI

69

legközvetlenebb barátja volt, nyilatkozta róla: „nála szebb és intelligensebb nővel
egész életemben nem találkoztam.” Felesége kutatási asszisztensként dolgozott mellette Szegeden, de önálló ötleteit férje nem nagyon tolerálta. Kapcsolatuk végét Kornélia
leszbikus hajlamainak kiderülése okozta. 21 évvel később 1938-ban Szent-Györgyi
előadói körúton volt az Egyesült Államokban, felesége is vele tartott, de nem tért vis�sza. Többet nem is találkoztak, 1941-ben váltak el. Volt felesége Cornelis St. George-ra
változtatta a nevét és jól menő építési vállalatot alapított. Váratlan szívrohamban halt
meg 1961-ben, éppen akkor, amikor a kis Nelli a családjával az Egyesült Államokba
költözött, hogy együtt lakjanak. Ekkor apjához csatlakozott Woods Hole-ban. Ő 1969.
szeptember 21-én, 51 éves korában emlőrákban halt meg.
Második felesége a szabadkai származású Borbíró
Márta (1910–1963) volt, aki megismerkedésükkor már kétgyerekes asszony volt, dr. Miskolczy
Dezsőnek, az országos hírű kolozsvári ideg- és elmegyógyász professzornak volt a felesége. Az 1941. október 18-án kötött házasságuk nagy botrányt kavart.
(1941 különös dátum a tudós életében. Ebben az
évben válik el első feleségétől, házasságot köt második feleségével, és ebben az évben született későbbi
negyedik felesége az Egyesült Államok délnyugati
részén, az Oklahoma államban lévő Tulsa városban.)
Huszonkét évet éltek együtt nagy szerelemben. A
munkában is társak voltak. Második feleségénél
rákot diagnosztizáltak, 1963-ban hunyt el. Nem
véletlen, hogy Szent-Györgyi ekkortájt már rákkutatással foglalkozott. Közös gyermekük nem született, de Márta két gyermeke később hozzá költözött
Woods Hole-ba. Kettejük életét, amíg Mártánál nem
Borbíró Márta (házasság: 1941– diagnosztizálták a rákot, megszépítette, hogy a „kis
1963) – Az SZTE szívességéből Nelli” 1961-ben Afrikából Amerikába érkezett férjével, Geoffrey Pollittal és három gyerekével együtt.
Unokái – Michael, Lesley és David – örömöt hoztak
az idős Szent-Györgyi életébe, végre igazi családapa lehetett. Aztán a Felker lányok
hoztak fényt az életébe: a távoli rokonként jelentkező Tündével és Csillával nem volt
intim kapcsolata a hetvenen túli tudósnak, de egy házban éltek, mindenhova elkísérték.
Harmadik felesége egyik kollégájának, a Pennsylvania Egyetem professzorának 24
éves lánya, a nála 48 évvel fiatalabb Susan Wichterman volt, akit 1965-ben, 72 évesen
vett feleségül. A Felker lányok hatására Szent-Györgyi meggyőződésévé vált, hogy egy
vonzó és fiatal feleséggel férfiasságát, töretlen erejét is bizonyíthatná. A tudós ajánlatára
összeházasodtak, de a kulturális és generációs szakadék áthidalhatatlannak bizonyult,
végül Szent-Györgyinek veszekedések után, pénzzel sikerült „kiváltania” magát és kapcsolatuknak 1968-ban válás lett a vége. Szerző 2018. április 2-i megkeresésére Susan
2018. május 9-én kelt levélben ezt írta: „Dear Janos, I apologize for the delay. I am not
particularly computer literate and much too busy for living in the slow pace of Mexico.
Yes…I was married to Dr. Szent-Gyorgy from 1965-68. I do not feel comfortable sending
much about our lives together until I know more about you and what exactly you are
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writing. The BBC came to our home in Woods Hole
and did a documentary on our life. That still might
be available to you. Yes…I have been a student/
teacher of yoga for 50 years. I continue to teach.
Sincerely,
Susan Wichterman”
Avagy a szerző fordításában: Tisztelt János, elnézést kérek a kései válaszért. Nem vagyok különösen
járatos a számítógép-kezelésben és igencsak csendes életet élek Mexikóban… Igen… 1965–68 között
Szent-Györgyi felesége voltam. Nem lenne helyes,
hogy többet írjak közös életünkről, amíg nem tudok
többet Önről, és hogy pontosan mit is írna. A BBC Susan Wichterman (házasság:
meglátogatott Woods Hole-i otthonunkban, és do1965–1968) – jógaoktató
kumentumfilmet készített életünkről. Ez még mindig
elérhető. Igen… az utóbb 50 évben a jógamódszerek
tanulmányozásával és oktatásával foglalkoztam. Továbbra is tanítok.
Tisztelettel,
Susan Wichterman
Remélem, hogy ez a megkezdett levelezés folytatódni fog, és a távinterjú nyomtatásban is megjelenik.
Negyedik felesége, Marcia Houston festőművész volt, aki művészetet tanult.
Diplomáját kimagasló eredménnyel a San Francisco Art Institute-on kapta. 1941-ben
született, egy gyermekes elvált asszony, akit 1976-ban, 83 éves korában vett feleségül.

Marcia Houston (házasság: 1976–1986) – Az SZTE szívességéből
Marcia ekkor 35 éves. (Boldogságát tetézte, hogy ugyanebben az évben az amerikai delegáció tagjaként hazakísérte a magyar koronát az Egyesült Államokból.) Szent-Györgyi
tehát igazi magyar volt, nem engedett a 48-ból, utolsó két felesége 48 évvel volt fiatalabb nála. „Ezen lehet elképedni, kajánul mosolyogni, a nagy vagyon reményében
asszonyi számításra tippelni, vagy megfordítva: a megvásárolt szerelmen élcelődni,
irigykedni, vagy sajnálkozni, egyszóval minden lehet, csak nem illik és nem érdeValóság • 2018. december
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mes. Mert a valóság egy nő és egy férfi kapcsolatában mindig más, mint amilyennek
kívülállóként látjuk, vagy látni akarjuk. Magunkból, környezetünk szokásaiból indulunk
ki, ha különösnek, már-már hihetetlennek találunk valamit, ami más, mint amit eddig
tapasztaltunk. De ebben a történetben a szereplők is különösek. [26]” Csapó Árpád
(1918–1981) szülész-nőgyógyász orvos, Szent-Györgyi volt szegedi tanítványa mutatta
be neki St. Luisban, hogy fessen róla képet. Marcia az Amerikai Tanító Gárda tagjaként
St. Louis szegény negyedében, egy általános iskolában tanított, ahol Árpád kislánya,
Csapó Marika is tanítványa volt. Innen az ismeretségük. Karcsú, légies és törékeny, melegszívű asszony, tehetséges festő. A lénye olyan áttetsző, mint a valódi kínai porcelán.
„Sem Albertnek, sem nekem nem kellett lemondanom semmiről, csak azért, mert egymásra találtunk. Én semmi más, csak jó felesége próbáltam lenni. Szerettem, gondoztam,
és megtettem mindent, amire szüksége volt. Intéztem az utazásait, a vendégek fogadását,
rendeztem a publikációit, vezettem a naptárát, egy személyben voltam az asszonya, titkárnője, sofőrje és barátja. … a szellemiségével, tudásával, kedvességével, munkabírásával, életszeretetével feledtetni tudta a korát. … az biztos, hogy hozzá hasonló embert
nem találok. Nem tudok megválni az emlékétől. [26]”
Marciaval kötött házassága miatt veje és három unokája elköltöztek Woods Hole-ból.
Marcia jelenleg egy számítástechnikai cégnél konzultáns, ahol orvostechnikai programokat készítenek.
Amikor Szent-Györgyi Albertet a szegedi egyetem díszdoktorává avatták, az ünnepség zárásaként régi kedves helyén, az Alabárdos étteremben rendezett fogadáson csak
egy kívánsága volt: „Velem szemben egy szép nő üljön!”
Családja
1918. október 3-án megszületett egyetlen gyermeke, Kornélia, a „kis” Nelli, aki
Cambridge-ben, majd Svájcban végezte tanulmányait. 1944-ben férjhez ment, de
1946-ban már el is vált. Ezt követően a magyar
síválogatott tagjaként Ausztriában versenyzett,
majd disszidált. 1947. június 12-én összeházasodott egy korábbi angol barátjával. Három gyerekük született, mind a rodéziai Salisburyben
(ma Zimbabwe). A család 1961-ben az Egyesült
Államokba költözött, Nelli itt halt meg 1969.
szeptember 21-én mellrákban. A három unoka
jelenleg is az Egyesült Államokban él. Szerintük
Marcia Houston éket vert a tudós és családja közé.
Gondoskodott a tudósról, de „falat épített” köré, s
minden földi vagyonát örökölte. Ennek némileg
ellentmond az, amit Marcia a László Ágnesnek
adott interjúban mondott. Nem hagyott hátra
semmi vagyont, „Csak azt a Woods Hole-i házat,
amiben ő negyven évig élt. Minden más pénzét,
jövedelmét a rákkutatás elleni alapítványba fektette be. S ez így van jól. [26]” Szent-Györgyi
örökbe fogadta Marcia kilencéves lányát, Lolát,
és kizárta végrendeletéből saját, három unokáját.
Második felesége és édeslánya, Kornélia (Nelli)
rákban halt meg.
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Néhány fontosabb gondolata
Nevelésről: „A tanulás és a nevelés nem egyéb, mint az agy programozása. Az
emberiség jövője a neveléstől függ, […] a nevelés az emberiség egyik legfontosabb
tevékenysége. [12, 39. o.]”
Tanításról: „Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él a kutatás szelleme, az igazságok
lelkes, pártatlan szeretete. Tudományos kutatómunkánkkal hazafias kötelességünket
is teljesítjük, mert hiszen éppen a tudomány, a kultúra az az egyetlen terep, amelyen
a versenyt a nagy nemzetekkel egy kis nemzet is felveheti, megcsillogtatván nevét
az emberi történelemben.”
Iskoláról: „Az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára, megtanítson szeretni, amit csinálunk, segítsen megtalálni
azt, amit szeretünk csinálni!”
Könyvekről: „Az egész oktatásügyet az egész világon mindenütt, amerre csak jártam, egy nagy tévedés hatja át, egy óriási tévedés. Azt hiszik, hogy a könyvek azért
vannak, hogy az ember a tartalmát belepréselje a fejébe. Nézetem szerint a fej gondolkodásra való, a könyvek pedig arra, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt
mi a fejünket valami jobbra használjuk. Az ismeretek számára a könyv biztosabb
otthont nyújt. Az én fejemben bármilyen könyvszagú ismeretnek a felezési ideje
néhány hét. Így hát az ismereteket biztos megőrzésre a könyveknek, könyvtáraknak
hagyom, és inkább horgászni megyek, néha halra, néha új ismeretekre.”
Ifjúságról: „Ifjúságunk a jobb jövő egyetlen reménye. Bizonyos dolgokra csak
fiatalon fogékony az agy, később »befagy«, többé nem formálható. Az embernél a
befagyás, úgy látszik, a negyedik évtized során megy végbe.” A gerontokráciáról
(az öregekből álló politikai vezető réteg uralma) vallott ezen nézete is hozzájárult
ahhoz, hogy „Az őrült majom” c. könyve az öreg kommunista vezetők korában nem,
csak 1989-ben jelenhetett meg Magyarországon. Ebben foglalta össze pesszimista
nézeteit a tudományról, az ember fennmaradásáról.
Sportról: „A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. A sport fogalma nem tévesztendő össze a puszta testi ügyességgel, a rekord-hajhászással, a nyereségvadászással és a legutóbbiakkal együtt járó
primadonnáskodásokkal. Ez utóbbiaknak nemcsak hogy a sporthoz semmi közük, de
a sportnak egyenesen ellenségei.”
Kiemelkedő képességűekről: „Ha feleannyi pénzt és gondoskodást fordítanánk a
kiemelkedő képességű gyerekekre, mint amennyit a fejlődésben visszamaradottakra
fordítunk, a jó vezetők nem lennének olyan ritkák.”
Tudományról: „A tudomány elsődleges célja, hogy igazságra, méghozzá új igazságra találjon. Ez a kutatás annál eredményesebb, minél inkább arra irányul, hogy
az igazságot önmagáért keresse, függetlenül esetleges gyakorlati hasznától, és felhasználhatóságától. A tudomány az emberi kíváncsiság eredménye. Fejlődését nem
lehet megállítani csak az emberi természet megváltoztatásával. A tudomány megváltoztatta az emberi élet arculatát. Ha mindent kidobnánk, amit a tudomány alkotott,
meghalnánk.”
Tudományos módszerről: „…lényege, hogy a problémákat mint problémákat kezeli, így keresi a legjobb megoldást, előítéletek és sovinizmus nélkül. Nem azt kérdezzük, hogy kinek van igaza, hanem azt, hogy mi az igazság.”
Kutatásról: „A kutatás igazi egoistákat igényel, akik saját örömüket és megelégedettségüket keresik, de azt a természet rejtélyeinek megoldásában találják meg.”
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Kutatókról: „A tudományos kutatót az emberi tudás térképén levő fehér foltok
nyűgözik le, és ha szükséges, kész életét áldozni, hogy a fehér foltokat megszüntesse. Egy alkotó tudósnak, vagy művésznek abban kell elégedettséget találnia, hogy
alkotott valamit – valamit, ami nem volt ott azelőtt, bármilyen kicsi is legyen.”
Tudósok felelősségéről: „A tudósok hozták létre a rombolás erőit. Bűnösségüket
mérsékli az a tény, hogy időben felhívták a figyelmet arra, hogy ezeket rossz célra
is lehet használni; nem hibáztathatók, amiért szavaik süket fülekre találtak. […]
Föl kell emelni szavunkat amerikaiként, tudósként a tudomány eredményeivel való
gyalázatos visszaélésekkel szemben, ne használják gyilkolásra és pusztításra. [22,
122 és 113]”
Kreativitásról: „A kreativitáshoz tartozik az örök kíváncsiság, az a képesség,
hogy gyermeki módon csodálkozzam a természeten, és felismerjek egy csodát, még
akkor is, ha mindennap látom. A kreativitás másik fontos ismérve: felvetni egy jó
problémát, kérdezni egy jó kérdést, már a munka felét jelenti.”
Felfedezésről: „Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt. Minél alapvetőbb egy felfedezés, annál távolabb esik a gyakorlati felhasználástól, annál kevésbé függ össze a mindennapi problémákkal. Mégis ezek a nagy
alapvető felfedezések viszik előre az emberiséget. Egy modern felfedezés azért
felfedezés, mert ellentétben áll az összes ismert tudással. Ha nem áll ellentétben,
akkor csak egy kis adalék. Ahhoz, hogy az ember valami egész újat meglásson,
ahhoz egész másképp kell gondolkodni. És ha az ember másképp gondolkodik, azt
mondják, hogy bolond.”
Nőkről: „A nőknek több a józan esze, mint a férfiaknak.”
Szexről: „Szememben fiatalságunk egyik legnagyobb érdeme – hatalmas emberi
bátorságának jele – az, hogy az egyik legerősebb emberi érzésnek, a szexuális vonzódásnak képes volt visszaadni a tisztaságát és méltóságát” – fogalmazott 1970-ben
A tudós felelőssége című iratában.
Erkölcsről: „Régi erkölcseink alapja a terhességtől és nemi betegségektől való
félelem volt, mivel az erkölcs nem más, mint a társadalom létét biztosító előírás.
Olyan szabályok gyűjteménye, amely lehetővé teszi az együttélést, és a körülményektől függ. [5, 67. o.]”
Bírói döntésről: „Minden bírónak börtönben kellene töltenie valamennyi időt,
hogy felfogja, mit tesz azokkal, akiket börtönbe juttat. [5, 31. o.]”
Hadseregről: „A hadseregek nem a béke, hanem a háború szervezetei. Minden hadsereg fenyegetés a béke ellen; minél nagyobb a hadsereg, annál nagyobb a fenyegetés.
Le kell ráznunk és el kell űznünk minden hadsereget, és minden héját, amely a seregeket támogatja. El kell kergetnünk a pusztító szerkezetek megszállottait. A hadsereg
az emberiség átka, fenyegeti a békét, sőt puszta létünket is. Az emberi értelem és műveltség szégyenfoltja. A hadseregek értelemszerűen a szervezett öldöklés eszközei.”
Háborúról: „Nem igaz, hogy azért voltak mindig is háborúk, mert az ember vérszomjas. A háborúk mindig azért törtek ki, mert mindenkor voltak egyének vagy kis
embercsoportok, melyek készek voltak mások életét feláldozni saját profitjuk vagy
törekvéseik érdekében. Valamennyien egy kis bolygó lakói vagyunk, és merő képtelenség az állandó háborúskodás.”
Ellenségről: „Legegyszerűbben és legolcsóbban úgy szabadulhatunk meg egy ellenségtől, ha megbarátkozunk vele.” (Szilárd Leónak is hasonló véleménye volt erről, ellentétben pl. Neumann Jánossal, aki még a SZU elleni elő csapástól sem riadt volna vis�sza abban a kritikus időszakban [1945–49], amikor annak még nem volt atombombája.)
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Békéről: „A békéhez nem bombák kellenek, hanem jóakarat és emberi együttérzés.
Akkor lesz béke, ha nemzeti büszkeség helyett visszatetszéssel szemléljük a gyilkolás
és pusztítás eszközeit. Talán az emberi értelem megtalálja azt az utat a békéhez, amely
nem halott gyermekek testén vezet keresztül.” (Ide kívánkozik Bolyai János gyönyörű,
hasonlóan szép gondolata: „az egész emberi nem általános boldogítása fekszik nekem
szívemen. Mi fölséges, édes érzés lesz, ha minden választékok leomolván, az ember
az embert embernek nézi.”)
Hatalomról: „A politikus a következő választásra gondol; az államférfi a következő nemzedékre. Az emberek a legjobb politikusokra szavaznak, aztán csodálkoznak,
hogy rossz államférfiakat kaptak.”
Atomfegyverről: „Ha atomfegyverrel rendelkező országok bármelyikében szélsőséges erők ragadják kézbe a vezetést, könnyen szakadékba taszíthatnak valamennyiünket.
Az ember történelme során először talált rá módot, hogy egy atomháborúval közvetlenül károsítsa a DNS-t. Egy atomháborúnak is lehetnek túlélői, de ezeknek a túlélőknek soha többé nem lehetnek egészséges utódaik.” (Professzortársa, Kemény János
szerint: „A világ legsúlyosabb gondjainak gyökere viszont a túlnépesedés. Ez veszedelmesebb robbanással fenyeget, mint akármilyen atombomba. De hiba volna ezért az
orvostudományt tenni felelőssé.”)
Vallásról: „Volt egy tanárom, aki nagy hatást tett rám, nagyon intellektuális volt,
ő keltette fel igazi érdeklődésemet. Hát ez a tanár ateista volt. A vallások mindig a
hatalom oldalán állnak.”
Politikai pártokról: „Politikai pártjaink nem egyebek, mint személyes ambíciók
eszközei. A politikus a következő választásra gondol, az államférfi a következő
nemzedékre. Parva sapientia regitur mundus. [Szegényes értelem kormányozza a
világot.]”
Túlnépesedésről: „Vagy a túlnépesedést kell megakadályoznunk, vagy egy jobb és
nagyobb bolygóra kell költöznünk.”
Agyról: „Az ember agyát nem azért alakította ki a természet, hogy az igazságot
keresse, hanem azért, hogy élelem, biztonság és hasonló dolgok után kutasson, hogy
felismerje az előnyös helyzeteket, hogy nap, mint nap segítse az embert az életben
maradásban. Az agy a túlélés szerve.”
Világról: „Az ember történelme során először képes valóban élvezni az életet,
először nem kell rettegnie a hidegtől, éhségtől és betegségektől. Most először tudja kielégíteni összes alapvető igényét. De történelme folyamán ugyancsak most
először képes arra is, hogy egyetlen csapással elpusztítsa önmagát, vagy arra, hogy
a szennyeződéssel és a túlnépesedéssel lakhatatlanná tegye ezt a szűkülő, kedves
földtekét.”
Boldogságról: „Gazdag az, akinek több a pénze, mint a vágya, és az a szegény,
akinek a vágya több, mint a pénze… A boldogság titka nem az, hogy még többet
szerezzünk, hanem az, hogy örüljünk annak, amink van, és hogy kitöltsük életünk
üres kereteit ahelyett, hogy azokat tovább tágítanánk.”
Vitaminról: „A vitamin olyan anyag, ami akkor okoz betegséget, ha nem esszük meg.”
C-vitaminról: „A C-vitamin világszerte hiányzik az emberi táplálkozásból. Az orvostudomány feladata, hogy megkeresse azokat a táplálékokat, amelyek pótolják ezt
a hiányt, és hogy megtanítsa az embereket, hogy ezeket a táplálékokat fogyasszák.”
Egészséges táplálkozásról: „Ahhoz, hogy egészséges, kiegyensúlyozott legyen táplálkozásunk, nem szükségszerűen kell mesterségesen előállított vitaminokat adagolnunk magunknak, hanem … elegendő vitamint tartalmazó ételt kell ennünk.”
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Epilógus
Összesen kétszer látogatott haza. Először 197318 októberében, másodszor 1976-ban azzal
a küldöttséggel, amely visszaszolgáltatta Magyarországnak a koronát. (A küldöttségnek
tagja volt szegedi barátja, amerikai emigráns társa, a világhírű fizikus, Bay Zoltán is.)
Magyarságát mindig vállalta: „Én magyar ember vagyok, és e hazához tartozónak érzem
magam. […] Én a legbékésebb ember vagyok, mégis szeretném, hogyha Magyarország
az egész világot meghódítaná. Az ország határait nem lehet bővíteni politikailag anélkül,
hogy az ember másokat el ne tiporna, vagy meg ne bántana. A szellemi életben mindenki
olyan nagy lehet, olyan nagyra fejlődhet, amennyit az esze elbír. Én ebben az értelemben
kívánom, hogy Magyarország tartozzék a legnagyobb országok közé.”
1986. október 22-én 11 óra 30 perckor, a Bostonhoz közeli Woods Hole-ban az Egyesült
Államok polgáraként halt meg, 93 éves korában, leukémiaszerű betegségben és magas
vérnyomásban. Ez utóbbi veseelégtelenséghez vezetett, ez volt halálának közvetlen oka.
Különleges kívánsága halála esetére az volt, hogy második felesége, Márta mellé temessék
el Woods Hole-ban, abba a sírhelybe, amit ő már korábban megvásárolt. Azóta ott pihen.
Imádta az életet, de a munka volt a legnagyobb öröme. Mivel hajlamos volt a hörghurutra (bronchitisre), rendszerint télen utaztak el délre, Arizonába, a Karib-tengerhez,
vagy Floridába. De még oda is magukkal vitték a könyveket, az írógépet és még a bérelt
vitorlásukon is diktálta az anyagot. Soha nem tudta, nem akarta abbahagyni a munkát.
Az utolsó egy hónapot leszámítva, amikor már teljes ápolásra szorult, a rák elleni kutatásokkal foglalkozott. Tudatában volt annak, hogy jelentős életművet hagy maga után,
de úgy tűnik, hogy a tudomány képviselői, a tudománytörténet ezt igazán a mai napig
nem ismerte fel. „Ha végigtekintek életművemen, azt kell gondolnom, hogy befektetésük
[mármint az adófizetőké – a szerző] nem volt hiábavaló. [5, 84. o.]”
Magyar maradt haláláig. Hazatelepülésre nem gondolt, de szívesen jött látogatóba.
Volt, amikor csak inkognitóban járt itthon negyedik feleségével, senki sem tudta, hogy
itt járt, csak az Akadémia adott tiszteletére egy vacsorát. Amerikában is angolul beszélt,
de magyar beszédén ezt nem lehetett észrevenni. Unokatestvérével, Andrással, aki szinte minden héten meglátogatta, magyarul beszéltek. Amerikában élő magyar barátaival,
Neumann Jánossal, Bay Zoltánnal, és másokkal is természetesen mindig magyarul beszélt, ugyanígy azokkal is, akik a szülőhazájából felkeresték.
1986. december 15-én vette föl nevét
a szegedi orvosi egyetem. A nagyszabású
névadó ünnepség alkalmából szobrát volt
intézetének bejárata előtt, a szegedi Dóm
téri panteonban avatták föl 1986. december 11-én. A Bíró Lajos mátészalkai
szobrászművész által készített egész alakos, életnagyságú (közel 190 centiméter
magas) bronzszobrát születésének 120.
évfordulója alkalmából 2013-ban avatták
fel a Rektori Hivatal előtt. (A lépcsőn
lefelé jövet, pipáját jobb kezében tartva
ábrázolta a művész.)
Nemrégiben a Goodwill Pharma Kft.
vezetői bejelentették (a szegedi cég a
védjegyoltalom alatt álló Szent-Györgyi Albert név gondozója): kezdeményezték, hogy
Szent-Györgyi Albert születésnapja, szeptember 16. legyen a C-vitamin világnapja, és
Valóság • 2018. december

76

VARGA JÁNOS: SZENT-GYÖRGYI ALBERT ELMARADT NOBEL-DÍJAI

alapítványuk létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, amelyet egy-egy évben hét
személynek ítélnek oda. A díjra olyan szakembereket lehet jelölni, akik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy akár a mindennapi orvosi munkájuk során
olyan elhivatottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli odaadással, tudományos
igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon. Első
alkalommal 2018. április 26-án a Magyar Tudományos Akadémián adták át a díjat.
(Vö. http://www.szent-gyorgyi-albert.hu/)
Munkásságával, életével kapcsolatos dokumentumok lelőhelyei
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Klebelsberg Könyvtárának Szent-Györgyi
Albert gyűjteménye a vele kapcsolatos dokumentumok gazdag tárháza. A kar
Dékáni Hivatalában a város, az egyetem és a kar állandó kiállítóhelyként SzentGyörgyi Albert Emlékszobát létesített a Nobel-díj odaítélésének 70. évfordulója
alkalmából. A Somogyi-könyvtár Vasváry-gyűjteménye 19 is tartalmaz vele kapcsolatos dokumentumokat. Szent-Györgyi Nógrád megyében, a Balassagyarmati
járásban lévő Terény községhez tartozó, Buják melletti Kiskérpusztán gyerekeskedett. A Kruj Andor magántulajdonában lévő uradalmi magtárépület falán a tudós egyik gondolatát tartalmazó emléktábla is található. A fotó a szerző felvétele.
Bujákon az Általános Iskola róla van elnevezve. A bujáki polgármester szívós, kitartó munkával elérte, hogy a faluban életútját bemutató kiállítás nyílt.
Negyedik felesége ide olyan anyagot küldött, amiből sokkal inkább megismerhető, hogy mint ember, mint tudós honnan indult el és hova érkezett. A Marcia
Houston által adományozott Szent-Györgyi-dokumentumok egy részét jelenleg az
Esterházy Közösségi Tér-ben őrzik. A hagyaték gondozója Patkós István alpolgármester (volt polgármester), történelem- és irodalomtanár.

Varga János szerző és Patkós István
hagyatékgondozó, a háttérben
Marcia Houston festményei –
A szerző felvétele
Itt őrzik Szent-Györgyi Albert 1952. július 24-ig érvényes svéd útlevelét, amel�lyel Amerikába ment, melynek fotói ezen cikkben először kerülnek publikálásra.
(A szerző felvételei.)
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Életéről részletesebben hallhatunk a www.picaso.hu oldalon található, e sorok írójával készült rádióinterjúban.

IRODALOM
1. Szent-Györgyi Albert: Egy biológus gondolatai. Gondolat, 1970.
2. Szent-Györgyi Albert: Az élet jellege. (Gyorsuló idő), Magvető, 1973.
3. Szent-Györgyi Albert: Az anyag élő állapota. (Gyorsuló idő), Magvető, 1983.
4. Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok. Gondolat, 1983.
5. Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom. (Gyorsuló idő), Magvető kiadó, 1989.
6. Nagy Ferenc: Szent-Györgyi Albert és a magyar Nobel-díjasok. Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetségi Kamarája (Budapest), 1993.
7. Bay Zoltán, Dénes Gábor, Nagy Ferenc, Wisinger István: Szent-Györgyi Albert, Dokumentumok, Riportok.
(Sorozatcím: Egyéniség és alkotás), Akadémiai Kiadó (Budapest), 1989.

Valóság • 2018. december

78

VARGA JÁNOS: SZENT-GYÖRGYI ALBERT ELMARADT NOBEL-DÍJAI

8. Szabó Tibor, Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi Gyűjtemény. (Tanulmányok
Csongrád megye történetéből XV.), Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1989.
9. Marton János, Pap Kornélia: Kihívások, küzdelmek, kalandok a tudományban és a társadalomban. SzentGyörgyi Albert Magyarországon. Gondolat Kiadó, 2017.
10. Czeizel Endre: Szent-Györgyi Albert. (Sorozatcím: Magyar feltalálók, találmányok) Műszaki Kiadó, 1997.
11. Czeizel Endre: Szent-Györgyi Albert genealógiája, Valóság, 1996/2, 69–79. o.
12. Czeizel Endre: Szent-Györgyi Albert, Egy magyar tudós útja a Nobel-díjig. Rubicon, 2014/12. sz. 25–41. o.
13. Juhász Gyula: A Szent-Györgyi-misszió hatása. Közreadja: Romsics Ignác. Rubicon, 2014/12. sz. 16–19. o.
14. Kapronczay Károly: Szent-Györgyi Albert ősei. Rubicon, 2014/12. sz. 20–24. o.
15. 1937. évi kémiai Nobel-díj: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1937/
16. Norman Haworth: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1937/haworth-facts.html
17. Paul Karrer: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1937/karrer-facts.html
18. Hans Krebs: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1953/krebs-facts.html
19. Fritz Lipmann: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1953/lipmann-facts.html
Fotók: https://profiles.nlm.nih.gov/ps/retrieve/Narrative/WG/p-visuals/true
20. Wisinger István: A Nobel-díjas kém. Athenaeum Kiadó, 2017.
21. Varga János: 90 évvel ezelőtt született Kemény János, az informatika úttörője. Valóság, 2016/8, 92–96. o.
22. Hannus István: Szent-Györgyi Albert a The New York Times hasábjain 1933 és 1986 között. Szeged, 2010.
23. József Attila: Tanulmányok, cikkek, levelek. (Magyar remekírók.) Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó,
1977, 478–482. o.
24. Albert Szent-Györgyi: Oxidation, Energy Transfer, and Vitamins, Nobel Lecture, December 11, 1937
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1937/szent-gyorgyi-lecture.pdf
25. Fotók: Feleségek fotói: Demény Kornélia, Borbíró Márta, és Marcia Houston portréit a Szegedi
Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár Szent-Györgyi Albert gyűjteménye digitalizálta és bocsátotta
rendelkezésemre. Egyéb fotók: Liebmann Béla felvételei.
26. László Ágnes:Az asszony, aki az emlékeivel él. Exkluzív interjú Szent-GyörgyiAlbert özvegyével (Marcia Houston)
https://librarius.hu/2017/09/26/szent-gyorgyi-albert-felesege-egyszemelyben-voltam-az-asszonya-titkarnojebaratja-es-soforje/

JEGYZETEK
1

2

3

4

Ez az oka annak, hogy nevét még a szakmabeliek
is gyakran „hibásan” Szentgyörgyi-nek írják, és
ismeretterjesztő cikkek tucatjaiban másolódik
tovább ez az eredetileg helyes, de ma már hivatalosan téves névírás.
Mivel az anyagnak feltételezései szerint hat szénatomja volt, a tudóstársai számára elfogadhatóbb
hexuronsavnak nevezte el (a hex görögül hatot
jelent).
A fumársav előfordul a sejtekben a citromsav- 5
ciklus folyamatában, amely cukrokból termel
energiát ATP formájában. Az emberi bőr napfény
hatására fumársavat termel. A fumársavat 1946
óta használják élelmiszer savasság-beállítóként,
mivel nem mérgező. Italokban és sütőporokban
használják, amelyeknek tisztasági követelményeknek kell megfelelniük. A fumársavat poli- 6
észter gyanták és cukoralkoholok gyártásánál,
valamint színezékek pácolásához is felhasználják.
Az aszkorbinsav elkülönítésére talán soha nem
nyílik lehetőség, ha Szent-Györgyi Albert professzor felesége egy nap nem fűszerpaprikát
szolgál fel vacsorára. Mivel nem szerette volna 7
megbántani feleségét azzal, hogy nem értékeli
konyhai teljesítményét, a professzor a tányérját a

laboratóriumba vitte. Ott végső reményként a paprika analizálásába kezdett, és végül kinyerte belőle
az aszkorbinsavat. Egy nap alatt fél font (≈ 250 g)
tömegben jutott a becses anyaghoz, 10-szer annyihoz, mint amennyit a Chicago melletti marhavágóhidakról tonnaszám kapott mellékvesekéregből 1
év alatt összesen ki tudott vonni! (Sokan hibásan
úgy tudják, hogy Szent-Györgyi a paradicsompaprikából állította elő a C-vitamint.)
Az intézetet Alfred A. Strelsin iparmágnás,
emberbarát és művészetpártó alapította 1947-ben.
Strelsin egy szegény belga bevándorló vállalkozó
szellemű fiaként újságíróból lett tönkrement cégek, üzleti vállalkozások újjáélesztésének mestere, aki 78 éves korában, 1976 augusztusában halt
meg New Yorkban.
Annak ellenére, hogy ez a magyarázat igazolta
a fény kvantumtermészetét, a kvantummechanikával kapcsolatban Einsteinnek egész életében
fenntartásai voltak. Elsősorban a mikrorészecskék valószínűségi leírása ellen tiltakozott, mint
mondta: Isten nem szerencsejátékos.
Nem Szent-Györgyi volt az egyetem egyetlen
magyar származású professzora. Kemény János
1953–70-ig matematikaprofesszor, 1955–67-ig
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a Matematikai Tanszék vezetője, 1970-ben a
tanárához és pártfogójához, Galamb Ödönhöz,
főiskola rektora lett, ezt a tisztet 1981-ig töltötte
Bécsből írt levelében már leírta az elektron
be – munkásságával, eredményeivel téve világ„ikertestvérét” és pozitív elektronnak nevezte
híressé a kis vidéki főiskolát. Rektori működé(később pontosan ebből a szóösszetételből szüsét történelmi fordulatnak ítélik Új-Angliában.
letett meg a pozitron szó), sőt felvetette a pár(Részletesebben lásd az Irodalom 21. tételét.)
huzamos univerzum létezésének koncepcióját
Alex Fanelli, Kemény rektori titkárságának veis. Levelében szó szerint ezt írta: „… a transzzetője 1984. április 3. és szeptember 4. között,
negatívumról szóló elméletem szerint, amire
9 alkalommal egy 18 órás interjúsorozatot kéeddig senki sem gondolt … jelen van egy másik
szített Kemény Jánossal, amely írásban hozuniverzum is. T.I. a mi univerzumunk a pozitív
záférhető a Dartmouth Egyetem honlapján, ilés a negatív elektrónok rendszere, és a másik
letve a JOHN KEMENY SPEAKING, Selected
jelenlevő univerzum pedig azoké, melyekhez
Addresses, Talks and Interviews by JOHN G.
képest a jelen ismert negatívok-pozitívak; .[23]”
KEMENY from the years of his Presidency of
Megdöbbentő, hogy a világ tudományos közvéDartmouth College, 1970-1981, Edited by A.
leménye előtt a mai napig nem ismert ez a két,
Alexander Fanelli, DARTMOUTH COLLEGE
dokumentummal is bizonyítható magyar tudoHanover, New Hampshire, 1999, 319 o. könyvmánytörténeti eredmény. József Attila tehát a viben. (KemenyInterview.pdf [3.2 MB] http://www.
lágon mindenkit megelőzött ezen antirészecske
dartmouth.edu/~library/rauner/archives/oral_
kitalálásában. A pozitront, mint az elektron
history/oh_interviews_pdf/KemenyInterview.pdf)
antirészecskéjét a fizikusok közül először Paul
Kezdetben támogatta Lyndon Johnson elnököt
Dirac jósolta meg 1928-ban – tehát József Attila
is, de néhány hónap után csalódott benne, mivel
után két évvel! – elméleti megfontolásokból.
az elnök ígéretével ellentétben nem törekedett a
Robert J. Oppenheimer elméleti fizikus, a fivietnámi háború befejezésére. 1966-ban 300 társázikusok közül elsőként jósolta meg helyesen a
val Szent-Györgyi aláírt egy kiáltványt, amelyben
pozitron tulajdonságait. Carl David Anderson
megtagadták az adófizetést az amerikai kormány
pedig csak 1932-ben fedezte fel ténylegesen a
vietnámi és dominikai beavatkozása miatt.
kozmikus sugárzásban, melyet mágneses térben
Íme, a széleskörű tudományos tevékenységének
lévő ködkamrával vizsgált. Ezért a felfedezénemzetközi elismerése.
séért 1936-ban fizikai Nobel-díjat kapott. Ha a
Pauling a háború után békeharcos lett. 1946-ban
világ tudományos közvéleménye tudott volna
tagja lett az Albert Einstein és Szilárd Leó veJózsef Attila ezen hipotetikus eredményéről, és
zette Emergency Committee of Atomic Scientists
esetleg ⅓ részben megosztva részesült volna az
(Atomtudósok Vészbizottága) nevű csoportnak,
1936-os fizikai Nobel-díjból, akkor az egyrészt
amely céljául és feladatául tűzte ki a nyilvánosság
szenzáció lett volna, mert költő még sosem
felvilágosítását az atomfegyverek veszélyeiről.
kapott fizikai Nobel-díjat, másrészt pedig nagy
Pauling nézeteit a nukleáris fegyverek kipróbálávalószínűséggel olyan lelki hatást váltott volna
sával járó sugárzási veszélyekről a No More War!
ki nála, hogy szinte biztosan nem lesz öngyilkos
(Soha többé háborút!) című könyvében (1958)
a következő évben.
fejtette ki.
14 Fodor B. Gábor (1915–2000) a szegedi egyeteAzon a napon, amikor életbe lépett az atomcsend
men 1937-ben szerzett vegyészdiplomát Bruckner
egyezmény, a Nobel-díj-bizottság Paulingot a NobelGyőző és Szent-Györgyi Albert tanítványaként.
békedíjjal tüntette ki. A díj adományozása politikai
1950 és 1956 között a szerves kémia tanszék
viharokat kavart, a „kriptokommunistának” tartott
vezetője. 1964-ben külföldre távozott, 1969-től
Pauling megjutalmazásakor az amerikai kormány
a West Virginia Egyetem professzoraként újra
tiltakozott. (A kriptokommunista olyan titkos komegyüttműködött Szent-Györgyivel. [22, 125. o.]
munista, aki a Kommunista Párt megbízásából 15 Bolyai János esetén ez a kívánalom teljesült,
beépül egy másik pártba, önmaga kommunista
hiszen valóban különb lett édesapjától, és mint
nézeteit elrejtve és belülről próbálja azt a pártot
1823. november 3-án Temesvárról apjának írt
szétverni, hogy a kommunista hatalomátvételt
levelében olvasható: „a semmiből egy újj más
ezzel is előmozdítsa.)
világot teremtettem”. Megoldotta a matematika
Nekünk, magyaroknak büszkéknek kell lennünk
2000 éves, megoldhatatlannak hitt problémáját,
arra, hogy a világon mindenkit megelőzve egy
és kidolgozta az első nemeuklideszi geometriát,
Szegeden tanárnak készülő, de a Tiszta szívvagy, ahogy világhírű munkájának hosszabb cível című, 1925 márciusában írt verse miatt a
mében olvasható: Appendix. A tér abszolút igaz
Szegedi Tudományegyetemről kirúgott magyar
tudománya a XI. Euklidész-féle axióma (a priori
költő, József Attila, Szent-Györgyit is jóval
soha el nem dönthető) helyes, vagy téves voltától
megelőzve szintén sokat gondolkodott az elektfüggetlen tárgyalásban; annak téves volta esetéronon. 1926 januárjában a makói gimnázium
re, a kör geometriai négyszögesítésével.
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16 Székesfehérváron 2015-ben állítottak neki élet- 17 Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Klebelsberg
nagyságú szobrot a Megyei Könyvtár bejárata
Könyvtár, Szent-Györgyi Albert gyűjtemény
előtt, a Bartók téren. Szobra volt főnökére –
engedéjével.
Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi 18 Véletlen egybeesés, hogy az év száma éppen
miniszterre – tekint, akinek szintén 2015-ben
megegyezik a Nobel-díj odaítélés éve (1937)
állítottak szobrot a híres Ciszterci Gimnázium
számjegyeinek felcserélésével kapott számbejárata előtt, a lépcsőlejárón. (A két szobor
mal. Egy másik koincidencia születési dátuma
50 m-re van egymástól.) Ebbe a gimnázi(1893) utolsó két jegyének és életkorának (93
umba járt a később világhírűvé vált tudós,
évet élt!) egybeesése.
Einstein munkatársa, matematikai szekundán- 19 Vasváry Ödön Szegeden született, mint alsósa, Lánczos K ornél is, de róla még egy megvárosi patrícius család gyermeke. Református
emlékező sor sincs a gimnázium vitrinjeiben,
lelkész lett, Szabolcs megyében, Gégényben
pedig 1926-ban a Zeitschrift für Physik által
kezdte pályafutását, ahonnan 1914-ben
közölt, a kvantummechanikai problémák mePittsburgbe került. Mivel nagyon érdekelte
zőszemléleten alapuló, integrálegyenletek felaz amerikai magyarok sorsa, Amerikában az
használására alapozott tanulmányával egy hóamerikai magyarság történetének kutatója lett.
nappal megelőzte Erwin Schrödinger osztrák
Értékes anyagokat, könyveket, folyóiratcikkefizikus differenciálegyenletre alapozott hulket, kéziratokat gyűjtött amerikai magyar irolámmechanikáját, amiért az fizikai Nobel-díjat
dalmárokról, természettudósokról, zenészekről,
kapott. (Egy megosztott Nobel-díj ez esetfestőkről stb. Felfedezéseit gyakran közreadta
ben is igazságosabb lett volna.) Klebelsberg
amerikai magyar nyelvű lapokban (Új Magyar
Kunónak a gimnázium épületében – ahova
Út, Szabadság, Amerikai Magyar Népszava,
nyolc évig járt – is van mellszobra, sőt 2014Amerikai Magyar Világ stb.). Az Amerikai
ben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
Magyar Református Egyesület lapjaiban (kivált
is állítottak neki egy mellszobrot. A Zichya Testvériség c. lapban) gyakran publikált, az
ligetben lévővel együtt tehát Klebelsbergnek
Amerika Hangja című rádióadásnak is készített
Székesfehérváron négy szobra is van. Csak
cikkeket. 1972. május 16-án Washingtonban
reménykedni lehet abban, hogy Székesfehérvár
kelt adománylevelében szülővárosa könyvtáegyszer majd legnagyobb tudósának is emléket
rára, a Somogyi-könyvtárra hagyta nagyértékű
állít a politikusszobrok után.
gyűjteményét.
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Néhány gondolat a COCOM-hoz kötődő
tévhitekről és a Magyar Népköztársaság
külkereskedelméről
A pártállami COCOM-ügyek eddigi szakmai és média kezelése nem tudott (vagy nem
akart) a bulvárszintű ügynök-kérdésen túllépni, a kialakított közhangulat és a gyér
számú, többnyire elfogult kutatói megnyilvánulás pedig nem segíti az ezen témához
is bőségesen hozzákapcsolt összeesküvés-elméletek felszámolását. A médiában megjelenő írások alapvető fogalmi zavarokat tükröznek, egy részük többnyire a pénzügyi
visszaélés, az illegális árucsempészet és lopás, a titkosszolgálati fondorlatok és ügynökdossziék bűvkörében mozogva felszínesen foglalkozik a témával, másrészük tüntetőleg titokzatoskodik, a több évtizedes gyakorlatot maga mögött tudó külkereskedelmi
és kutatásfejlesztési műszaki szakma pedig érthető hallgatásba burkolózik. Magáról a
COCOM-ról nemzetközi, makroszintű külpolitikai és gazdaságpolitikai képet felvázoló
munka utoljára 1986-ban született.1
A tényfeltáró újságírók és a történészek a COCOM-témakört érintő, ellentmondásos,
ködszurkáló gondolatkísérletét az alábbiakban szeretném felvázolni.
Az úttörő „COCOM-publikáció” egy HVG-ben megjelent cikk volt, amelyet Kocsis
Györgyi adott közre 1996. március elején,2 majd ezt követték a többiek. Ezeknek a közléseknek három jelentősebb vonulata volt:
1. Kenedi János nemzetközi titkosszolgálati megállapodásokra hivatkozó, nemzetközi
cégügyekre és ismert pártállami magyar szereplőkre utaló különböző közlései.3
2. A Magyar Nemzeti Bank bécsi székhelyű leánybankjához, a Central-Wechsel- und
Creditbank AG.-hez (a továbbiakban: CW Bank) kötődő cikkek, legalább 20 publikáció.4
3. Az újságcikkek mellett 1999–2018 között kiadott 4 könyvben is találhatóak hivatkozások a COCOM-ra.5
A COCOM szó hallatán, már az első pillanatban ellentmondásokba és fogalmi zavarba ütközik az olvasó. Tulajdonképpen mi volt a COCOM? Lista, szervezet, nemzetközi
jogi megállapodás, titkosszolgálati intézkedés? Sorakoznak tovább a kérdések: miben
is korlátoztak minket, kik és kiket korlátoztak, mely szervezetek voltak, akik kikerülték
ezeket a korlátokat, kinek az irányítása mellett folytak Magyarország ellenlépései, milyen hazai és nemzetközi jogszabályokon is alapultak ezek a lépések?
Első állításom szerint a COCOM-kikerülés intézkedései nem hozhatók közvetlenül,
negatívan összefüggésbe azon pártállami gazdálkodási veszteségekkel, amelyek hatására Magyarország 1990-ig többször is az államcsőd szélére sodródott.
(Lopás vagy gazdálkodási veszteség?) A pártállami COCOM-kikerülés veszteségei/nyereségei pontosan nem számszerűsíthetőek, de indirekt bizonyítékként – a katonai célú,
1990 előtti, éves bontás szerinti importvolumen ismerete hiányában – elégséges a nyilvánosságra hozott „sérült portfoliók” és veszteségek felmérése a felszámolt Technika
Külkereskedelmi Vállalat, a haditermelést és kutatást folytató magyar cégek és a bécsi
székhelyű, magyar CW Bank pártállami ügyfélkörében.6
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Az Országgyűlés hivatkozott vizsgálati összefoglalója (lásd a 20–21. oldal) is megállapította, hogy a Boston Consulting Group a teljes hitelportfólió tételes értékelésére
vonatkozó vizsgálati megállapítása igaz, azaz hogy a bank realizált, illetve realizálandó
veszteségeinek döntő többsége az 1991–96 közötti időszakban keletkezett.
A CW Bank ügyeit vizsgáló hazai parlamenti albizottság a végelszámolás megkezdéséig (1999. október 1.) keletkezett veszteséget az egyes hitelügyletekkel kapcsolatos
biztosítékokból vezette le, és megállapította, hogy a CW AG. Bank ügyfélkörében a teljes veszteség mintegy 4 milliárd 591 millió ATS (kb. 90 milliárd forint) volt.
A hazai közzétett parlamenti vizsgálati anyagokban nincs utalás magyar titkosszolgálati szálakra, de utalást tettek arra, hogy a bécsi pénzintézettel – amellett, hogy több
kelet-európai titkosszolgálat a bankon keresztül bonyolított le nem egy esetben bizonytalan pénzügyi tranzakciót – olyan cégek, személyek is kapcsolatba kerültek, amelyekről legalábbis áttételes kapcsolódás feltételezhető az orosz–ukrán szervezett bűnözés
irányába.
A teljes, polgári felhasználású árubeszerzéshez kapcsolható gazdasági veszteség-szakadék pártállami mélységének bemutatásához pedig elegendő, az Állami Számvevőszék
1992. évi „Jelentés a magyar államadósság ellenőrzéséről” című dokumentuma.
E szerint a magyar államadósság állomány 1990. évi CIV. törvény szerint kiszámított
összege 1990. december 31-én
• 9 tételből, összesen 831.300 millió Ft,
• A nemzeti valuta hivatalos leértékeléséből származó államadósság, amely a törvényben számszerűen nem szerepel, összesen 519.175 millió Ft
• A teljes magyar adósságállomány 1990. 12. 31-én: 1370.343 millió Ft7
Az adósságállományon belüli, a külkereskedelem devizafinanszírozási forrásait
érintő két elem a felvett világbanki hitelek (25.074 millió Ft) és a kormányhitelek
(37.436 millió Ft, amely egy része ráadásul rubelviszonylatokból felvett hitel) voltak, amelynek együttes összege a teljes adósság 5%-át sem érte el. Ezért is nyilvánvaló hiba tehát a magyar államadósságot a külkereskedelmi ágazat veszteségeire, a
külkereskedelmi áruforgalom éves egyenlegeire visszavezetni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a külkereskedelmi mérlegadat egy-egy évre vonatkozó statikus szám, amely
évről évre változik és közvetlenül nem vezethető le abból a nem-rubel viszonylatú
teljes magyar adósságszolgálat. Önmagában tehát nem minősíti az ország veszteségeit a külkereskedelmi mérleghiány, mert annak pozitív értéke estén is lehet súlyos
fizetési mérleghiányunk, de negatív külkermérleg esetén is lehet pozitív az ország
fizetési mérlege.
Így például Magyarország külkereskedelmi áruforgalmi mérlegei 1976–1993 között
11 év során voltak veszteségesek, 7 év során pozitív volt az egyenleg. 1982–1991 között ráadásul 2 év (1986–1987) kivételével minden évben külkereskedelmi többlettel
zártunk, tehát a külkereskedelem önmagában jól teljesített!
Egyértelműen megállapítható, hogy az ország hatalmas adósságszolgálati növekményét évről évre döntően a kamatterhek és pénzügyi műveletek veszteségeinek ugrásszerű növekedései okozták és nem a külkereskedelmi áruforgalom veszteségei, továbbá
nem a vegyesvállalatok kimutatható különféle visszaélései, működési zavarai okozták.
Ha felelősöket keresünk az ország rohamos eladósodásáért, akkor azokat az állampárt
pénzügyi-gazdasági döntési pozícióiban a pártközpont gazdasági vezető testületei, az
MSZMP KB hatáskörileg illetékes vezetői és osztályai, a kormány, az MNB, a MKB,
az Országos Tervhivatal (OT) vezetői és az állami bürokrácia együttműködő irányító
pozícióiban ülő vezetői között kell keresni.
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Az MNB 1997–1998 között, egy Boston Consulting Group nevű független könyvvizsgáló céggel a CW Bank minden 10 millió schilling feletti szerződését tételesen is
megvizsgáltatta.
„A jelentés forrásaink szerint azt állapította meg, hogy a közel 70 milliárd forintos
veszteséget okozó ügyletek zöme – amit elegánsan »sérült portfoliónak« neveztek –
1991–96 között keletkezett, bár vannak már tíz-tizenöt éve húzódó ügyek is a bankban.”8
A tényközlést ma is zavart hallgatás övezi, hiszen lényegében azt támasztotta alá, hogy
a súlyos veszteségeket döntően nem a pártállami finanszírozási ügyek okozták, hanem a
rendszerváltást követő banküzem következményei.
Ami az eddigi elemzéseket illeti, a fő veszteségtényezők az alábbiak szerint foglalhatóak össze:
- az utólag hibásnak bizonyuló politikai döntések alapján végrehajtott, vagy külgazdasági determinációk miatt kidolgozott programszerű importbeszerzések,
- az állami célhitelekkel támogatott építési fővállalkozások (pl. ÉMEXPORT-Líbia)9,
- az úgynevezett „fejlődő országokba” irányuló polgári komplett berendezés-export
(hűtőtornyok, gabonatárolók stb.),
- a Közel-Keletre irányuló számjeles-fedőneves katonai fegyverexport és
- meghatározott hazai műszaki-fejlesztési, ágazati szintű projektek belföldi és külföldi
finanszírozása.
Az elszenvedett veszteségek elsődlegesen a fenti ügyletek körében merültek fel. Ezen
programok egy részéről később bebizonyosodott, hogy politikailag feleslegesek voltak, részben vagy egészben hibás iparpolitikai döntések, utólag tévesnek értékelhető
külpolitikai orientációk, vagy elhibázott minisztériumi szakpolitikai döntések nyomán
valósultak meg.
(A hazai COCOM-dokumentumok helyzete) A levéltári anyagok legfontosabb forrásait
már felszabadították, de nagy a bizonytalanság a fellelhető korabeli TÜK-anyagok teljességéről. Nagy ellentmondások érzékelhetőek már a felszínen is, hiszen jelenleg még
a régi Külkereskedelmi Minisztérium egyes vonatkozó jogszabályai sem érhetőek el
nyilvánosan, ami teljességgel indokolhatatlan:
- 7/1985.(XII.31.) KkM sz. rendelet,
- a külkereskedelmi miniszter 1025/1974. sz. utasítása,
- a külkereskedelmi miniszter 1001/1983.sz. utasítása a „Külföldi szervekkel és személyekkel történő kapcsolattartásról, a külföldi kiküldetést teljesítő állampolgáraink,
valamint államtitkaink és szolgálati titkaink védelméről.”,
- a külkereskedelmi miniszter utasítása az embargós beszerzések szabályozásáról és
koordinálásáról.
Szintén nem nyilvánosak a Minisztertanács mellett testületként működő Gazdasági
Bizottság és a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkársága vonatkozó határozatai,
illetve TÜK-anyagai, valamint a különféle tárcaközi bizottságok és egyes minisztériumok (Ipari Minisztérium, Külkereskedelmi Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Magyar
Nemzeti Bank, Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium stb.) TÜK-anyagai a technológiai-transzferrel kapcsolatos pártállami feladatokról. Számos ismeretlen iratot rejthet
még egyes állami és pártvezetők személyes TÜK-irattára, valamint néhány országos hatáskörű intézmény és kiemelt szakkülkereskedelmi vállalat irattározott TÜK-levelezése is.
Megítélésem szerint a COCOM-problematika hiteles feltárásához egyetlen komoly
történész sem nélkülözheti a kor külkereskedelmi folyamataiban jártas, egykori külkereskedők speciális ismereteit, tapasztalatait, akik utólag már megszerezhetetlen, nem is
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pótolható tudással rendelkeznek. Az ő segítségük nélkül nehezen, vagy egyáltalán nem
értelmezhetők a töredékesen fellelhető irattári anyagok sem, rendszerbe foglalásuk és a
megfelelő szakmai következtetések levonása pedig szinte reménytelen feladatot jelent.
Magára marad az a történész, vagy kutató, aki kizárólag az állambiztonsági dokumentációra épített tudására alapozva közelíti meg a témakört és megelégszik a bűnbakkereséssel, hiszen a keresett információk, dokumentumok, összefüggések alapvetően
nem az állambiztonsági iratokban találhatóak meg, hanem az általam felsorolt iratcentrumokban. Még az összefoglaló Napi Operatív Információs Jelentések sem tükrözik,
tükrözhetik a folyamatok lényegét. A NOIJ-kban inkább egy-egy, akár a pártállam
belső játszmáinak eredményeként felszínre kerülő ügyet vagy kirívó visszaélés-sorozatot találhatunk meg.
(Egy lehetséges munkahipotézis alaptételei) Mint egykori külkereskedő, a kor COCOMproblematikájának ismerője veszem magamnak a bátorságot, hogy megfogalmazzam
azokat az alaptételeket, amelyek mentén haladva lehet esélyünk a valóságot arányosan leíró események feltárására és a valóságos kereskedelmi, valamint K+F folyamatok lényegének, mozgatórugóinak megértésére.
1. Ideiglenes axiómaként célszerű elfogadni az alábbi alaptételeket:
a.) az irányítói pozíciókban, a COCOM-problematika hazai középpontjában is a
pártállam és annak testületi döntéseket hozó politikai kormányszervei, miniszteriális
irányító hatóságai és országos hatáskörű intézményei álltak,
b.) az állami külkereskedelem szakvállalatai, hivatalos külföldi kereskedelmi partnerei, külföldi kirendeltségei, irodái, külföldi székhelyű vegyesvállalatai végezték el –
hivatalból, saját hatáskörükben – az embargó alá eső importbeszerzések döntő hányadát.
Voltak speciális beszerzési kivételek, amelyek azonban jelentéktelen volumenük miatt
nem változtatják meg az általános szabályt.
c.) a pártirányítással működő hazai külkereskedelem döntően nemzeti céllal, a magyar
ipari és K+F igények és a magyar közfogyasztás minél jobb kielégítésével foglalkozott, és nem a Szovjetunió kollaboráns kiszolgálásával. A Honvédelmi Minisztérium
felügyeletében – valójában a Varsói Szerződés hadászati tervezésének támogatása és
ezen keresztül a Szovjetunió katonai potenciálnövelése érdekében10 – végzett hazai hadiipari gyártás, valamint fejlesztések és a katonai jellegű exportunk igényei sem változtatták meg a külkereskedelmi főszabályt, mert volumene jelentéktelen volt a teljes
magyar gazdasági igényekhez képest. A katonai jellegű „anyag-alkatrész-gép-műszermikroelektronika” cikkcsoport importra vonatkozó éves összvolumene jelenleg ismeretlen, ráadásul annak egy része is a KGST-ből származott.
d.) a kiéleződő kelet–nyugati ellentétek és nem utolsósorban a COCOMintézkedések miatt a nyugati beszerzési csatornáink 1983-ig fokozatosan beszűkültek, jelentősen megnőtt a nyugat-európai és amerikai szállítók kockázata.
Ugyanakkor a műszaki gyártókapacitásaink szinten tartásáról, és az ipari kutatás-fejlesztéshez szükséges eszközökről nem mondhattunk le, ezért szükségessé
vált a beszerzésekre irányuló vállalati tevékenység – ágazatonként, illetve a felügyelő szervek szintjén történő – koordinálása és a meglévő párhuzamosságok
kiküszöbölése. 1983-ban az ipari és a külkereskedelmi minisztérium egy közös
előterjesztése alapján miniszterelnök-helyettesi állásfoglalás született az embargós beszerzések állami, országos szintű koordinálására, amely az első kísérlet volt
Magyarországon az addig spontán külkereskedelmi folyamatok irányítására. 1983
előtt tehát nem is létezett az embargós import célirányos állami koordinációja,
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minden beszerzés az állami és saját jogon folytatott szakkülkereskedelem keretén
belül, a magyar törvények alapján, valamint nyugati kereskedelmi partnereink legteljesebb egyetértése mellett bonyolódott.
2. A magyar politikai kormányszervek vonatkozó dokumentumainak feltárása és
megismerése.
Első lépésben elegendő lenne a Minisztertanács Gazdasági Bizottsága és a
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkársága technológia-transzferrel, embargóval
foglalkozó üléseinek és határozatainak, valamint kapcsolódó TÜK-levelezésének feltárása és feldolgozása.
3. A korban érvényes hazai állami szabályok, törvények, állami fejlesztési programok, a mikroelektronikával és számítástechnikával kapcsolatos kormány- és kormánybiztosi programok feltárása és megismerése. Első lépésben elegendő lenne a korábban
felsorolt 4 db KkM-rendelet felszabadítása és feldolgozása. További lépések lehetnek a
technológia transzfer országos koordinációjával foglalkozó tárcaközi bizottságok, valamint célkitűzéseinek feltárása és TÜK-iratainak összegyűjtése (ülések jegyzőkönyvei,
határozatai, helyzetértékelő beszámolói stb.).
(A szigorodó COCOM-szabályozás előzményei és hazai következményei) A nyolcvanas évek elejére a kétpólusú világrendben ismét háborús hisztéria alakult ki, mintha a
Helsinki-folyamatból (1973–1975), vagy a Helsinki Zárónyilatkozatból (1975. augusztus 1.) a szembenálló nagyhatalmak semmit sem tanultak volna. Az Egyesült Államok
a nemzetközi politikai adok-kapok keretében, 1974–1983 között világszerte 195 diplomata státuszban dolgozó orosz állampolgár ellen hozott intézkedéseket kémkedésre és
egyéb felforgató tevékenységre hivatkozva, akiknek el kellett hagyniuk a fogadó ország
területét.11
Az európai politikai helyzetet 1980-ban néhány nyugat-németországi politikus már az
1914-es világháború kitörése előtti európai állapotokhoz hasonlította, amikor a nagyhatalmak feltartóztathatatlanul hajszolták bele magukat a fegyveres konfliktusba, amelyet
valójában nem is akartak.12
Egy az Afganisztán-krízissel kapcsolatban adott 1980-as Spiegel-interjú során
Schlesinger, korábbi amerikai védelmi miniszter három azonnal végrehajtandó intézkedésről beszélt, amelyek között szerepelt a CIA újjáélesztése is, tekintettel arra, hogy a
szervezet „az elmúlt 5 évben csonkolta magát”.13
A szembenállást súlyosbította, hogy már a Carter-adminisztráció minden korábbinál
nagyobb, 157 milliárd dolláros rekordköltségvetést hagyatott jóvá katonai célokra,
MX- és Trident-rakéták, cirkálórakéták és atom-tengeralattjárók gyártására. Ezért a
szovjet vezetés a további szigorító intézkedéseket bevezető Reagan-adminisztráció alatt
reális veszélynek tartotta a NATO első atomcsapásának lehetőségét is. A válaszlépés
nem maradt el, mert a szovjetek egy, a Varsói Szerződés valamennyi tagállamára vonatkozó tervezetet dolgoztak ki „RJAN” néven – „raketno jagyernoje napagyenije”
(atomrakéta-támadás) –, amelynek lehetővé kellett tennie, hogy a NATO esetleges
atomtámadásának legkisebb jele is azonnal eljusson egy bizonyos központhoz, ahonnan
azt továbbítják Moszkvának. Összeállították azoknak az ismertetőjegyeknek a katalógusát, melyekből tudomást lehet szerezni az atomtámadás előkészületeire.14
Az intézkedési lépéskényszerek sorában – a The New York Times és a Der Spiegel
1983. évi közlései szerint – az amerikai Vámhatóság (U.S. Customs Service) és a
Védelmi Minisztérium (Department of Defense) „Operation Exodus” néven dolgozott ki közös programot, amely legaktívabban 1982–1984 között két évig működött
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és a Reagan-adminisztráció azon szándékát tükrözte, hogy erőteljesen visszaszorítsa a
csúcstechnológia kiáramlását a Szovjetunióba és a szocialista blokk országaiba. 1981ben a program előkészítése azzal indult, hogy a Védelmi Minisztérium a U.S. Customs
Service részére, a program többletköltségeire 30 millió USD-t biztosított, amelyből többek között 400 új vámügynököt állítottak munkába Párizsban, Londonban, Rómában,
Tokióban, Bonnban, Singapore-ban és Hongkongban,15 de más forrás szerint 25 nagyvárosban történt ilyen intézkedés.16
Az Operation Exodus műveletek iránymutatása alapján a vámügynököknek meg
kellett győződniük a szállítmányokhoz előírt exportengedélyek meglétéről, továbbá fel
kellett kutatniuk és helyszíni ellenőrzésekkel vissza kellett tartaniuk az illegális exportszállítmányokat. 1982 és 1984 közötti időszakban, a program eredményeként összesen
mintegy 563 letartóztatás történt, amelynek során 588 vádirat és 350 ítélet született.
Az Operation Exodus műveletek eredményeként már az indulásnál 4275 külföldre
irányuló rakományban találtak meg 2330 tételnyi lefoglalandó árucikket, mintegy 148,8
millió dollár értékben. A lefolytatott vizsgálatok eredményeként 221 vádemelés történt,
ebből 28 esetben regisztrálták az amerikai stratégiai ún. „dual-use”, azaz a kettős felhasználású CCL-terméklista megsértését.17
Egy év alatt – feltételezhetően 1982-ben – mintegy 2500 Szovjetunióba irányuló
exportszállítmányt vizsgáltak meg, ebből 800 küldeményt technikai eszközökkel is.
William F. Smith igazságügy-miniszter szerint a Szovjetunió leginkább a mikroelektronika, a számítógépek, a navigációs eszközök és a mikrobiológia után mutatott érdeklődést, a technológiák pedig láthatóan közvetlen kapcsolatba hozhatóak az oroszok
katonai fegyverrendszereik javítására irányuló terveivel.18
Az amerikai törvényhozás számára – évente egy-egy belső összefoglaló tanulmányban – a GAO (U.S. General Accounting Office) értékelte az Operation Exodus végrehajtását, amelyből szinte semmi nem került sajtónyilvánosság elé. Az attraktív számokat,
amelyből néhányat itt bemutattam, több évvel később, a sajtóban utólagosan publikálták,
és feltehetően ellenőrizhetetlen forrásokból merítették. A vámintézkedések végrehajtásáról értékelhető adatokat, reálisabb megközelítést tartalmaznak C. Weinberger
hadügyminiszter kongresszusi beszámolói, valamint a Kereskedelmi Minisztérium
(U.S. Department of Commerce) különféle jelentései és tanulmányai, amelyek a sajtóközlésekkel ellentétben bemutatják a speciális vámintézkedések valóságos arányait is.
Az 1982-es költségvetési évet vizsgálva az USA kereskedelmi hatóságaihoz összesen
77 008 db engedélyezési kérelmet nyújtottak be, amelyek nagy részét 30 napon belül elbírálták, de 850 kérelem esetében az elbírálás 180 napnál is hosszabb ideig tartott, amely
folyamatok lassúsága a nyugati COCOM-partnerek részéről sokszor éles kritika tárgyát
képezte. Az Operation Exodus keretében 1982-ben lefolytatott vámvizsgálatok összesen
2481 db visszatartást jelentettek, amelyből 765 esetben törvénysértés miatti lefoglalásra
is sor került, a lefoglalások összértéke kerekítve 55,7 millió USD volt. A szállítmányok
átlagos visszatartási ideje – amely lényegében azért szükséges, hogy a tételes vámvizsgálatokat elvégezzék – 3 és 5 nap közötti.19
Megfelelő összehasonlítási alapot nyújtanak a lefoglalások nagyságrendjének – és
ezzel az egész COCOM-problémához fűződő nyugati kockázatok – megértéséhez, ha ismerjük az USA 1982. évi exportszámait: teljes export a keleti blokk országaiba 3.585
millió USD, ezen belül egyedül a Szovjetunióba 2.589 millió USD, Magyarországra
68 millió USD, miközben az amerikaiak „világexportja” 207 158 millió USD.20
A lefoglalt vámrakományokat vizsgálva megállapítható, hogy a normál kereskedelmi
forgalomban a visszatartások száma 1982-ben csökkent 1981-hez képest 628-ról 527-re,
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ezen belül a törvénysértés miatti lefoglalások esetszáma csaknem megduplázódott (128ról 242-re). A speciális egységek vámaktivitását jól jelzi, hogy 1983. január közepéig
már 809 db visszatartás történt, amelyből már 286 esetben került sor árulefoglalásra.21
A vámintézkedések gördülékeny bevezetését feltehetőleg az is segítette, hogy az
amerikai high-tech ipar érdekvédelmi szövetsége, az AeA is (American Electronics
Association) bekapcsolódott az Operation Exodus program speciális ismereteinek
tagvállalatoknál történő oktatásába és népszerűsítésébe. Ennek keretében a szövetség
nemzetközi bizottsága kidolgozta és megfogalmazta a vámintézkedések iparági sajátosságait a tagvállalatok számára és Orange-ban 1982. augusztus 4-én, valamint a Santa
Clara-i Mariott-ban 1982. szeptember 29-én tartott exportellenőrzési konferenciákon
ismertette, majd az írásos anyagot felhasználásra meg is küldte a tagvállalatai részére.
A kísérőlevélben többek között felhívták a figyelmet arra, hogy minden cég maga vizsgálja meg, saját exportműveleteinél érvényesül-e az engedelmesség a kormány kiadott
intézkedései iránt, továbbá kérték a kidolgozott eljárások cégeknél történő oktatását is.
Ugyancsak a Reagan-adminisztráció idején – nagyjából 1982–83-tól – megkezdődött
az amerikai kiviteli listák és a nemzetközi COCOM-listák drasztikus szigorítása és az
Egyesült Államok irányításával a COCOM-tagországok következetes cégfigyeléseszűrése is, köztük természetesen a „szovjet-kapcsolatok” feltérképezése a nyugati szállítói cégláncolatok tengerében. Ez a teljes import szállítói kör például Magyarországon,
egyetlen kiemelt külkereskedelmi vállalatnál, az Elektromodulnál 450-nél is több kereskedelmi céget jelentett (a szám nem tartalmazza az általuk bevont közvetítőket, speditőr cégeket, postafiók cégeket stb.), 14 különféle országrelációból. A foglalkoztatotti
céglista élén az adott vállalatnál saját adataim szerint Ausztria állt több mint 100
céggel, utána Németország (76), Svájc (65), Anglia (55), USA (40) és Franciaország
(37) következett.
A cégek többsége akkoriban minden terméket vegyesen szállított Magyarországra,
köztük természetesen az érzékeny (értsd: embargós) cikkeket is. Jelentősebb külkereskedelmi forgalma ebben a megjelölt szállítói körben kevesebb mint 20 cégnek volt.
Külföldi állampolgársággal rendelkező magyarok is dolgoztak az embargós piacon,
számuk a teljes szállítói körben alig haladta meg a 40-et. Többségük 1956-ban hagyta el
az országot, megszabadulva a kommunista diktatúrától, de kereskedőként beszállítottak
a Magyar Népköztársaság vállalatai részére.
Általában igaz volt a legtöbb korabeli magyar külkereskedelmi vállalatnál, hogy
a külföldi cégek versengtek azért, hogy beszállítók lehessenek. Ha bármely ok miatt
kiesett egy szállító, azonnal többen jelentkeztek a helyére és ez így ment úgy 1986-ig.
E mögött a jelenség mögött az elsőrendű magyarázó tényező, vagyis a zárt KGSTpiacra való bejutás igénye és döntő többségben egyszerű gazdasági jövedelemszerzési
szándék állt. Természetesen lehet e törekvések mögött korrupciós, vagy a szürkezónához tartozó ügyleteket is keresni, csakhogy abban az esetben nem pusztán a Magyar
Népköztársaság külkereskedői vagy vállalatai kapcsán merül fel a korrupció gyanúja,
hanem az adott külföldi kereskedelmi partner esetében is!
Az alapvetően a Szovjetunió ellen hozott intézkedések nyomában Magyarországra is
nehezebben jutottak el a számunkra szükséges anyagok és berendezések, mint korábban.
A meghozott intézkedések a MNK-ra gyakorolt hatását és hatékonyságát fokozhatta,
hogy az embargós szállításra szakosodott, azzal üzletszerűen foglalkozó külföldi cégek
és személyek valószínűen párhuzamosan minden szocialista országnak szállítottak és közöttük voltak azok a „nagyhalak” is, akik a Szovjetunió méretének megfelelő volumenben
is képesek voltak teljesítésre. Ennek a speciális piacnak az is jellegzetessége volt, hogy a
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megrendelő csak jóval a szállítás után fizetett, tehát a rendelést a szállítónak saját kockázatára kellett meghiteleznie, ami egy-egy komplett részteljesítésnél is elérhette akár a többszázezres-milliós dollárnagyságrendet. Ha a nyugati szállító esetleg lebukott az embargós
szállítmánnyal, az árut elkobozták tőle, vagy szállítás közben az áru eltűnt, megsemmisült
– amire jó néhány esetben volt példa –, ez mind az ő vesztesége lett. Erre a pénzügyi
teljesítményre a beszállítói körben viszonylag kevesen voltak felkészülve, ezért leginkább
kis volumenű beszállítók képezték a külkereskedelmi kapcsolati kör nagy részét.
(A mérnöki visszafejtések kényszere a hetvenes–nyolcvanas években) Az Egyesült Államok
és a COCOM-országok nemzetközi tiltólistáin szerepeltek a számunkra is szükséges
számítástechnikai berendezések, mikroelektronikai alkatrészek, technológiák, különféle
gyártási rendszerek és szoftverek is. A saját nemzeti fejlesztési források és a devizahitelek tartós szűkössége, a drasztikus amerikai és nemzetközi COCOM-szigorítások, azaz
a magyar specifikus gazdasági fejlődés kényszerítő ereje nyomán jött létre és működött
hatékonyan Magyarországon az ún. reverse engineering, tehát a nyugati importból
beérkező korszerű nyugati eszközök visszafejtésének, rendszerbe integrálásnak, technologizálásának módszere. Sok esetben nem is vették igénybe a sokat utazó, külföldet
nyitott szemmel járó, rátermett kutatók a külkereskedelmi csatornákat, hanem egyszerűen zsebben hazahozták a Nyugat-Európában, vagy USA-ban, Japánban megvásárolt
alkatrészt, anyagot, szoftvert.
Maga a visszafejtés nem egyszerűen lopás és egy sima másolási tevékenység, mivel
az eredményes és piacképes adaptációhoz, majd a gyártásba vételhez megfelelő színvonalú gyártási kultúra, eszközök, magas szintű szaktudás, termék- és rendszerismeret,
gyakran új eljárások kidolgozása, alkalmazása kellett. Napjainkban a mérnöki visszafejtések kiterjedt megoldásait a világon mindenhol – az Egyesült Államokon belül is
– alkalmazzák, de korábban is alkalmazták, ahol iparágak komplett, csúcstechnológiát
képviselő termelési rendszereit vásárolják meg licenc keretében, majd a hazai termelés
felfuttatására, saját nemzeti viszonyokhoz való alkalmazkodásra is képessé teszik. Az
eredeti licencgazda és országa tiltakozása leginkább nem azért következik be, mert „ellopják” (valójában megveszik) és átalakítják a rendszerét, hanem azért, mert gazdasági
érdekeivel ellentétes, ha a partnere felszámolja a gyártási darabszámok korlátozásából
származó nemzeti kötöttségeket, és növekvő darabszámban, folyamatosan nem tőle vásárol, illetve nem vásárolja meg a licencfejlesztés további verzióit.
Sokszor az újonnan létrehozott eszköz, technológia fejlettebb is, mint az eredetileg
„ellopott” megoldás volt, de természetesen egy saját belső piaci fogyasztásra gyártott,
adaptált termék minősége sok esetben el is térhet az eredeti termék minőségétől, ha
egyébként korlátozott funkciókkal is működőképes.
Mindenki által ismert például a magyar szoftverfejlesztők világszínvonalú eredményessége, akik közül többen a „koppintások” kényszere útján olyan eredeti alkotások
létrehozására voltak képesek, hogy egész üzletágakat hódítottak meg a fejlesztés területén
– sokszor az eredeti szoftvertulajdonos nyugati cég tudtával, pénzén és alkalmazásában is.
Ez a nyílt piaci beismerése volt gyakran annak, hogy a termék továbbfejlesztési munkáival megbízott magyar fejlesztői csapat szakmailag jobban felkészült, ötletesebb, szakmáját
alaposabban ismeri, mint az eredeti, gyakran nagynevű gyártók hasonló gárdája.
(A hazai COCOM-kikerülés összegző értékelése) A javasolt munkahipotézisnél már
rögzítettem, hogy 1983 előtt nem is létezett az embargós import célirányos állami koordinációja, minden beszerzés az állami és saját jogon folytatott szak-külkereskedelem
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keretén belül bonyolódott. A felvázolt dokumentum-forráshelyek is jelzik, hogy az
embargós beszerzések rendezése több tárca közös fellépését és összhangját feltételezte, a feladatok messze meghaladták egy-egy szervezet lehetőségeit és kompetenciáját. A
sajátos magyar gazdasági környezet igen erős ellenhatását mutatja, hogy tisztán hatalmi döntésekkel, jogi szabályozó rendszerrel a kívánt célokat elérni nem is lehetett, bár a
titokvédelmi törvény az iratok szintjén jelenleg még a korabeli állami szándékokat sem
engedi feltárni. Egy dolog azonban szinte biztosnak tűnik: az tudniillik, hogy a különböző rendeletek, miniszteri utasítások nem érték el céljukat, mert a megcélzott külkereskedelmi vállalatcsoport beszerzési koordinációja sohasem tudott a tervezett módon,
teljes körűen működni. A struktúra vélhetően hasonlított a már feltárt, az MSZMP
KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztálya mellett működtetett ún. Koordinációs
Bizottságéhoz, amellyel lényegében a teljes igazságszolgáltatást a háttérből irányították
és ellenőrizték.22
Többet lehetne tudni, ha nyilvánosan kutathatóvá válna az a dokumentum-csoport,
amely alapján láthatóvá válna, hogy az elvi irányítást az embargós technológia-transzfer vonatkozásában is – sok más témakörhöz hasonlóan – egy testületi döntéseket hozó
politikai kormányszerv látta el. Valós, gyakorlatban is érzékelhető, teljes körű embargós
koordináció ugyanis – minden titkos határozat, utasítás és szabályozási kísérlet ellenére – Magyarországon soha nem valósult meg, noha a legfelsőbb szintű koordináció is
mindössze egy nagyobb, külkerjoggal rendelkező állami vállalatcsoportra koncentrált.
A sok résztvevő országos hatáskörű szervezet, minisztérium, a nehézkes egyeztetések
előrevetítették az egész koordinációs mechanizmus kudarcát. Az egyeztetési folyamat
nagyon lassan, sok vitával terhelten, kudarcos kitérőkkel folyt, hiszen minden részvevő
szervezet (minisztérium, intézet, vállalat) a saját érdekeit szerette volna elsősorban érvényesíteni. A szándékok ismerete is fontos, de az írott forrásanyagon túl a végrehajtás
konkrét eredményei, vagy eredménytelensége az, ami az események, folyamatok, közreműködők megítélésénél igazán számít.
A harmadik lényeges iratcsoport az embargós import döntő hányadát a gyakorlatban
megvalósító állami szakkülkereskedelmi vállalatok TÜK-iratai lennének, amelynek feldolgozása az érintett vállalatok nagy száma miatt is kihívást jelent. Ezen iratok sorsa
a legkevésbé ismert, de megítélésem szerint a legnagyobb meglepetéseket szolgáltathatja a jövőben, ha az eredeti titokgazda vagy jogutódjának iratfelszabadító döntése a
közeljövőben megszületik.
(A COCOM nemzetközi kereteinek áttekintése) A szovjetek erőszakos hatalmi fellépése
és külpolitikai törekvéseik, majd a KGST megalakítása, végül a koreai háború kitörése
miatt súlyosan kiéleződött a kelet–nyugati viszony és a nagyhatalmi válasz sem késett
sokáig: az 1949. február 26-án elfogadott Export Controll Act (exportellenőrzési törvény) felhatalmazta az Egyesült Államok elnökét, hogy az árukivitelt nemzetbiztonsági
érdekből ellenőrizze. Még abban az évben létrehozták a párizsi székhelyű koordinációs
bizottságot, a hosszúnevű Coordinating Committee for Multilateral Export Controls-t,
azaz a COCOM-ot, amely azt a feladatot kapta, hogy kidolgozza azon stratégiai termékek listáját, amelyek kivitelét lényegében nem javasolták az együttműködésben résztvevő országok, köztük az amerikai segélyben részesülő országok számára. A kidolgozott
első exporttilalmi listák azonban a várakozások ellenére nemcsak katonai rendeltetésű
termékeket tartalmaztak, hanem főként az ipari terméklistán, a korszerű fogyasztási és
beruházási javak széles körét is felölelték. A szocialista blokkországokba irányuló áruexport ellenőrzésére és szabályozására kialakított együttműködésbe – több lépcsőben
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– összesen 17 állam kapcsolódott be: USA, Belgium, Kanada, Dánia, Franciaország,
Németország, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália,
Spanyolország, Törökország, Nagy-Britannia, Ausztrália és Japán.
Nyugat-Európában Svédország, Svájc, Ausztria, Finnország és Írország semleges
státusával nem tartotta összeegyeztethetőnek a COCOM-ban való formális részvételt,
ennek ellenére Amerika kisebb zökkenőkkel, de folyamatosan rábírta őket az együttműködés különféle variációira.
A COCOM alapítása eredetileg egy olyan közös aggodalomból fakadt, amely szerint
a szovjetekkel és szövetségeseikkel folytatott ellenőrzés nélküli kereskedelem fokozza a
kommunista fenyegetést a Nyugat számára. Az alapító elv azonban folyamatosan új jogcímekkel bővült, a tagok nemzetközi érdekegyeztetése a közös COCOM-szabályozás
során elsősorban a gazdasági-politikai erőviszonyok szerint, döntően azonban az
Egyesült Államok időben változó, mindenkori gazdaságstratégiai koncepciói mentén
zajlott. Sem a tagországokban, sem az Egyesült Államokban kidolgozott nemzeti exportellenőrzési listák és eljárások, de a döntéshozatali rendszerek sem voltak egységesek. Az alapító elvek módosulása különösen a Szovjetunió és több nyugat-európai ország
között 1982-ben megkötött, milliárdos földgáz-csővezeték exportüzletek korlátozása
nyomán volt kézzelfogható.23
A COCOM-koordináció egy nem-hivatalos, konzultatív jellegű megállapodás volt,
amely nem írásba foglalt, kötelező érvényű nemzetközi szerződésen, hanem a résztvevők jogi kötelezettségek nélküli, önkéntes együttműködésén alapult. Az egyébként
kormányközi együttműködés céljai és szabályai nem voltak a résztvevők által aláírt
és kormányaik által ratifikált dokumentumban rögzítve, ellentétben például a közvélemény által is széleskörűen ismert, Helsinki-folyamatot lezáró Helsinki Final Act-tel (a
Zárónyilatkozattal), amelynek terjedelmes szövege bárki által tanulmányozható.24
A COCOM-tagok között már a megalakuláskor lényeges nézeteltérés volt az ipari
terméklistán alkalmazott korlátozások kiterjedését illetően, amely egyúttal azt is eredményezte, hogy konfliktusok keletkeztek a tekintetben, hogy mely termékek essenek
exportellenőrzés alá.
A COCOM konzultatív-tanácskozási és titkosszolgálati jellegét kiemeli az is, hogy
jelenlegi ismereteim szerint a szervezetnek nem volt alapokmánya és önálló székhelye
sem, mert főhadiszállása a párizsi USA-nagykövetség egyik épületrészében volt, a Rue
de la Boetie-n. Itt egyes források szerint 20, mások szerint 12 főnyi személyzet dolgozott mintegy évi fél millió dolláros költségvetésből és hetente tartottak konzultációkat
az alagsorban, egy kényelmetlen L-alakú szobában.25 Egy 1983-as német sajtóközlés
szerint a COCOM egy a legalitás peremén működő grémium.26
Ez a konstrukció egyúttal minősíti az egész nemzetközi koordinációs szervezetet, és
alátámasztja a kétpólusú világrend feltételei mellett a politikai mozgástér és lehetőségek súlyos korlátait, determinálva ezzel a gazdasági korlátozó intézkedések történelmi
eredménytelenségét.
Kezdetben tehát a nemzetközi COCOM-grémium listája egy nem-hivatalos, konzultatív jellegű „kívánság-gyűjtemény” volt, amely nem írásba foglalt, kötelező érvényű
nemzetközi szerződésen, hanem a résztvevők jogi kötelezettségek nélküli, önkéntes
együttműködésén alapult. A kívánság-gyűjteményből csak az 1980-as évek közepére, különböző időpontokban és mélységben alakultak ki az Európában közlönyben
kihirdetett, nemzeti törvényi szabályozások, amelyek azonban a külföldi székhelyű,
vegyestulajdonú cégekre és külföldi magánszemélyekre vonatkozó nemzetközi áruforgalmi és vámszabályok, és a reexport tekintetében számtalan jogértelmezési hézagot és
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„lyukat” tartalmaztak, így a szankció-rendszer könnyedén megkerülhető volt. Az exportellenőrzési szabályok kijátszása a korabeli nyugat-európai ítélkezési gyakorlatban a
80-as évek közepétől „vétségnek” minősült és az elkövető nyugati állampolgárt/cégtulajdonost többnyire pénzbírsággal, esetleg felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtották.
Tények zárják ki azt a megközelítést, amely a nemzetközi COCOM-listát a Helsinkifolyamatból (1973–1975), vagy a Helsinki Zárónyilatkozatból (1975. augusztus 1.)
vezeti le, hiszen mint látjuk, a COCOM 1949-ben elfogadott amerikai törvény alapján
jött létre, célja az amerikai termékek exportjának nemzetbiztonsági célú ellenőrzése.
Ha mindenképpen párhuzamot keresünk a két nemzetközi politikai „intézmény” között,
akkor kizárólag az bennük a közös, hogy egyikük sem multilaterális nemzetközi szerződés. Ráadásul a Helsinki Zárónyilatkozat a COCOM-mal ellentétben nem korlátozni
igyekszik a nemzetközi árucserét, hanem ellenkezőleg, az ún. második kosárban 22
oldalon keresztül 6 különböző területen sorolja az aláíró országok kívánságait a kooperációra a gazdaság, tudomány és a technika, valamint a környezetvédelem területén.
A Zárónyilatkozatban egy szó sincs a tiltásról, a COCOM-ról, az egyes „kosarakban” megfogalmazott igények pedig nincsenek végrehajtási feltételekkel összekapcsolva, tehát a második kosárban megnevezett igény végrehajtása nem függ egy másik
kosárban megfogalmazott igény teljesítésétől.
Sem a nemzetközi COCOM-lista alaprendeltetés szerinti működését, sem pedig a kikerülése érdekében folytatott egykori szocialista országbeli intézkedéseket nem változtatták meg azok az eseti döntések, amelyekkel – néhány esetben – az Egyesült Államok
emberjogi aspektusokat emelt be az exportellenőrzés döntési rendszerébe. A zéró ös�szegű politikai játszmák végeredménye többnyire az lett, hogy jelentős gazdasági veszteségek mellett egyik fél sem tudta elérni eredeti politikai célkitűzéseit.
Ilyen lépések voltak például:
• 1972 októberében az amerikai exporttörvényhez fűzött Jackson–Vanik-féle javaslat az amerikai kereskedelmi engedményeket a Szovjetunió kivándorlási politikájától kívánta függővé tenni, amelynek exportkorlátozó hatását összesen mintegy 2,9 milliárd dollárra becsülték.27 A politikai lépés eredménye az lett, hogy
szovjetek egyszerűen felmondták az USA-val megkötött kétoldalú kereskedelmi
megállapodásukat, felszámolva ezzel a Jackson–Vanik-féle javaslat mozgásterét.
• 1979-ben az emberi jogok megsértése okán a Carter-kormány megtiltotta egy
6 millió dolláros Sperry-Univac számítógép-rendelés teljesítését a TASZSZhírügynökségnek, de amelyet végül a francia CII-Honeywell-Bull cég az amerikai
tiltás ellenére leszállított.28
• a lengyelországi szükségállapotra hivatkozva 1981 decemberében felfüggesztették a lengyel halászati jogokat az amerikai vizeken, és a lengyel adósságrendezési válság kellős közepén, a nyugati hitelátütemezési tárgyalásai közben
megtagadták Lengyelországtól azt a lehetőséget, hogy az amerikai exporthitelek biztosítását az Export-Import Bank finanszírozza. 1982. szeptember végén
Lengyelország nyugati adósságállománya 25 milliárd USD volt, amelyből 17,5
milliárd az állammal szembeni, vagy állam által garantált, a fennmaradó 7,5
milliárd pedig nem-garantált magánbanki hitel. Az egész csomagon belül az
USA összesen 3.152 millió USD hitelt nyújtott, ebben az Export-Import Bank
hitele mindösszesen 247 millió USD volt.29
Az amerikai lépés ellenére Lengyelország túlélte a hitelválságot, a teljes lakossági
fogyasztás brutális visszafogásával elkerülte az államcsődöt is. Hogy ez a fejlemény
mennyiben járult hozzá a kommunista diktatúra válságához, vagy összeomlásához, az
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más lapra tartozik. Annyiban bizonyosan hozzájárult, hogy a lengyel kommunista vezetés
konszolidációs célú intézkedéseinek mozgásterét jelentősen szűkítette, amelynek azonban
mai napig ható gazdasági következményei vannak.
Ezek az amerikai gazdaságstratégiai döntések nem a COCOM-szabályok alapján, a
tagországok konszenzusával születtek, hanem az Egyesült Államok kizárólagos külpolitikai- stratégiai megfontolásai alapján.
Reagan elnök 1984 elején az amerikai exportellenőrzési politikát az International
Economic Emergency Powers Act (IEEPA) alapján kívánta kezelni, amely nemzeti szükségállapotnak definiálta az „Egyesült Államok külpolitikáját és nemzetbiztonságát érintő
szokatlan és különleges fenyegetést, amelynek eredete teljesen vagy lényeges részben az
országon kívül található”. A megfelelően rugalmas értelmezéssel ez megengedte az érvényes kereskedelmi szerződések megszegését is bizonyos kivételes esetekben, például az
emberi jogok megsértésekor.
A világpolitika forgószínpadán, 1977–1989 között a COCOM szempontjából változatlan erővel folytatódott tehát a kelet–nyugati gazdaságstratégiai kötélhúzás, mindhárom
biztonsági utókonferencia (Belgrád 1977/78, Madrid 1980/83 és Bécs 1986/89) előkészületei és megszervezése, valamint a Helsinki-mozgalom erkölcsileg magasan értékelhető
jogvédő tevékenysége ellenére, azzal párhuzamosan.
(A COCOM centruma, az Egyesült Államok) Az USA-ban 1951. október 26-án elfogadott Mutual Defense Assistance Control Act, vagy más néven a Battle Act (Laurie Calvin
Battle, amerikai kongresszusi szenátorról elnevezett törvény) az állami politika szintjére
emelt nemzeti nyomatékot is adott a kezdetben ajánlásként megfogalmazott nemzetközi
COCOM-listának, mely súlyos szankciókat helyezett kilátásba a szövetséges nyugati államok ellen, ha a listára felvett cikkek tiltott keleti exportjára mégis vállalkoznak. A törvény
célja volt az is, hogy a bizonytalan jogalapon álló nemzetközi COCOM-listákat a sokkal
szigorúbb amerikai tilalmi listákhoz és eljárási rendhez kössék. A törvény értelmében az
USA megtagadhatta a katonai, gazdasági és pénzügyi segély folyósítását minden olyan országnak, amely nem akadályozza meg a törvényhez mellékelt listákon (ún. Battle Act List)
„A” kategória alatt szereplő termékek eladását a Szovjetuniónak és a blokkországoknak.
A „B” kategóriába sorolt áruk szállítási tilalma alól az Egyesült Államok elnökének döntése alapján felmentést lehetett kapni. A törvény 1953-ig hatékony fegyelmező eszköznek
bizonyult, mivel az European Recovery Program (a Marshall-terv) keretében az Egyesült
Államok volt a tehervállaló finanszírozó, amely gazdasági kooperációba 17 nyugat-európai állam kapcsolódott be (Organisation for European Economic Cooperation – OEEC).
1949 és 1955 között a Nyugat-Európának biztosított amerikai gazdasági segély értéke
16 078 millió USD, a katonai segély pedig 8289,5 millió USD volt, miközben NyugatEurópa teljes export-import forgalma a keleti régióval összesen mindössze 12 974,7 millió
USD összeget tett ki.30 A gazdasági ráutaltság így megfelelő garanciális hátteret és befolyást biztosított a Battle Act által előírt exportellenőrzési korlátozások számára.
Az eredeti 1949-es exportellenőrzési törvény módosításával az amerikai törvényhozási
munka a klasszikus hidegháború időszakától a Reagan-adminisztrációig bezáróan folyamatos volt és kiegészült további fegyverszállításokat korlátozó, az exportellenőrzés adminisztrációs- kereskedelmi hátterét megteremtő, valamint más garanciális keret-törvények
megalkotásával. Az exportellenőrzéssel kapcsolatos döntések az Egyesült Államokban
is igen bonyolult, sokcsatornás poltikai alkufolyamat során jöttek létre, amelyeket több
résztvevőből álló, változó összetételű Bizottság koordinált (kereskedelem, hadügy, külügy,
energiaügy és a CIA képviselői).31
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Az amerikai törvényhozási hullámzások, bel- és külpolitikai stratégiai koncepcióváltozások magát a nemzetközi exportellenőrzést – lényegében több évtizeden át –
érdemi koncepciójában alig befolyásolták, viszont a nemzetközi COCOM-tagországok
állandó kritikai kereszttüzében álltak.
Az 1980-as évek közepén Amerikában az ismertetett exportellenőrzési törvények végrehajtását az export megfelelően szigorú szabályozása érdekében az U.S.
Department of Commerce hatáskörébe tartozó U.S. Bureau of Export irányította, ennek
során kidolgozta a részletes terméklistákat és eljárási rendeket, regisztrálta a kiadott
engedélyeket, valamint listázta azon cégeket és személyeket, akik tiltott tranzakciókat
bonyolítottak le.32
Maga a dokumentum az állandó változás miatt cserelapos, az U.S. Export
Administration Regulations 1985. október 1-én több száz oldalas, ebből csak a Denial
Orders „fekete lista” 31 oldalt tesz ki és 278 céget/magánszemélyt tart nyilván.
A hivatalos amerikai lista magyar céget és személyt nem tartalmaz.33
Az akkoriban szűk körben publikált, egyébként Amerikában megvásárolható U.S.
EAR-listát új megvilágításba helyezi, hogy hivatalosan mindössze 1 szovjet személyt
nevesítettek (Jurij Bojarinov – Moszkva), miközben a korabeli nyugati sajtó – elsősorban a német és az osztrák – az exportellenőrzéssel kapcsolatosan több száz fős céglistákról, kiterjedt keleti technológia-csempészésről, kémkedésről és sorozatos letartóztatásokról cikkezett. Bár a nemzetközi kereskedelem és a kémkedés sok esetben összeérhetnek, de mégis, alapvető jogi különbségek vannak köztük, és a média rendszeresen
él is az összecsúsztatás lehetőségeivel. A több évtizedes nemzetközi sajtócikk-áradat
is mindössze két Spiegel-cikkben – 1983-ban és 1987-ben – mutatott ki közvetett
magyar cégvonatkozásokat a szállítmányozás és vámraktározás területén, mindössze
egyetlen lebuktatott német kereskedő tranzakcióival összefüggésben.34
Természetesen nem a hivatalos kiadványban megjelentetett és a nemzetközi sajtó
által kiszínezett „fekete listáknak” volt némi visszatartó hatása, hanem annak, hogy az
exportellenőrzést a törvény által rögzített szankció-rendszer is támogatta.
Ennek legfontosabb elemei voltak a jelentős összegű pénzbírságok, valamint az
exportjogok meghatározott idejű, adminisztratív korlátozása. A törvény szerint bűncselekménynek minősülő cselekmények elkövetőit – a tranzakció minősítésétől (nem-szándékos, vagy szándékos elkövetés), értékétől és nemzetbiztonsági kihatásától függően
– 50 000 és 1 millió dollár közötti pénzbírság, valamint akár 10 évig terjedő szabadságvesztés is fenyegette. Szándékos bűncselekményként, külön büntetési kategóriaként
minősítették a nyilvánvalóan leggyakoribb hamis árunyilatkozatot, amelyet differenciáltan az exportjogok korlátozásától, valamint az alacsony pénzbírságtól (10 000 dollár)
kezdve az 5 évig terjedő szabadságvesztésig volt büntethető.
A nem szándékos törvénysértésért is kiszabható volt 50 000 dolláros pénzbüntetés,
vagy akár 5 évig terjedő szabadságvesztés is. A tiltott tranzakciókban résztvevő magánszemélyeket ún. civil bírsággal is sújthatták.35
A meglehetősen szigorú szankció-rendszer ellenére a 80-as évek közepéig akadozott
a végrehajtás, mert a törvényt csak amerikai állampolgárok ellen lehetett akadálytalanul
érvényesíteni, hiszen azzal a külföldivel szemben, aki a kereskedelmi tranzakciók során nem tette be a lábát az USA-ba, vagy azt követően sem utazott be Amerikába, nem
tudták a büntetést végrehajtani.
A folyamatos exportfelügyeletet fenntartották és a törvényhozó munka során is időről időre előtérbe állították, amelynek során az exportszabályozás részleteit is törvényekben szabályozták: Export Administration Act of 1969, 1979, 1981, 1985 stb.
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Az exporttal kapcsolatos speciális eljárások és kikötések részletes szabályozásának alapja az érvényes export-adminisztrációs törvény volt. Az USA a saját exportja
vonatkozásban precízen értékelte minden egyes ország nemzetbiztonsági kockázatát,
így 1985-ben például az érvényes adminisztrációs szabályozás 7 különböző területi
országcsoportot különböztetett meg, amelybe a kötelezett országokat a követendő eljárások szerint besorolták.36
Az egyes országcsoportokból látható, hogy az USA külpolitikai és gazdaságpolitikai
szempontokat is mérlegelt, amikor az egyes országokat besorolta. A kor politikai értékrendjét tükrözi a Varsói Szerződés tagországainak bizonyos fokú formális megkülönböztetése is, például Románia kiemelése, de érdekes Magyarország és Lengyelország
eltérő kezelése is az ortodox blokkországokhoz képest. Lényeges eltérés azonban nem
volt a „keleti-blokkba” irányuló exportellenőrzés tekintetében, nagyjából minden korszerűnek nevezhető termék, anyag, berendezés tilalom alá esett, sőt a velünk intenzív
kereskedelmi kapcsolatban álló nyugat-európai országok, Németország, Ausztria, Svájc,
Franciaország stb. is szigorú egyedi eljárásra voltak kötelezettek, ha például amerikai
eredetű CCL-listás (lásd: Commodity Control List) stratégiai terméket akartak reexportálni.37 Az egyedi, amerikai hatóságokhoz benyújtandó engedélyezési eljárások az
amerikai tulajdont tartalmazó, de nyugat-európai székhellyel működő vegyesvállalatok,
leánycégek számára is kötelezőek voltak.
Az amerikai exportellenőrzés folyamatos működtetésének nemzetközi feltételrendszeréhez tartozott, hogy az együttműködő nyugat-európai országok mindegyikében
szervezetileg is garantálták az ellenőrzési eljárások és ellenőrzések rendszeres bonyolítását.
Leginkább a kormányok kereskedelmi–ipari–védelmi minisztériumai működtették az exportellenőrzési szervezetet, de ettől eltérő megoldások is léteztek, például
banki szervezetként (Görögország), vagy önálló kormányszervezetként (Luxemburg,
Hollandia, Norvégia).38
Az exportellenőrzéssel kapcsolatban regisztrált szabálysértéseket a mai napig is, a
80-as évek elejéig visszanyúlóan nyilvántartják és a Bureau of Industry and Security
(U.S. Department of Commerce) egy internetről is elérhető „The Denied Persons List”
címszó alatt listázza.39
(A COCOM-szabályozás költségei és eredménye) 1987 februárjában a National Academy
of Sciences kiadott egy jelentést, amelyet a COCOM-szabályozás egyik legbefolyásosabb politikai dokumentumának tartanak.40
A dokumentumkötet 266. oldalán, William F. Finan tanulmányában egy nagyon
óvatos becslést közölt, amely szerint egyetlen évben, 1985-ben az amerikai exportellenőrzések közvetlen gazdasági költségkihatásait (becsült veszteségeket és költségeket
összeszámítva) 9,3 milliárd dollárra becsülte. A tanulmány becslése szerint a COCOMszabályozás korlátozásai miatt kútba esett amerikai exportlehetőségek az Egyesült
Államokban mintegy 188 000 munkahely elvesztését is jelentették. Ugyanott a 275.
oldalon azt közli, hogy minden 1 milliárd dolláros exportveszteség az USA számára
25 800 munkahely elvesztését is jelentheti.41
A Kereskedelmi Minisztérium (U.S. Department of Commerce) támogatta és üdvözölte a kötet tanulmányait, a Védelmi Minisztérium (U.S. Department of Defense)
természetesen támadta a NAS-jelentést, az egykori helyettes védelmi miniszter, korábbi
államtitkár Richard Perle szerint a tanulmány „kijelentésekben gazdag, bizonyítékokban
szegény”, valamint „sekély és tendenciózus”. A vitát nem kívánjuk eldönteni, csupán
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érzékeltetni szeretnénk a nemzetközi COCOM-szabályozások és nemzeti tiltólisták
szerteágazó és bonyolult hatásait az érintett gazdaságokra. Eldönthetetlen kérdés marad, hogy a Szovjetunióra és a szocialista „béketáborra” kétségtelenül hatással levő
kereskedelmi korlátozások mekkora – vagyis inkább milyen – többlet ráfordítást jelentettek. Tény azonban, hogy hazánk elkerülte az országcsődöt.
(A hetvenes–nyolcvanas évek magyar importja, számokban) A külkereskedelem cikcakk műveleteinek COCOM-kikerülésre vonatkozó végrehajtási arányait és ezek értékvolumenét, gazdaságunkra gyakorolt hatását jól jellemezhetik például az alábbi, 1985. évre vonatkozó adatok:
- Az 1985. évi költségvetés kiadási főösszegének tényszáma 609,27 milliárd forint
volt, ebből 37,66 milliárd forintot fordított Magyarország a védelemre és a fegyveres
erők egyéb feladataira.42 Ennek csak töredéke lehetett a COCOM-tagországokból származó, katonai célú import (pontos adatok jelenleg nem ismertek).
- Az 1985. évi teljes külkereskedelmi forgalom import-összege 394,7 milliárd forint volt.43
- A teljes import 39,4%-a bonyolódott a piacgazdálkodást folytató, fejlett országokkal, ahová a COCOM-tagországok sorolhatók.44 Ezek döntő hányada is a lakossági
fogyasztáshoz köthető javak beszerzésére irányult, így nem érintette a COCOM-lista,
nem volt szükség kikerülésre.
Egyetlen magyar licencvásárlás volt 1949–1968 között, amely átlépte az ingerküszöböt, hiszen a CIA felszabadított dokumentumai között eddig egyetlen COCOM-hoz
köthetőt találtam, amely az 1968-ban létrejött svéd–francia–magyar licencszerződés
kereskedelmi megállapodásaihoz kapcsolódik. A tényt, hogy ezt a külkereskedelmi tranzakciót az Egyesült Államok fontosnak tartotta, az is megerősíti, hogy ezen
Memorandum számára a Csehszlovákia megszállásával kapcsolatos fontos hírszerző
információk között is helyet biztosítottak.45
(További összefüggések) A rendszerváltozást követően 1991-től csak fokozatosan váltak átjárhatóvá a COCOM-importgátak, ezzel lehetővé vált Magyarország számára is
a technológiai lemaradás több évtizedes hátrányainak felszámolása, amelyhez bizony
nem döntően, de hozzájárultak a korábbi COCOM-előírások is. Megítélésem szerint
technológiai lemaradásunk ütemes felszámolásának útjában elsősorban az állt, hogy a
hetvenes–nyolcvanas években a rendelkezésre álló beruházási-fejlesztési erőforrások
tartósan szűkösnek bizonyultak, és a magyar gazdálkodás sajátos pártállami rendszerkorlátokkal működött. Nem számszerűsíthető viszont, hogy a COCOM-lista – mellékhatásként – mekkora hátrányt okozott a magyar gazdasági felzárkózásban, és ennek
pótlása mennyibe kerül most az EU, valamint a jogállamivá vált Magyarország számára.
A történelmi események ismeretében, utólag levonható már néhány nemzetközi
politikai következtetés is. Az 1949–1992 közötti amerikai és nemzetközi COCOMkorlátozások nem váltották be a hozzájuk fűzött egykori nagyhatalmi reményeket, mert:
- nem sikerült a kommunista rendszerek, így Kuba, Észak-Korea és Vietnám gazdasági eszközökkel történő megdöntése, de a Szovjetunió tartós gazdasági elszigetelése sem,
- napjainkban a folyamatos korlátozások ellenére is teljes kudarcba fulladt Kína gazdasági feltartóztatása, valamint
- az exportellenőrzéssel és a tiltólistákkal nem sikerült felszámolni a világ atomfegyver- fenyegetettségét.
A nyugati embargós politika Magyarországon egyrészt paradox módon elősegítette
a tudományos-műszaki nyitást a Nyugat felé, hiszen a pártállam csak a kelet–nyugati
kapcsolatok radikális javulásától várhatta az eredendően amerikai befolyás alatt álló
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COCOM-korlátozások fokozatos enyhítését, másrészt viszont jelentős lemaradást is
okozott a technológiaváltások lényeges eltolásával.
Látszólagos ellentmondás, de valóság, hogy a rendszerváltozás után számunkra a
szakosodásból eredő legnagyobb elektronikai felvevő piacot jelentő KGST-országok
fizetőképessége elapadt, és egyidejűleg megszűnt a szocialista körben kiválónak számító magyar cégeknek az a K+F versenyelőnye is, amely részben a korábbi amerikai és nemzetközi COCOM-listáknak, és a nyomában kifejlődött magyar reverse
engineeringnek volt köszönhető.
A COCOM-korlátozások megszűnésével az átalakuló volt KGST-országok számára
is hozzáférhetővé váltak a fejlett, korábban erősen korlátozott nyugati technológiák is,
így ezt a kettős csapást a hazai ipar jó ideig nem is tudta kiheverni.
(Néhány következtetés) Az alkotmányos keretet és a felsorolt tényeket figyelembe véve
nem lehetséges egész ipari–kereskedelmi–kutatási ágazatokat és egyes minisztériumokat kiemelni és a megállapításokat igazoló történelmi forrásanyagok ismerete nélkül,
vagy a meglévők ellenére szégyenpadra ültetni. Először is 1983 előtt semmiféle szervezett embargós koordináció nem létezett Magyarországon, a beszerzések a normális
külkereskedelmi csatornákon, a magyar és nemzetközi törvények által szabályozott
keretek között folytak. A COCOM-kikerülésben – 1983 után – törvényesen és hivatalból részt vállaló állami szervezeteket, vállalatokat, cégeket és személyeket csupán a
részfeladat makroszintű végrehajtási arányai szerint lehetne összevetni és erkölcsileg
minősíteni. Egyértelműen megállapítható viszont, hogy a COCOM-listák kijátszása
Magyarországon 1983-at követően sem ütközött nemzetközi törvényekbe és hazai jogszabályokba, ráadásul alapvetően Magyarország gazdasági érdekeit szolgálta.
A pártállami folyamatokat ismerő egykori résztvevők számára nem újdonság az a
megállapítás, hogy a gazdaság működésének fenntartásához, az iparfejlesztő beruházásokhoz elengedhetetlenül szükséges volt a COCOM-szabályok kikerülése, amelyet egy
kétpólusú nemzetközi politikai erőtérben, súlyos rendszerkorlátokkal terhelt gazdaságirányítási rendszer hiányfeltételei között, lavírozva kellett megvalósítani.
Tény, hogy 1990 előtt nem következett be államcsőd a COCOM-korlátozások
miatt, mert minden nyugati hitelkorlát, minden devizafizetési nehézség és minden érvényes kereskedelmi tiltás ellenére sikerült biztosítani az ország gazdasága részére elengedhetetlenül szükséges áruféleségeket.
A „minél rosszabb, annál jobb” elvet valló olvasók figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a pártállami gazdasági struktúra és a COCOM-szabályozások következtében
1990-ig elszenvedett magyar gazdasági veszteségek a rendszer jogfolytonos működése miatt ma is joghatályosak, azok terhei a mai és a jövő generáció terheit növelték.
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A Mátyás-kori reneszánsz
legjelentősebb somogyi emlékeiről

(A kiváló reneszánszkutató, Balogh Jolán emlékére)
(Bevezetés) A különböző szakmai, de az egyéb fórumok képviselői is megegyeznek
abban, hogy „máig az egyik legnépszerűbb történelmi személyiségünk Mátyás király,
aki 1458-ban kezdte meg uralkodását. A dátum 560. évfordulója alkalmából a nemzetpolitikai államtitkárság a 2018-as évet az uralkodó emlékének szenteli.”1 Potápi János
Árpád államtitkár bejelentése szerint: „az emlékév során a Kárpát-medence magyarsága
számos közös programon, konferenciákon, kiállításokon (…) [és más módon – szerző]
idézi majd fel reneszánsz királyunk alakját és uralkodásának korát”. Ehhez a programhoz kívánunk most mi is ezzel az írásunkkal hozzájárulni, amelyben elsősorban Somogy
megye legjelentősebbnek tartott Mátyás-kori reneszánsz emlékeit, illetőleg az előkerülésük utáni sorsát kívánjuk bemutatni.
A birtokomban lévő írásos dokumentumok, így a postai levelek között éppen a napokban találtam rá a 1970-es és 80-as évek – somogyi régészeti emlékekkel kapcsolatos – fontos anyagaira. Ezek között megtalálhatóak nemcsak a korszak kutatásával
kapcsolatos írások, hanem még fellelhetők a velük kapcsolatos, levélben írt egyedülálló
méltatások is. Ezek között mégis az a levél lepett meg legjobban, amit dr. Oláh Imre
küldött Seattle-ből a kaposvári múzeumba, a nevemre címezve.2 Idézem a képeslap szövegét: „Kedves Kálmán, Örömmel hallottam, hogy Mátyás korabeli kincseket találtál.
Gratulálok a sikeres munkádhoz. Seattle, 1974. III. 3. Imre”. Számomra nemcsak az a
meglepő, hogy a távoli Amerikából egy ott dolgozó orvosprofesszortól érkezik ez a gratuláció, hanem maga az a különös megfogalmazás, vagyis az, hogy én „Mátyás korabeli
kincseket” találtam. Sajnos számomra viszont az már soha nem tisztázódhatott igazán,
hogy a levélíró mit is értett pontosan a „kincsek” szó alatt, milyen kincsleletre gondolt;
netán arany-, ezüstpénzre, vagy másféle arany-, ezüst tárgyakra. Ma viszont már egyértelmű számomra, és az itteni írásomból az olvasó számára is világosan kiderülhet,
hogy a nekem küldött levélben leírt „kincsek” kifejezés csak erre utalhat: az általam
akkoriban nagyobb számban megtalált Mátyás korabeli régészeti, építészeti emlékekre.
Magyarázatul még az is szolgálhat, hogy ekkortájt még a szakma, de legfőképpen a sajtó
világa értékelte így a Mátyás-kori reneszánsz emlékeket, illetőleg az általam megtalált
fontosabb reneszánsz tárgyakat.3
A 60-as és a 70-es években valóban különösen sokszor tártam fel a Mátyás korára
datálható somogyi és a nyírségi reneszánsz várkastélyok építészeti emlékeit és különleges kerámia leleteit.4
A fent említetten kívül – a tanulmányom tárgyára vonatkozólag is – legalább ennyire
fontos Balogh Jolánnal folytatott levelezésem. Balogh Jolán, akit még pályakezdésekor
maga Klebersberg Kuno mentorált, 1968 és 1985 között tartotta velem a kapcsolatot.5 Az
1962–1974. évi ásatások során az ötvöskónyi várkastély ásatásából előkerült kőanyag
nagyon fontos volt. Különösen kiemelkedett belőle az 1970-ben általam megtalált boltozati vállkő. Ennek jelentőségét Balogh Jolán már 1974 első felében felismerte, ami a
nekem írt levelében is megmutatkozik: „Az ötvöskónyi leletanyag rendkívül jelentős.
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Szívből gratulálok hozzá. Legyen szabad megjegyeznem, hogy a közölt gyönyörű és
elsőrangú faragvány nem pilaszterfő, hanem boltozattartó gyámkő, olaszul peduccio.
Mint ilyen fontos bizonyítéka az egykori reneszánsz boltozatnak.”6
Balogh Jolán nagyon örült az 1969–1973 közötti nyírbátori Báthori-kutatásaimnak is.
Az egyik keltezetlen levele szerint „nagyon örvendek a nyírbátori témájának és szívesen
látom esetleges kérdések megbeszélésére. De arra kérem, hogy előzetesen legyen szíves
felhívni engem telefonon.”7
Balogh Jolán minden megjelent témámat érdeklődéssel fogadta, így például a
Báthoriak sárkányölő legendájával kapcsolatos 1968–1973 közötti kutatásaimat is véleményezte.8
1. A somogyi és a nyírségi reneszánsz, valamint a Báthori-emlékek kutatásáról
a. A somogy megyei Ötvöskónyiban feltárt egyedülálló reneszánsz leletek
Ötvöskónyiban az 1966–1974 között folytatott ásatásokon – a nyírbátori Báthori
várkastélyhoz hasonló – reneszánsz típusú kastély maradványait tártuk fel. 1974-ben,
az ötvöskónyi várkastélyról szóló írásom fejezetei között a nyírbátori 1954–1972 közötti leletmentő kutatások fontos eredményeit is publikáltam.9
A nyírbátori 1969-es feltárásunk során talált egyedülálló Mátyás-kori kályhacsempeanyagunk már az 1973-ban megvédett doktori disszertációmban feldolgozásra került.10 Szekér
György építészmérnök és művészettörténész kollégám az ottani ásatások során előkerült leletanyagok alapján készítette el a két kastély rekonstrukcióját,11 majd 2006-ban a Pannonterv
(dr. Nagy Gergely), a Rippl-Rónai Múzeum (dr. Magyar Kálmán) és a KÖH (dr. Aradi Csilla)
segítségével ugyanő elkészítette az ötvöskónyi várkastély ásatása során megtalált kőfaragványok és téglák katalógusát.12
A már régebben publikált reneszánsz anyagaim kapcsán, 1981-ben azt írta Balogh Jolán:
„tanulmányát ismerem Ötvöskónyiról a Múzeumi Évkönyv I. számában, Koroknyáról a
»Somogy« 1976-os számában. (…) Ha ezekről küldhetne különlenyomatot, örömmel és
hálával venném, annál is inkább, mert nehezen elérhető folyóiratok, különösen a »Somogy«
[Somogyi Múzeumok Közleményei I. 1973. – szerző] (…), nekem csak az előzetes jelentés
van meg. Szívességét előre is köszönöm. Eredményes munkát kíván szíves üdvözlettel. B.J.”13
Az ötvöskónyi várkastély reneszánsz kőanyagát 1975-ben a Magyar Nemzeti Galéria
főigazgatója, Pogány Ö. Gábor ugyancsak kiemelkedően fontosnak tartotta. Mivel az
1975-ös év első felében Zolnay László munkatársaként a Magyar Nemzeti Galériában
dolgoztam,14 a főigazgató levélben megkérte a területileg illetékes megyei múzeumigazgatót, dr. Bakay Kornélt az ötvöskónyi munkálatok folytatásának a támogatására.15 Válaszlevelében a kaposvári múzeum igazgatója elutasítólag a következőket írta:
„Tisztelt Főigazgató Elvtárs! Az ötvöskónyi régészeti feltárásokra a Megyei Múzeum
Igazgatóság 1975-ban anyagi fedezetet nem tud biztosítani. Az V. ötéves terv kutatási
előirányzatairól jelenleg még nem tudunk nyilatkozni. Magunk is fontosnak tartjuk a
megkezdett témák befejezését, ezért örömmel vennénk, ha a feltárás költségeit a Magyar
Nemzeti Galéria tudná biztosítani. Külön nehézséget jelent az is, hogy a feltárt épületmaradványok megóvását nem tudjuk biztosítani.”16
b. A nyírségi Báthori emlékek kutatásáról
Még a Magyar Nemzeti Galéria munkatársaként kutattam és meg is jelentettem a középkori Báthori várkastélyok középkori fűtőberendezéseit, illetőleg a kályháit.17 Ekkor
jelentek meg a Mátyás-kori nyírbátori és az ötvöskónyi várkastélyok ásatásain feltárt
legfontosabb kályhacsempék darabjainak értékelései.
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1975 tavaszán Dávid Katalin főosztályvezető meghívott az általa vezetett közművelődési csoport vezetőjének. Ezzel a meghívással szinte napra megegyezően dr. Németh
Péter megyei múzeumigazgató is felkért a nyíregyházi Jósa András Múzeumba helyettesének. A két felkérésből a nyíregyházit fogadtam el, mivel ott biztattak az ottani nagyszabású régészeti kutatások vezetésével. Így került sor 1975–1977 között – az újabb
nyírségi időszakomban – az ecsedi lápnál elhelyezkedő Sárvármonostor feltárására.18
A nagyecsedi kutatásaim során, 1976 nyarán tártam fel feleségemmel, M. Hrotkó
Zsuzsannával együtt az ecsedi vár 1550-ből származó Báthori címeres kövét. Ez az egykori (1840) ecsedi városháza – a feltáráskor már Bíró Dániel Rákóczi utca 11. szám alatti
– épületének udvari homlokzati falában maradt fenn.19 Báthori III. András (Bonaventura)
1550-es ecsedi vára átépítésének mészkőtáblája került a felszínre. Balogh Jolán ezt az
ecsedi feltárási eredményemet is nagy örömmel fogadta és azt írta: „az ecsedi címerkő
hallatlanul érdekes, kivált nekem azért, mert Báthory András utóbb Ferdinánd király
megbízásából Erdély vajdája lett, tehát engem erdélyi munkám végett is nagyon érdekel.
Nagyon örvendenék, ha olyan fotót kaphatnék róla, amely a kiemelés, a letisztítás után
ábrázolja. Talán érdekli, hogy Báthory András vörösmárvány síremléke Máriavölgyben
van (Pozsony mellett), az egykori pálos templomban; a dombormű Báthory Andrást a
feszület előtt térdelve ábrázolja, a német késő renaissance stílusban, és így éppen az ellentéte az ecsedi címerkőnek.”20
A 16. század közepéről származó Báthori feliratos kővel most azért kell részletesebben foglalkoznunk, mert a szakmai köztudatban a mai napig nem szerepel értékének
megfelelően; ráadásul a nagyecsedi útikalauzban még hibásan is szerepel. A háromnyelvű (magyar, román és angol) bédekker készítője, Lukács József régész az ecsedi Báthori
I. András 1484-es és az 1492-es ecsedi építési tábláival „keverte össze” az 1550-ben
készült építési táblát.21
Az 1550-ből származó kő ábrája alatti, szintén háromnyelvű szöveg téves: „Báthori
címeres kő, 1490 körül”. Ez angolul ugyancsak így szerepel: „Stone with the coat of
armes of the Báthori family, around 1490”.22
c. A somogyi Báthori emlékek kutatásáról
A régészeti és a történeti forráskutatások mára kiderítették, hogy az ötvöskónyi várkastély Mátyás-kori birtoklása és a közvetlenül azt követő időszak leletanyaga egyértelműen a Batthyány családhoz köthető. Az ecsedi Báthoriak somogyi birtoklása már
1487-tel, Marczali László halálával megkezdődött.23
1510-ben Batthyány Benedek királyi kincstartó és budai várnagy (1506–1525) mint
tulajdonos még az ötvöskónyi kastélyából keltezte a levelét. Viszont közvetlenül utána
egészen 1549-ig előbb a Báthoriak leányági rokona, Pekry Lajos, majd maga Báthori
András (Bonaventura) lett az ötvösi kastély és annak birtokainak a tulajdonosa.24
A Báthori család 1460–1480 közötti fejének, ecsedi Báthori István országbírónak, Mátyás király egyik sikeres hadvezérének – aki 1474-ben, a király távollétében Magyarország „helytartója” is volt – sikerült elintéznie a Báthori testvéreknek a
Marczali családdal történő „örökösödési szerződését”. Ezzel az utolsó Marczali 1487ben történt halála után 1490-re már zavartalanul a Báthoriak birtokába került a somogyi,
és ezzel együtt a fejérkői Marczali uradalom a tartozékaival, köztük Babócsa várával és
a segesdi, ún. szakrális várközponttal.25
Jelenleg nem áll módunkban foglalkoznunk a fejérkői Báthori várkastély (1487–
1544), illetőleg a babócsai Báthori rezidenciális várközpont (1490–1566) régészeti
anyagának a kérdésével.26 Viszont azt még érdemes kiemelni, hogy 2006-ban a RipplValóság • 2018. december
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Rónai Múzeum (Kaposvár, Fő utca 10.) akkori kőraktárában – Szekér Györggyel együtt
– rátaláltunk egy Somogyvárról származó jelentősebb és addigra „elfelejtett” reneszánsz
kőanyagra.27 Balogh Jolán ugyanis már az egyik, 1971-ben küldött levelében kért felvilágosítást tőlem a somogyvári reneszánsz kőanyaggal kapcsolatban, így az ottani reneszánsz boltozattartó gyámkőről. Kérésében a következő állt: „Ha a gyámkő fényképezésére Niklán sor kerül, akkor nagyon kérem ugyanott lefényképeztetni a két renaissance
sírkövet. Ezt a darabot valóban én is a somogyvári töredékek között láttam.” 28
A somogyvári bazilika 15. század végén történő gótikus és reneszánsz stílusú átépítésére szolgálhat magyarázatul az is, hogy Mátyás király 1477 táján Báthori Miklós püspököt bízta meg a somogyvári apátság kommendátori tisztségével. Közismert Miklós
váci püspök ottani reneszánsz-humanista udvartartása, illetőleg a váci és a más birtokán
történt nagyarányú reneszánsz stílusú építkezése is. Nyugodtan leszögezhetjük tehát,
hogy a somogyvári bencés apátság reneszánsz kőanyaga eddig legalább olyan ismeretlen, mint az általunk már régebben megtalált segesdi reneszánsz sírkő. Az utóbbiról
ezért szándékozunk itt most részletesebben is írni.
Az utolsó Marczali, vagyis Marczali László édesanyjának, Báthori Katalin síremlékéhez a megtalálásakor két márvány díszes kőlap tartozik. A 2001-ben Segesden megnyílt
Árpád-házi Szent Margit kiállítóhelyen megtalálható síremléktöredékeket 1988-ban már
publikáltuk.29 Ezt a követ 1979-ben emeltük ki ideiglenes helyéről a római katolikus
templomtól DK-re lévő Mária-sziklakápolna talapzatából.30
A két darabra tört vörös márványlap 1945 után került a feltárási helyére. Előtte a
templom oldalfalába falazták be, majd 1945-ben a torony pusztulása után sérült, hiányos
állapotban helyezték át. Takács Ince írása szerint 1756. március 13-án, a régi vár köveinek eltakarításánál az egyik téglásmester „in loco arcis”, vagyis a vár helyén hatalmas
oszlopra bukkant nemzetségi címerrel, amelynek hosszúsága 6 láb és 2 czol, szélessége
pedig 3 láb, mellette két vitéznek (?) a csontvázát találták meg.31 Március 16-án 12 ökörrel a ferences rezidenciába (régibe) hozatták el. A női alakot és töredékes latin feliratot
tartalmazó követ a ferences templom bejárati falába jobbra beépítették, majd a második
világháború során a visszavonuló német csapatok által bekövetkezett robbantás után
szállították el és beépítették a Mária sziklakápolna falába. Takács szerint a latin szövegtöredékekből ez olvasható ki:
NIFCUC C
I AVIA
AGIS E
NO ISSIM
KAHRIN
VIVEN.32
A község szülötte, az ugyancsak ferences Bozsóky Pál Gerő későbbi olvasata szerint
a kő felirata a következő:
MAGNIFICUS… AVIAE… AGISTER… NOVISSIME… CATARIANE…
VIVEN… Vagyis: Nagyságos… (női) Ősének… Mester… Legújabban… Katalinnak…
Élő (esetleg élve).33
Szerintünk a kövön világosan egy redőzött (lebegő) ruhába, köpenybe öltözött szárnyas angyal látható, valószínűleg egy címert tartva. A kívül párkányszerű szegéllyel
ellátott, középen fúratott díszből induló S alakú motívumok mellett, kívül egy sorozat
rozetta, valamint párhuzamos vonaldísz zárja, külső szélei legömbölyítettek. Az angyal
jobb felé félköríves, töredékes ívindításban végződik. Fölötte egy négyszögletes táblában „ICUS… AVIA… AQUIST… ISSIM… CATERINA… VIVENS” olvasható.
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A másfél méternél alig hosszabb és negyed méter vastag vörös márvány síremlék másik
felén (arányos tükörábrázolás szerint) ugyancsak egy angyal állhatott. Ez a két angyal
tarthatta a félköríves mezőben lévő címert (címereket?), illetve a felső feliratmezőt.34
Kinek, vagy kiknek a sírfeliratát őrizte meg ez a kő? Az világosan olvasható, hogy a
feliratában egy Katalin keresztnevű nőről van szó. A darab stílusa, kivitelezése a 15. század végére, a 16. század elejére utal. Ez a főrangú hölgy pedig Báthori Katalin, Marcali
György somogyi főispánnak a felesége lehetett.35
A segesdi kiállítóhelyen ma is megtekinthető sírkövet az országos tudományos szakmai kör még nem ismeri igazán. Balogh Jolán 1981-ben azt írta róla: „a segesdi sírkő
hallatlanul érdekes, a tervezett ausztriai kiállítás nézőpontjából pedig igen-igen fontos
darab. Kiállítását máris javasoltuk és tervbe vettük. Akkor természetesen sor kerül a
restaurálására is: fényképezése akkor könnyebb lesz. Ha kiállítjuk, akkor 15-20 soros
közlést kérünk majd névvel a katalógus részére. Minden közlés névvel jelzett lesz.”36
Sajnos a segesdi Báthori Katalin-síremlék tervezett ausztriai kiállítása meghiúsult,
főképpen technikai okok miatt: az érte leküldött teherautó sofőrje – a darab nagy súlyára
hivatkozva – az elszállítását ugyanis nem vállalta.
2. A legfontosabb Mátyás-kori somogyi reneszánsz emlékek az ausztriai
Schallaburg ’82 kiállításán és az ott szereplő tárgyak utóélete
a. Az ötvöskónyi és a korotnai peducciók, valamint a korotnai Mátyás-címeres kőtöredék
Számomra csak Balogh Jolán 1981. október 28-i leveléből derült ki az, hogy a
somogyi reneszánsz legkiemelkedőbb darabjait, így az ötvöskónyi peducciót és a
segesdi Báthori Katalin-sírkövet is betervezték az ausztriai Mátyás kiállítás számára.37
Novemberi válaszlevelemre Balogh Jolán – kimentve magát – 1982. január 3-án ezt írta: „Kedves Kolléga! Hálásan köszönöm novemberi levelét. Válaszom azonban erősen
késett, részben a schallaburgi kiállítás határidős munkálatai, részben egyéb tennivalók
összetorlódása miatt az ünnepi időszakban. A késedelemért szíves elnézését kérem.”38
A január 8-án kelt válaszlevelemben megírtam Balogh Jolánnak, hogy „a schallaburgi
kiállításról csak Öntől értesültem. A nálam kiválasztott anyag sorsáról semmit sem
tudok. Mindenesetre a rendelkezésemre álló anyagból választottam, s a Báthori kő
fotóit is mellékelem Önnek.”39
Végül is a somogyi reneszánsz anyagból három nagyon fontos darab azért kikerült Ausztriába kiállításra: a korotnai boltozati vállkő, az ugyancsak a korotnai
(koroknyai) várból származó Mátyás-címeres kőtöredék és az ötvöskónyi boltozati
vállkő, a peduccio. Ez a három kő az ausztriai „Mathias Corvinus und die Renaissance
in Ungarn, 1458–1541” című kiállítás igazi reprezentánsa volt, és egyben nagyon
fontos bizonyítéka lett a magyarországi Mátyás-kori, ún. vidéki reneszánsz főúri kastélyépítkezésnek.40
A korotnai boltozati vállkő – az ún. Mátyás-címeres darabbal együtt – a 20. század
elején került Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből a kaposvári múzeumba. Eredetileg
mindkettőt a Nagybajom község külső határához tartozó, erdővel borított Vári dűlőnek nevezett területén találták. Itt állt ugyanis a Korotnai család 15–17. századi várkastélya, a későbbi palánkvár.
Ez a korotnai boltozati vállkő 54 cm magas, 46 cm széles és 9 cm vastag. A márványból készült darab korinthoszi jellegű, egyben töredékes; a bal oldali felső része
és mindkét volutája letörött. Nyaktagját íves oldalú háromszögben összefogott, sásleveles konzol támasztja alá. A nyaktagból kinőve, középen alacsony, kétoldalt
a vállkő magasságának kétharmadát beborító akantuszlevelek bontakoztak ki.
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Felettük a szalaggal összekötött és lendületesen ívelő leveles indák alakították ki a ma
már letörött, alulról felfelé csavarodó levelekből álló volutákat. A fejezetet két végén
kihajló abakusz fedi, középen letört virágmotívummal.
A vele együtt előkerült Mátyás-címeres kőfaragvány ugyancsak szürkésbarna, rétegzett szerkezetű márgából készült, 18 cm hosszú,13,2 cm széles és 2,2 cm vastag munka.
A már a bevezetésben is említett ötvöskónyi boltozati vállkő 56 cm magas, 44 cm
széles és 14 cm vastagságú műemlék. Stílusát tekintve korinthoszi oszlopfő jellegű,
állapotára nézve töredékes darab, amelynek jobb felső része, mindkét volutája és alsó
levélsorának bal felső vége hiányzik. Szabályos nyaktagját íves oldalú háromszögben
összefogott, sáslevelekkel díszített konzol támasztja alá. A nyaktagot emelkedő, a vállkő
testének alsó kétharmadát levéldíszítés borítja, ami két szélen kihajló akantusz-levelekből, és középen mélyen hasított, stilizált levélkötegből áll. A három levélcsomó közül nő
ki a fent egykor közép felé kisebb, és két oldalt nagyobb volutákban csavarodó második
levélréteg, amely az alsó levélsor kihajló felső részletre támaszkodott. A voluták fent
benyúlnak az oszlopfőt lezáró, két végén kihajló abakuszba, amelyen középütt ötlevelű
virágszirom található.
Az általunk legelőször közölt három darab időrendi és műhelyproblémáját elsőnek
Balogh Jolán már a kiállítás katalógusában felvetette.41 A kitűnő művészettörténész
a Bakócz-kápolna (1506–1507) pilaszterfejezetének típusai között közölte a pomázi
tabernaculumot (1519), illetve az ötvöskónyi és a korotnai konzolokat.
A Mátyás-korra való datálásunk szempontjából viszont szerintünk nagyon fontos a
korotnai Mátyás-címeres kőfaragvány. Ezen a kis töredéken szerencsére megmaradt
a baloldali, felül sávokkal osztott címermező és alatta a jellegzetes kettős koronás
oroszlánfejek. Jobboldalt – a kis töredékes résztől eltekintve – egy teljesen hiányos
címermező látható. Továbbá baloldalt a címertartó angyal (?) töredékes maradványa is
megfigyelhető.42
b. A somogyi Mátyás-kori reneszánsz emlékek sorsa a Schallaburg ’82 kiállítását követően
Az ausztriai kiállítás után a három somogyi reneszánsz építészeti emlék Budapestre,
a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállítására került.43
Mikó Árpád, aki mindkét – az 1982-es schallaburgi és az 1983-as Magyar Nemzeti
Galéria – kiállításának a rendezésében részt vett, külön fejezetben ír Balogh Jolán munkásságáról.44 Mikó az említett doktori értekezésében Balogh Jolánt a magyar reneszánsz
legkiválóbb kutatójaként említi és külön kiemelve az első helyen szerepelteti őt, mint
a két kiállítás főrendezőjét. „Természetesen ő [Balogh Jolán – szerző] írta az új (akadémiai) művészettörténeti összefoglalás – címe szerint a magyarországi művészet története – reneszánsz fejezetét is, amely 1956-tól 1973-ig öt kiadásban jelent meg. Élete
végén még az is megadatott neki, hogy ideáját műtárgyakban megtestesülni is láthatta:
az 1982-ben az ausztriai Schallaburg várában (1983-ban pedig Budapesten, a Magyar
Nemzeti Galériában) megrendezett átfogó magyar reneszánsz kiállítás művészeti része
az ő elképzelését váltotta valóra.”45
Az ausztriai és a budapesti kiállításokon szereplő korotnai és ötvöskónyi leletek 1984-től
már csak másolatban kerültek vissza a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményébe.46
Bereczky Lóránd főigazgató hivatalos levélben kérte a Rippl-Rónai Múzeum akkori igazgatójától, dr. Mészáros Balázstól az említett három reneszánsz kőanyag hosszútávra szóló
kikölcsönzését.47 A főigazgató hivatalos kérésének indoklása szerint: „az ötvöskónyi
és a korotnai gyámkövek 1985 óta állandó kiállításunk nélkülözhetetlen darabjai: a reneszánsz kőtárunkban jelenleg nem is tudnánk őket pótolni. A kitűnő kőfaragványok nemcsak
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Somogy megyének, még csak nem is Dunántúlnak, hanem egész Magyarországnak kiemelkedőem fontos korai reneszánsz kőemlékei, olyan kvalitású darabok, amelyek bízvást
szerepelhetnének a firenzei Muzeo Nazionale (Bargello) termeiben is.”48
Mikó Árpád legfrissebb szakmai értékelésében is így szerepelnek: „Ez volt alighanem az utolsó alkalom, amikor Magyarországon készült reneszánsz faragványok teljesen
szinkronban voltak az itáliai fejlődéssel. Alkotóik egészen biztosan olaszok, akik valahol
az ország közepén tevékenykedtek, Budán vagy Esztergomban, s faragványaik – az általános gyakorlatnak megfelelően – készen kerültek rendeltetési helyükre.”49 A faragványok
elkészítő műhelyével kapcsolatban, ezen belül is Ötvöskónyi és Korotna vonatkozásában
Mikó így pontosít: „itt a reneszánsz faragványok anyaga – a Buda környéki márga – távolabbi eredetre, központi kőfaragóműhelyre vall, s az egyik – már említett – szép lebegőfejezet stiláris párhuzama Budán is került elő, a polgárvárosban. Az Ötvöskónyihoz közel
eső Korotna helyéről egy gyönyörű peducciót ismerünk (amely szintén szorosan kapcsolódik anyagában, stílusában az előbb említett két darabhoz) (…)”.50
Ezzel kapcsolatban mi is többször írtunk az említett ötvöskónyi és korotnai darabok
anyagáról, műhely- és periodizációs problémájáról.51 Az ötvöskónyi várkastély kőfaragványai anyagának, műhely és periodizációs problémáinak pontosításában viszont a
jövőben még nagyban segíthet a már általunk többször is idézett – Szekér György által
elkészített – katalógus kiadása.52
(Befejezés) 2007-ben, Segesden alakult meg a Somogyi Reneszánsz Szövetség, azzal a
céllal, hogy megőrizze és kutassa a Mátyás-kori és a 16. századi somogyi reneszánsz
emlékeket.53 A Szövetség indulása előtt egy hármasban történő beszélgetés során Segesd
akkori polgármestere, Bencze Imre és a kiállítóhely akkori vezetője, Ivelics Jánosné,
valamint a szerző gondolt arra, hogy egy szervezetbe kellene tömöríteni azoknak a somogyi településeknek a képviselőit, akik döntési joggal rendelkezhetnek a területükön
lévő reneszánsz emlékek felett.54 Dr. Magyar Kálmán (a szerző) által elkészített körlevelet, illetőleg a találkozásra szóló meghívót hét somogyi település polgármestere
kapta kézhez.
Ennek a nyomán gyűlt össze 2007 őszén, a segesdi Árpád-házi Szent Margit kiállítóhelyen két kisebb, illetőleg négy közepes létszámú község és egy város polgármester szintű képviselője. Andocson a ferences kolostor temploma, Balatonszabadiban
a Pusztatorony reneszánsz kincslelete, Balatonszemesen a római katolikus templomban lévő pasztoforium, Nagybajomban (és részben Somogysárdon) a Korotna
várkastély, majd vár, Ötvöskónyiban a várkastély, Segesden a Báthori Katalin-sírkő
és Somogyváron a bencés apátság reneszánsz emlékei jelentették a megvédésre szolgáló fontos értékeket. Az összegyűlt polgármesterek közül végül csak három község:
Balatonszemes, Ötvöskónyi és Segesd polgármestere vállalta a Szövetségben történő
részvételt és a munkában való aktív közreműködést.
A 2008-ban bejegyzett szervezet tudományos munkabizottságot is létrehozott.
Ennek tagjai: elnök, dr. Magyar Kálmán régész-történész, elnökhelyettes dr. Janotti
Judit építész, főtitkár Szekér György építész és művészettörténész. Tagjai: néhai dr. Őrsi
Károly tájépítész, dr. Nagy Gergely építész, Péntek László polgármester és dr. Mohr
Tamás alpolgármester (Segesd), Pusztai László polgármester (Ötvöskónyi) és Takács
József polgármester (Balatonszemes)
Tiszteletbeli elnök: prof. dr. Prokopp Mária művészettörténész, egyetemi tanár
(ELTE). A Szövetség igen aktív tagja még Fábián Éva megyei főépítész, Kóczián Zoltán
Gergely nagyatádi könyvtáros és Péntek Bálint helyi informatikus.55
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A 2008-as megalakulás után Segesden tíz, míg Balatonszemesen öt tudományos konferenciát rendezett a Szövetség, amelyekből a 2013-as és az idei segesdi és
balatonszemesi is a Mátyás király emlékévével kapcsolatos „megemlékező” rendezvény
volt.56 A Szövetség konferenciáinak a védnökei is mindig a területileg illetékes országgyűlési képviselők voltak; név szerint Szászfalvi László és Witzmann Mihály.
Mi tartozhat még ma is a Somogyi Reneszánsz Szövetség fontos feladata közé?
Kitüntetett helyen szerepelhet a Mátyás uralkodása első szakaszához köthető korai
somogyi emlékkörnek összegyűjtése (ez nagyjából Vitéz János váradi és esztergomi
időszakához köthető), illetve ezeknek meghatározása és kiadása Somogyban. Itt főleg
a 15. század első felétől nádorságot, valamint az igen magas udvari és kormányzati
tisztségeket betöltő Marczaliak, Héderváriak, Újlakiak, majd a század második
felétől főképpen mint követ az olasz kapcsolatokat kiépítő (Öreglaki) Thuzok, az
1484-től az utóbbiak birtokába lépő Corvin János, majd később, 1490-től az ecsedi
Báthoriak és a Batthyány család léptek fel a legfontosabb és a legkorábbi somogyi
reneszánsz várkastélyok építőjeként.
Láthattuk, hogy a korai Mátyás-kori kastélyépítkezés legfontosabb példáit a
korotnai várkastély reneszánsz kőanyaga és címeres köve adták. Hasonló értéket képviselnek a 15. század végi és a 16. század első feléből való ötvöskónyi
Batthyány, illetőleg az 1520-as és 1549-es évek közötti időből származó Báthori
emlékek. Ugyancsak teljesen egyedülálló Segesden az Árpád-házi Szent Margit
Múzeumi Kiállítóhelyen régóta (2001-től) látható Báthori Katalin angyalos sírkő.
Szükségesnek látszik még a felsorolt anyagoknak a Báthori család nyírségi és szatmári emlékeivel való pontos egybevetése. Ugyancsak nagyon fontos az ottani múzeumi és más szervezetekkel való, ezzel kapcsolatos közös munkája és azok lehetőségeinek a kialakítása. Ez különösen azért is fontos, mert a „világi főurak közül
a Báthoryak megrendelésének köszönhető a legtöbb és legjobb all’antica mű”.57
A Somogyi Reneszánsz Szövetség csak velük együttműködve és akár az ő közreműködésükkel látja csak a lehetőségét a különböző emlékhelyek megteremtésének. A segesdi Báthori emlékhely – a Báthori Katalin sírköve feletti szinten – már
közel két évtizede jól működik egy ottani régészeti kiállítás keretében. Mi már
régóta ilyen romkertszerű kiállítási helyet terveztünk már az ötvöskónyi várkastély területére is. A kutatók és a helyi hivatalok első emberei itt ugyanis rájöttek
már arra, hogy csak ilyen szövetségben lehet a közös teherviselésen alapuló, évről
évre folytatott, hosszú távú munkát elvégezni; többnyire szinte pénz nélkül, a helyi önkormányzatok és a szakemberek áldozatos munkájával.
Megállapíthattuk viszont még azt is, hogy csak a somogyi templomokban
(Andocs, Balatonszemes) lévő reneszánsz emlékek vannak teljes biztonságban.
A múzeumokban találhatók, így a Báthori Katalin-sírkő Segesden, illetőleg a
balatonszabadi kincslelet a kaposvári megyei múzeumban ugyancsak védettek és
még látogatható közkincsként is szerepelnek. Ez a biztonságos és „látható” helyzet
viszont már nem mondható el a teljes ötvöskónyi reneszánsz kőanyagról, amit a
kaposvári múzeum tudományos kőraktárából Taszárra, a repülőtéri raktárba szállítottak át.58
Sajnos nagyon tragikus a sorsa magának az ötvöskónyi várkastély romterületének is. A régészeti ásatás 1974-ben történt megszakítása után (lásd 1. számú
fejezet) 1984-ben a H. Vladár Ágnes építészmérnök által elkészített romkonzerválási és bemutatási terv megvalósítását az OMF akkori illetékes bizottsága elvetette.59 A Szövetség megbízásából – közvetlenül még a tragikus halála előtti időben – a
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Tudományos Bizottságunk legaktívabb tagja, dr. Örsi Károly kezdte el az ötvöskónyi
romterület védelmének és helyreállításának a munkáját. A terület felmérése előtt már
többször járt a helyszínen, még szakadó esőben is.60
A Szövetség végső célja mégis csak az lehet, hogy elérhessük azt, hogy a Mátyáskori és a 16. századi somogyi reneszánsz emlékek – ahogy azt nekem dr. Oláh Imre a
bevezetésben említett levelében az USA-ból megírta – valóban a „Mátyás-kori kincsek”
lehessenek.61
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Magyar Demokrata, XXI. évf. 51–52. szám,
2017. december 20, 92.
Feladó: Dr. I. (Imre) Oláh, Seattle (USA, WA),
Címzett: Dr. Magyar Kálmán muzeológus,
Kaposvári Múzeum, Kaposvár, Hungary. A képeslap az University of Washington School of
Medicine épületét ábrázolta.
Az akkoriban még az ELTE magyar tanszékén
tanító egykori évfolyamtársam, Alexa Károly és a
reneszánsz kutatással foglalkozó főnöke, Kovács
Sándor Iván professzor még Nyíregyházára a
Múzeumba is leutazott hozzám, azért hogy írhassanak róluk. (Ld. Alexa Károly 1976. november
1-jén kelt levele.) A később tragikus sorsú Mátyás
István, a Népszava rovatvezetője személyesen is
részt vett Báthory Katalin reneszánsz sírkövének
1979-es segesdi feltárásán. Ld. Mátyás István:
A kiásott múlt, Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp.,
1989, 120–122. (Továbbiakban: Mátyás i. m.
1989.)
Magyar Kálmán: A nyírbátori várkastély XV.
századi kályhacsempéi és a művelődéstörténeti vonatkozásai, Bp., 1973/A. Kézirat, ELTE Régészeti
Könyvtár (Továbbiakban: Magyar i. m. 1973/A.
Kézirat, ELTE); Uő: Előzetes jelentés az ötvöskónyi
reneszánsz kastély feltárásáról (1966–1972).
Somogyi Múzeumok Közleményei 1. Kaposvár,
1973, 349–356. (Továbbiakban: Magyar i. m.
1973/B.); Uő: Az ötvöskónyi Báthori várkastély.
Somogyi Múzeumok Füzetei 18. Kaposvár, 1974.
(Továbbiakban: Magyar i. m. 1974.); Uő: A nyírbátori Báthori várkastély címerábrázolásos kályháiról. Archeológiai Értesítő 102. Bp., 1975. 1,
117–131. (Továbbiakban: Magyar i. m. 1975/A.);
Uő: A nyírbátori Báthori-várkastély története és
régészeti kutatása. Szabolcs-Szatmári Szemle 10.
évf. 3. Nyíregyháza, 1975. augusztus, 43–55.
(Továbbiakban: Magyar i. m. 1975/B.); Uő: A magyarországi reneszánsz somogyi emlékei. Somogy
1976/2. Kaposvár, 1976, 96–105. (Továbbiakban:
Magyar i. m. 1976/A.)
Professzorom, László Gyula a diósgyőri vár
középkori kerámiáiról szóló szakdolgozatom
kapcsán 1968-ban ajánlotta, hogy az általa már
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Erdélyből is jól ismert kiváló reneszánsz kutatóval, Balogh Jolánnal vegyem fel a kapcsolatot,
így innentől fogva a reneszánsz kérdésben fő
szakmai mentorommá vált.
„További jó munkát kíván szíves üdvözlettel,
Balogh Jolán. 1974. április 21-én.”
Ezen a II. kerületi (1024 Bp., Fillér utca 21.)
lakásának telefonszáma is szerepelt (357-264)
azzal együtt, hogy legbiztosabban reggel fél 9 és
10 között hívhatom, kivéve pénteken.
Az 1974. április 21-i levelében azt írja: „a
Báthory mondához valóban meglepő anyagot
sikerült összegyűjtenie”.
Magyar i. m. 1974, 14–19.
Magyar i. m. Kézirat, ELTE, 1973/A; Uő:
1975/A. 117–135; Uő: i. m. 1975./B, 43–45.
A 70-es évek második felében adtam át a nyírbátori ásatásom feltárási és közlési jogát Tamási
Judit régésznek és Szekér Györgynek. Az utóbbi
által készített tervezési anyagok csak a Somogyi
Reneszánsz Szövetség által 2007-től szervezett
segesdi és balatonszemesi konferenciánkon kerültek bemutatásra.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal anyagi
támogatásával a Pannonterv Kft., dr. Magyar
Kálmán és Szekér György révén 159 darab kőfaragvány és 64 darab tégla katalógusa készült el.
(Továbbiakban: Katalógus 2006, 1–174, publikálás folyamatban.)
Balogh Jolán 1981. október 28-án, Budapesten
kelt levele.
Ld. Zolnay László 1974–1975-ben nekem írt
leveleit.
MNG 863-372/1975. számú levél.
437/1975. RRM. levél. Dr. Bakay Kornél múzeumigazgató Kaposváron 1975. május 13-án kelt
levelén Pogány Ö. Gábor szignója mellett még
ez szerepel: „lássa dr. Magyar Kálmán”, illetve
az én megjegyzésem: „az ásatást mindenképpen
folytatnám”.
Magyar Kálmán: A magyarországi középkori várkastélyok fűtőberendezései I.
Művészettörténeti Értesítő XXV. évf. 2, 1976,
101–107. (Továbbiakban: Magyar i. m. 1976/B.)

108

MAGYAR KÁLMÁN: A MÁTYÁS-KORI RENESZÁNSZ...

18 Magyar Kálmán: Északkelet-Alföld egyedülálló Árpád-kori bencés apátsága NagyecsedSárváron. A legújabb történeti és régészeti források vizsgálata alapján = Örökség és Küldetés.
Bencések Magyarországon. Szerk. Illés Pál
Attila, Juhász-Laczik Albin OSB (Rendtörténeti
Konferenciák 7/1), Bp., 2012, 189–219.
19 Magyar Kálmán: A nagyecsedi reneszánsz vár
Báthori címeres köve. Művészettörténeti Értesítő
XXVII, 1978. (Továbbiakban: Magyar i. m.
1978. XXVII.) – Forrás: http://www.olvasssokat.hu/sites/olvass-sokat.hu.foiskola/files/
galeria/muveszet/nagyecsed/dokumentumok/
mtt_182_cimeres_ko.pdf
20 Balogh Jolán 1981. október 18-án, Budapestről
keltezett levele.
21 Lukács József: Nagyecsed: Történelmi és
Kulturális Kalauz. Szatmár Megyei Múzeum,
Szatmárnémeti (Satu Mare), 2008, 1–49. –
Forrás: http://www.muzeusm.ro/carti2009/ecsed.
pdf
22 Ua., 21.
23 Horváth Richárd: Az ecsedi Báthoriak várbirtokai a kései középkorban, 2006, 313–317.
(Továbbiakban: Horváth i. m. 2006.) – Forrás:
http://www.academia.edu
24 Magyar i. m. 1974, 6–7.
25 Magyar Kálmán: A középkori Segesd város
és megye története, régészeti kutatása (Egy
királynői központ a X–XVIII. században).
Somogyi Almanach 45–49. szám, szerk. Kanyar
József, Kaposvár, 1988, 1–184.; 1–32. kép.
(Továbbiakban: Magyar i. m. 1988.)
26 Magyar Kálmán – Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruckorig, Kaposvár,
2005, 3–298. (Továbbiakban: Magyar–Nováki i.
m. 2005.)
27 Ezeket később, úgy 2009-2010 táján az összes többi somogyvári kőanyaggal együtt Somogyvárra,
az ottani ún. Szociális Gyermekotthon pinceraktárába szállították el.
28 Balogh Jolán 770/1971.számú levele, 1971. dec.
28-án.
29 Magyar i. m. 1988, 119–120.; 32. kép, 5–6.;
Mátyás i. m. 1989, 120–122.
30 A Rippl-Rónai Múzeum leltárkönyve szerint
178.4.1. leltári számon már három darab szerepel.
31 Takács Ince: Szent Ferenc fiai a Veszprém egyházmegye területén különös tekintettel a XVII–
XVIII. században. A Veszprémi Egyházmegye
Múltjából, szerk. Pfeiffer János, Veszprém,
Kézirat, 1948, 141; 623. jegyzet.
32 Ua., 141.
33 Bozsóky Pál Gerő: A segesdi Báthori Kata élete
és vége. Párizs, Kézirat, 1985, 83.
34 Magyar i. m. 1988, 32. kép, 5–6.
35 Magyar Kálmán: Somogy megye legkorábbi
központja II. Somogy, 1980, 70–72.

36 Balogh Jolán 1981. október 28-án, Budapesten
kelt levele.
37 Ld. a 29–32. jegyzeteket.
38 Balogh Jolán Budapesten, 1982. január 3-án kelt
levele.
39 Részlet a Kaposváron 1982. január 8-án kelt válaszlevelem fénymásolatából.
40 Ld. Matthias Corvinus und die Renaissance in
Ungarn, 1458–1541, Schriftleitung: Klaniczay
Tibor, Gottfried Stangler, Török Gyöngyi
(Katalog des Nö. Landesmuseums, Neue Folge,
118.) Schloß Schallaburg, Wien, 1982, 1–768.
(Továbbiakban: Katalogus Schallaburg ’82.)
41 Jolan B alogh , Katalogus Schallaburg
’82, 671–672.
42 Kalman Magyar, Katalogus Schallaburg
’82, 565; Uő: i. m. 1974, 48.
43 A ma ismert Mátyás-kori reneszánsz anyagból
csak a három legfontosabb, az ötvöskónyi és a
koroknai peducciók, illetőleg a koroknai Mátyáscímeres kő került oda.
44 Mikó Árpád: A reneszánsz művészet története Magyarországon. Akadémiai doktori értekezés, Bp., 2011. (Továbbiakban: Mikó i. m.
2011.) – Forrás: http://real-d.mtak.hu/526/4/
dc_139_10_doktori_mu.pdf
45 Ua., 235.
46 Magyar Kálmán: A somogyi reneszánsz várkastélyok kőfaragványiról. Az ötvöskónyi és
koroknyai (korotnai) várkastélyok kőemlékeinek
periodizációs problémái. Magyar Egyháztörténeti
Évkönyv, 2. kötet, 1996, 116. (Továbbiakban:
Magyar i. m. 1996.)
47 Ez az 1982-85. közötti kölcsönzési ügylet a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Irattárában-a tíz év
utáni megerősítésekor- az MNG 863-320/1995,
valamint az (RRM) Régészeti Adattárában a
2-10-3/95. számon szerepel. (Magyar i. m. 1996,
116.6.)
48 Magyar i. m. 1996, 116.
49 Mikó i. m. 2011, 118–119; 512. jegyzet.
50 Mikó i. m. 2011, 123.
51 Magyar i. m. 1996, 118–127; Magyar–Nováki
i. m. 2005, 93.; 109.
52 Ld. 12. jegyzet. – Ebben a 159 db kőfaragvány az
anyaguk alapján három csoportot alkotnak: Buda
környéki márga (103 db), mészkő (48 db, ezen
belül 5 db kemény mészkő, 34 db fehér mészkő
és 9 db szürkésfehér porózus mészkő), valamint
világosbarna homokkő (8 db).
53 Somogy Megyei Bíróság Pk.60.027/2008/1. számon 3570. sorszámmal Somogyi Reneszánsz
Szövetség néven, 7562 Segesd, Kossuth Lajos utca 113/B. székhelyen. Elnök: dr. Magyar Kálmán
(7400 Kaposvár, Béke utca 95.) elnök, önálló képviselettel; az Ellenőrző Bizottság elnöke: Péntek
Vince. A Szövetség kulturális egyesület és egyéb
tevékenység besorolással került bejegyzésre.
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54 Bencze Imre két év múltán már a segesdi kiállí- 59 Országos Műemléki Felügyelőség, Tervezési
tóhely eladásán vagy legalábbis a bérbeadásán is
Osztály, Helyreállítási javaslat, E-1.1984.04.
gondolkodott.
Lépték: 1:100. Tervező: H. Vladár Ágnes.
55 Kóczián Zoltán Gergely a logó, a honlap és a
Állítólag Sedlmayer János műteremvezető és
fényképfelvételek készítésében jeleskedett, míg
Erdei Ferenc osztályvezető sem támogatta, illetőPéntek Bálint a meghívók grafikai és a videofelleg a tervet nem is javasolta.)
vételek munkáit végezte el.
60 Az Ötvöskónyiban történő tájékozódása szerint
56 Jellemző ezeknek a rendezvényeknek az ünneennek a helyi önkormányzati tulajdonban lévő
pélyes és baráti hangulatára, hogy Szemesen
romterületnek a védelme és helyreállítása úgy tűaz ott megjelent tagság és a hallgatóság együtt
nik, meghaladhatja a kicsiny (4-500 lélekszámú)
„felköszöntötte” Takács József polgármestert a
falu erejét. Ennek ellenére a falu polgármestere,
70. és dr. Magyar Kálmán elnököt a 75. évi szüPusztai László 2017-ben a Szövetségnek 100
letésnapjuk alkalmából.
ezer forint támogatást is elküldött, hogy segítse
57 Mikó i. m. 2011, 117.
az ötvöskónyi Katalógus publikálását – Somogy
58 Tudomásunk szerint a somogyvári bencés apátság
Megye Önkormányzata kérésünkre csak a munreneszánsz kőanyaga is (talán a román koriakkal
kánkat elismerő válaszlevelet postázott.
együtt?) a kaposvári múzeumi kőraktárból az 61 Ezúton köszönjük meg Magyar Máté irodalmárottani szociális otthon valamelyik pincerészébe
nak a tanulmányunknál végzett korrektori és
került átszállításra.
olvasószerkesztői munkáját.
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Váltsátok meg a világot!
Hallgatom a neves közgazdász előadását. A 21. század digitalizációs gondjairól beszél. A robotokról, munkába állításuk lehetőségeiről. Arról is szól, hogy a robotok
felhasználását már a kezdetektől aggodalmak is kísérik. A futurológusok, meg a
szépirodalom is, már a múlt század elején megfogalmazták veszélyérzetüket. Azé
a gép, aki birtokolja – írja egyik jeles költőnk. Az előadást tartó közgazdász csak
érinti a félelem kifogásait. Századunk nagy fordulata a történelemnek. Nem az jött,
amit a politikai utópia vizionált. Az előző századokban osztályok osztályokat váltottak le. A hatalmat nem birtokolók az egzisztáló osztályt. E századra a munkásosztály
győzelmét jósolták. A história megtréfálta a várakozókat. Az ok-okozat törvénye,
amiként a kvantummechanikában, a társadalmi változások területén is mellőződhet.
És mi léphet helyébe? A mikrofizika területén a statisztikai elv. Úgy tetszik, a társadalmi mozgás is leképezi ezt a szisztémát. Megvilágító példának álljon előttünk
a szerencsejáték képlete. A kiszámíthatatlan milliomodik számot veti ki Fortuna
keze. Ez a kvantummechanikai „bizonytalansági reláció” a 21. századi társadalmi
történéseket is segíthet megérteni. Van törvénye mindennek, ami megesik, de millió
változatba rejtve. A személyes választásnak itt nagy bősége kínálkozik. Ez is a 21.
század arculatához tartozik.
Az előző századokban a munkás a kezét használta. A fortélyos fogások mestere volt. Saját ereje kiegészült a gőz és később az elektromosság energiájával. Az
ő manualitása híján nem működhettek volna a gyárak. Az effajta tudás mára elvesztette alkalmazhatóságát. A digitális felkészültség nélkülözhetetlenné vált,
minden fontos tevékenységre kiterjedően. Ám ez nem egy átállítási program. A
szakadatlan változás, az újat az újabbal cserélés hozzátartozik e folyamathoz. Az
értelmes robotoknak is a 21. században nyílik igazán tér. József Attilát szabadon
magyarázva: kezes állat, velünk nevelkedik a gép. A robot is. „Mi tudjuk a nevét.”
A digitalizáció a társadalmat átrajzoló folyamat. A teljesség ügye. Akik értik és
vezérlik, nem egyszerű munkát, hivatást vállalnak. Tessék a világot megváltani! – valami ilyesmit mondott a közgazdász. A korábbi századoknak nem voltak
olyan hirtelen meglepetései, mint a huszonegyediknek. E reális csodát csak mérnök-szakértők és filozófusok értelmezhetik pontosan és távlatba tekintően. A profán megváltás nem azt jelenti, hogy a század újdonságai majd maguktól kinyílnak
előttünk. Mi legyünk kapunyitói az érkező meglepetéseknek. Tudással felvértezetten
aktívak.
Érthető, hogy a közgazdász az előnyeit, a hasznát vizsgálja a digitális tényezőknek. A polgárok többségének is hasonló a várakozása. A robot legyen munkatársunk. Szolgálatunkra kész szerkezet. Az irodalomból kitetszik, hogy félünk is
tőle. Kettős élű, akár az atomenergia. Gyógyító meg pusztító is, amire biztatják.
Attól függ, hogy kik tartják kézben működésük irányító „kormányát”. A robotintelligencia az emberi intelligencia meghosszabbítása. Kérdés, hogy az erkölcsi
késztetések rendszere átvihető-e egy ilyen mesterséges szerkezetbe. Meg a rossz
hajlamok sokfélesége. Az értelem szerkeszti a robotot. Mi történik, ha okos, rossz
szándékú emberek alkotnak mesterséges „lényeket”. 1935-ben, A rabszolga című
versében, Szabó Lőrinc így látja az önállósodó automatizációt:
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én vagyok az ő keze, lába,
velem nyúl a világon át,
velem rakja emeletekké,
gépgyártó gépekké magát,
s szemem s agyam, mit kölcsön adtam
már csak egy műszere neki,
már beszél: azt mondja: az embert
magának ő gondolta ki…
Költői látomásnak tökéletes. Realitásnak feltehetően túlzó. Ehhez hasonló félelem
már a vasút megjelenésének idején is felbukkant. Az életet féltették a sebességtől. A robot elfajulásának gondja nagyobb. A világra kiterjedő összefogást igényel.
A digitalizáció és a hasznos robotok szerkesztése nagy ugrása a 21. századnak. Profán
megváltók munkáját kívánja. Sokra és nagyra képes személyiségeket vár ez a század. A reális csoda szakértőit. Én a profán megváltás fogalmával már találkoztam a
közelmúltban. Márai Sándor San Gennaro vére című regényében. A regény központi
alakja egy rejtélyes személy, egy férfi, aki a világot meg akarja váltani. Külföldről
érkezik Itáliába, egy hölgy társaságában. A regényből megtudjuk, hogy az emberiségnek nincs biztató és jót ígérő alternatívája az adott világhelyzetben. Majd visszatérünk 21. századi gondunkhoz, darab ideig azonban maradjunk Márai regényénél.
Miért gondolhatja az író, hogy a 20. század vége felé a világ megváltásra szorul? Azt
tapasztalja, hogy korának nincs alternatívája. Az emberiség nem választhat emberhez méltó életformát. A világ ekkor még kétpólusú. Az egyik kínálat a Szovjetunió,
a másik Amerika. Az első nem jöhet szóba. Amerika csak kereskedni akar. Mit
hiányolhat az író e két életformából? A Szovjetunió felszámolta a személyiséget.
Kiiktatta az individuum érték-összetevőit. A választó lényt szavazó lénnyé kényszeríti, mivel nincs választható kínálata. A Szovjetunió nem serkenti az állampolgár
gondolkodását. Mindent visszavesz, ami a polgárt polgárrá teszi. Igaz, hogy a cári
időkben nem voltak nyugati értelemben vett polgárai Oroszországnak. De csonkán
is remekműveket tudtak alkotni.
Amerika csak kereskedni akar, mondja az Amerikában élő író a regényben.
Valamely naplójában hálával beszél befogadásáról. Lakása tökéletes otthon. Véd hideg és meleg ellen. A civilizáció minden jótéteményével ellátott. Felidéződik benne
a pesti Mikó utcai lakása. A cserépkályhát szénnel táplálták. Büdös füstöt pöfögött a
szobába. Nagykabátban ültek a kályha mellett. Nem volt kényelmes az élet ezekben
az úri terem-szobákban. Amerikai lakása tökéletes polgári kényelemmel szolgálta az
írót. Nem ismerte a hiányt, a szolgáltatások szünetelését. Ha szerelőre volt szüksége,
az gyors volt, és hibátlan munkát végzett. Amerika mindig készenlétben állt, ha polgárairól volt szó. Az író azt is tudta, hogy az Egyesült Államoknak van egy civilizációs
és műveltségi élvonala. A legtöbb Nobel-díjas az ottani egyetemeken és laboratóriumokban dolgozik. A híres kutatóknak se szeri, se száma. Amerika tudás-nagyhatalom.
Azonkívül termelékeny és gyorsan fejlődő. Állampolgárairól is igen jó véleménye van
az írónak. Egyik naplójában beszél arról, hogy őt, az idős urat, a szembejövő harmincéves hölgy mosolyogva előre köszönti. Nem a férfit üdvözli elsősorban, hanem az idős
személyt. Voltaképpen ez kisvárosi közvetlenség. Az író beszél is egy helyütt arról,
hogy a nagy New York sok kisváros együttese. Úgy tetszik, hogy a polgár író igényének itt minden megfelel. Ha így lenne, akkor Márai miért írta le, hogy Amerika csak
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kereskedni akar? Hiányzik belőle valami lényeges elem, ami az írónak fontos lehet.
Annyira fontos, hogy a San Gennaro vére című regényének hangsúlyos mozzanatává
teszi: A Megváltás.
Márai európai polgár volt. Nem lokálpatrióta magyar. Ady szavával élve: messze
tornyokat látogatott. Éveket élt Párizsban, feleségével, Lolával. Többször meglátogatta azokat az európai országokat, ahol a viselkedés, a gondolkodásmód nemcsak tanult
készség, hanem a születéssel együtt születő adottság. Márai a szűk körű magyar polgárságból emelkedett magasra. Szigorú volt azok normáinak számonkérésében, de osztálya,
s hívei még kevesen voltak, hogy e normákat diadalra vigyék. Lámpás fő volt, holott
csak gyertyák égtek körülötte. A görögök gyújtotta olimpiai fáklyát szellem lobogtatta.
A kiteljesedett polgár volt Márai szemében a kiteljesedett ember. Ezt az emberfajtát
kereste, vigyázta mindenütt, ahol járt. Amerikában is. Ott nem találta meg a műveltséget összegző személyiséget. Az európai polgár-típust. Amerika kereskedik. Mivel boldogulni akar. A született amerikai múltjának kútja nem mély. A tőzsde és a bank hőse.
Nem fénylik, de okosan cselekszik, amely eredményeiben ragyog. Márai azt várta a
regényben emlegetett csodától, hogy szülje meg a profán megváltót. A polgár-arcú és
-személyiségű embert.
És most térjünk vissza a 21. század gondjához. Mi lehet az értelme annak a profán
megváltásnak, amit a mi közgazdászunk emlegetett? Nem a harminc év előtti emberi
mentalitás előhívása. Nem az akkori ideális polgár. De ebből a régi alakból át kell emelnünk valamit a mába. A műveltséget, a szellem-inspirációt. A digitális eljárások könnyen
leválhatnak az inspiráló, ihlető tényezőkről. A robotizációt nemzetközi megegyezés szabályozhatja attól, hogy „el ne vaduljon”. Szabó Lőrinc gépgyártó gépekről ír. Tökéletes
ez a kép. Ám a költő arra a gazda nélküli mechanizmusra helyezi a hangsúlyt, ami a
„gépgyártó gépek” képből kihangzik. Kétségtelen, hogy a digitalizációnak tervezése és
végrehajtása – legfontosabb folyamatait tekintve – mérnöki munka. De van egy felfedezői része is, ahol a tűzről pattant fantáziának nagy szerepe van. Az ihletnek. A vezérlő
szellemnek. Annak a tudásnak, amely olyanféleképpen mérnöki, hogy a felfedező mámor is kísérő eleme. Alkotni valamit csak gyakorlati beállítottsággal nem elégséges. A
teremtő tudásban ott rejlik a praktikus értés, az egész folyamat átlátása és a korrekciós
késztetés is. Aki megváltó akar lenni e meglepetéssel terhes században, annak tudnia
kell, hogy minden az emberért történik. A technológia működjék érte valóan, az ember
pedig kezelje úgy, hogy ő növekedjék általa.
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NAPLÓ

„Sorsomat gubancos fonállal szőtték”

A 90 éves Boross Péter miniszterelnök köszöntése
Az iménti mondat Boross Péter volt miniszterelnöktől származik, aki a magyar politikai
élet egyik izgalmas alakja, s aki – mint a rendszert változtató politikai „gárda” más tagja
– váratlanul tűnt fel 1990 őszén előbb államtitkárként, majd miniszterként, végül Antall
József miniszterelnök halála után 216 napig miniszterelnök lett. Fordulatokban gazdag
életet élt, a közvélemény nem sokat tudott keveset ismert életéről, s mivel politikailag
megbízhatatlan személy volt, nehézségekkel volt kikövezve életútja.
Nagybajomban született, de közvetlen családja életvitelszerűen Újvárfalván élt. Apja
erdőmérnök volt, aki részt vett az első világháborúban, de sebesülése vetett véget frontszolgálatának. Katonai érdemeiért magas kitüntetésekben részesült, sőt a háború után vitézi címet is kapott. Boross Péter 1938-ban Kőszegre került a hadapródiskolába, pontosabban a kőszegi Hunyadi Mátyás Honvéd Középiskolai Nevelőintézet növendéke lett,
amit 1942-ben átszerveztek a pécsi Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági Hadapródiskolává,
ahonnan az érettségi vizsga letétele után a Ludovikára kerülhetett volna tisztképzésre.
Itt kettős oktatás folyt: délelőtt gimnáziumi oktatás, délután katonai kiképzés. Ezt az új
oktatási folyamatot szakította meg 1944. március 19-e, Magyarország német megszállása. Tizenhat évesen alakulatát Németországba vezényelték, ahonnan megszökött, és
életveszélyes kalandok után visszajött Magyarországra. Itt a szovjet hadifogságot kellett
„elkerülni”, úgy érkezett szülővárosába, Nagybajomba, hogy dúlt a háború. Ott élte meg
a szovjet megszállás „hétköznapjait”. 1945 őszén folytatta gimnáziumi tanulmányait a
kaposvári Somssich Pál Gimnáziumban, ahol az addig intézeti nevelésben élt fiúnak
nem a gimnáziumi oktatás és a rendszeres tanulás okozott gondot, hanem a politikai
élettől „felkavart” közhangulat. Az érettségi bizonyítvány birtokában 1947 őszén beiratkozott a pesti egyetem (ekkor még Pázmány Péter Tudományegyetem) jogtudományi
karára. Tapasztalnia kellett, hogy mind a hallgatókat, mind pedig a tanárokat az aktuális
politika osztotta meg, valahol „fent” hozott határozatok irányították életüket. Boross
Péter is 1951-ben átment a közigazgatási karra, bár az ügyvédi pálya vonzotta igazán. Ez
azonban származása miatt lehetetlenné vált, így maradt a közigazgatás. Másik „furcsaság” volt, hogy a jogászoktól, s hasonlóan az orvosoktól 1951-ben megvonták a doktori
címet, amit csak 1957-ben kaphattak vissza. Ez csak a legkisebb furcsaság volt, de az
is rendkívüli, hogy volt katonaiskolásként maradt az egyetemen, pedig máshonnan ezt
a kategóriát kicsapták a felsőoktatási intézményekből. Az egyetemen végzettek sorsáról
az „elhelyező bizottság” döntött, így került Boross Péter segédelőadói beosztásban a
Fővárosi Tanács pénzügyi osztályára. Ezen a szinten sok régi ember volt, míg főnökeik
a munkáskáderek rétegéhez tartoztak. Ebben a rendszerben előmenetelt csak a párttagság adott. Szakmai tudása alapján több helyre is hívták Borosst, olyanok, akik abban a
rendszerben miniszteri pozícióba is kerültek. Viszont hogy nem volt tagja a pártnak, sőt
nem foglalkozott a gondolattal, egyhamar lemondtak róla.
Megnősült, felesége évfolyamtársa volt az egyetemen, gyerekei születtek, csak egy családi örökség révén „törhetett ki az albérleti világból” és lett egy budai egyszobás lakás birtokosa. Ebben az „állapotában” érte 1956. október 23-a. Nem vett részt a forradalmi megmozdulásokban, a munkahelyén – mint osztályának képviselője –, tagja lett a Budapesti
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Forradalmi Bizottságnak, bár a tagok között szép számban voltak népi kollégisták és
balos káderek is. Nem szólalt fel, de küldöttként delegálták az Értelmiségi Forradalmi
Bizottságba, ahol a tagság összetétele nem sokban volt más, legfeljebb annyiban, hogy a
lelkes felszólalók november közepén disszidáltak. 1957 januárjában elbocsájtották munkahelyéről, úgy, hogy letartóztatását javasolták. Azonnal munkát keresett, mert el kellett
tartani családját. Előbb képügynök lett a Tolbuhin körúti nagycsarnokban, majd egy játékkészítő műhelyben segédmunkásként egy fröccsöntő gépen dolgozott. Itt benzolmérgezést
kapott, ezt követően háztartási reszelőket előállító műhelybe került. E korszak végén – a
nagy „begyűjtés” keretében – letartóztatták és a kistarcsai internálótáborba szállították.
Betegsége miatt egy hónap múlva szabadlábra helyezték, viszont rendőri felügyelet alá
helyezték. 1957 októberében némi protekcióval felvették a XX. kerületi Vendéglátóipari
Vállalathoz ellenőrnek, de egy – forradalmi múltjára utaló – bejelentés után csapos lett
az állatkerti Szikla étteremben, majd a Széchenyi strandbüfében. Szerződésének lejárta
után ismét alkalmi munkából élt, de üzletvezető-helyettesnek jelentkezett a X. kerületi
Vendéglátóipari Vállalathoz, s a Harmat étteremben kapott beosztást.
Az 1963. évi amnesztia enyhített az ún. 56-osok életében. A megtorlás nemcsak az
elítélteket sújtotta, hanem azokat is, akiket ugyan nem ítéltek börtönre, csak lehetetlen
helyzetbe, megkülönböztetett életvitelbe soroltak. Ekkor lesz Boross Péter 1965-ben a
Dél-pesti Vendégipari Vállalat igazgatóhelyettese, miközben az akkor indult felsőfokú
Vendéglátóipari szakképzés számára – négermunkában – tankönyveket írt. Ezekben az
években került kapcsolatba Kertész Imre íróval, akinek a feleségének engedte a nyugdíjazás utáni munkavégzést. Az akkor még ismeretlen író köszönetként átnyújtotta neki
akkor megjelent könyvét, a Sorstalanság című visszaemlékezését.
1971. december 21-én kinevezték a Dél-budai Vendéglátó Vállalat igazgatójának, ami
címnek tetszetős, de maga a vállalati központ egy lehasznált épület volt Pesterzsébeten.
Hamarosan mintaszerű, jól, szervezett vállalat lett. Boross más világot teremtett, más
belső törvények szerint működő intézményt hozott létre. Hatvanadik születésnapján
kérte nyugdíjba helyezését, amiből természetesen, amint tudjuk, nem lett „nyugalom”.
Maga nem vett részt a rendszerváltoztatást megelőző politikai csatározásokban, valójában egyik pártnak sem lett a tagja, Antall Józsefet l955 óta ismerte, egy kaposvári
régi ismerőse mutatta be őket egymásnak, beültek egy közeli presszóba beszélgetni,
amit azután havonta megismételtek. Természetesen a közelmúlt és az akkori jelen idő
politikájáról cseréltek eszmét. Ha nem találkoztak, sűrűn hívták egymást telefonon. A
későbbiekben is tartották a kapcsolatot, pontosan ismerték a másik életének alakulását.
A nyolcvanas évek középétől ismét gyakrabban találkoztak. A kapcsolat a kerekasztaltárgyalások idején sem szakadt meg, bár Boross Péter már nyugdíjas volt, s napjainak
többségét Balatonakaliban, nyaralójuk építésénél töltötte. A kerekasztal-tárgyalások idején éjszakába nyúló telefonbeszélgetéseket folytattak.
Az Antall-kormány megalakulása után nem sokkal Boross Péter államtitkár, majd egy
hónappal később – a titkosszolgálatokat felügyelő – tárca nélküli miniszter lett. A kormányzati munkában csak hasznára vált régi ismertségük, több évtizedes barátságuk és
talán ennek ismeretében tudott Boross Péter egészen kiváló portrét adni Antall Józsefről,
az emberről és politikájáról, a betegségéről, fakír természetéről, ahogy betegségét kezelte.
Tárgyilagosan szólt az általa vezetett Belügyminisztériumról, majd kormányáról. A rendszerváltoztatás, majd az Antall-kormány első éveiben a politikai érdeklődés és az ellenzéki
támadások középpontjában a Belügyminisztérium állt. A szocialista korszakban éppen a
Belügyminisztérium volt – közigazgatási feladatai mellett – a rendőri hatalom megtestesítője, bármilyen ellenzéki megmozdulás leverője és megtorlója. Közismert volt, hogy a
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polgári lakosság és a másképpen gondolkodók megfigyelése is ide összpontosult, a titkosszolgálatok is idetartoztak. A Belügyminisztérium a rendszerváltoztatás után is fontos,
talán a legfontosabb tárca maradt, bár addigi feladatai közül többet más minisztériumhoz
„csoportosítottak” át. A sajtó volt titkosszolgálati ügynökökről tudott, akik „átépültek”
az új rendszerbe, jelenlétüket vélték felfedezni az országgyűlés képviselői között. Boross
Péter előbb a titkosszolgálatokat felügyelő szervezetek felügyelő minisztere volt, majd
belügyminiszter lett. Miniszteri tevékenysége a minisztériumi vezetők és munkatársak
„átvilágításával” kezdődött, aminek nem egyetlen feltétele az új renddel kapcsolatos „lojalitás” lett. Nem akarta a radikális megoldást, hogy mindenkit elküldeni, hanem szakmai
szempontok kerültek előtérbe. Az eltanácsoltak helyébe lépőknél is kellő szigorral kellett
az „alkalmasság” kritériumát képviselni. Ettől függetlenül szükség volt néhány olyan
vezetőre, akik kötődtek az előző rendszerhez, de tekintélyük megmaradt az új „felállás”
baloldali csoportjai felé. „Az ügynökkérdés” vonatkozásában nem voltak megfelelő törvények, így könnyen lehetett operálni a sajtóban különböző „ügynöklistákkal”. Belső vizsgálatok után mindegyikről kiderült, az ügynöklisták valótlanok, nem mások, mint egymás alá
írt nevek sorozata. Természetesen voltak bizonyíthatóan informátorok, akik beszervezése
gyakran nem az „önkéntesség” alapján történt. Az ügynökkérdés soha nem nyugszik meg,
mindig lesznek olyanok, akik ebből akarnak szenzációt szítani.
Lényeges feladat lett a rendvédelmi erők átszervezése, az új vezetők kiválasztása, ami
nem „lefejezési” módszerrel történt, hanem áthelyezésekkel valósult meg. Közben az
ország déli határvonalán súlyos helyzet alakult ki a jugoszláviai polgárháborúval kapcsolatban. A hadsereg bevonását a rendőri erők átcsoportosításával helyettesítették, mert
az előző megoldás könnyen a két ország fegyveres konfliktusává fajult volna.
1993. december 12-én hosszú, súlyos betegségben elhunyt Antall József miniszterelnök, akit 1993 nyarától Boross Péter helyettesített. A magyar jog szerint a belügyminiszter vezette ilyen esetben a Kormányt, a megüresedett miniszterelnöki szék betöltésére
az MDF elnöksége belső szavazáson döntötte el, hogy Szabó Iván, Für Lajos és Boross
Péter közül kit javasoljon az országgyűlésnek, kormányfőnek. Két szavazási forduló
után az MDF Boross Pétert javasolta miniszterelnöknek, így az Országgyűlés 1993. december 21-én valóban miniszterelnökké választotta. Boross Péter első parlamenti beszédében az addigi politika folytatására tett ígéretet, változtatást nem ígért. Ez vonatkozott
kormánya személyi összetételére is, fél évvel a választások előtt más lehetősége nem
is igen volt. Kormányfői külföldi látogatásai is az Antall József politikájának követését
bizonyították. Az 1994. évi választást az MDF elbukta, beigazolódott Antall Józsefnek
az 1990. évi választási győzelme napján mondott „jóslata”, hogy a sok nehézség és megoldásra váró feladat miatt kormánya csak „kamikaze kormány” lesz, mert a következő
választást törvényszerűen el kell buknia. Ez 1994-ben megtörtént, csodának vélte volna
ennek ellenkezőjét. A belső ellentétektől meggyengült MDF valóban esélytelen lett az
1994-es választás megnyerésére, de ekkora vereségre azért nem számítottak. A pártban
valóban új elnök és elnökség kellett, de az elnöki pozícióra pályázók is ellentétben álltak
egymással. Boross Péter lemondott alelnöki tisztségéről, de nem tudta megakadályozni
a pártszakadást, amit ideiglenesnek tekintett. Az MDF tovább veszített népszerűségéből és politikai súlyából. Maga Boross Péter kiutat egy jobboldali összefogásban látott,
de ennek nem lehetett vezető ereje az MDF, bár koalíciós partner volt az első Orbánkormányban. Annak ellenére, hogy 2006-ban képviselőnek választották, előbb a frakcióból, majd 2009-ben az MDF-ből is kilépett, lemondott minden politikával kapcsolatos
funkcióiról. Orbán Viktort integráló, kivételes politikai tehetségnek tartja, aki 2010-ben,
a választási győzelem után alkalmassá vált az ország vezetésére.
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Igazán jól szerkesztett kötetet vesz az olvasó a kezébe, Sereg András életinterjúgyűjteményt állított össze. Ez a szerkesztési elv talán a legjobb formája annak, ha az
interjúalany nem írt önéletrajzot, a beszélgetési formával tényleg minden lényeges
vonatkozást meg lehet „szólaltatni”. Itt maga a „főszereplő” áll a középpontban, fejti
ki gondolatait a múltról és a jelenről. Ez a könyv Boross Péterről szól, aki soha nem
változott meg, csak a világ körülötte, de mindig megtartotta higgadtságát, ha indulatok
feszültek körülötte.
(Sereg András: Boross 90. „Sorsomat gubancos fonállal szőtték”. Budapest, 2018,
VERITAS – Magyar Napló, 189 p.)
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Zanny Minton Beddoes
Micsoda zöldség!
Épületek, autók és repülőgépek –
növényi rostból
Az anyagtudósok új módokat találnak a természetes rostanyagok felhasználására
Répa felhasználásával készült beton, fából
készült műanyag, sőt fából préselt „szuperfa”,
amely éppoly könnyű és erős, mint a titán –
akárcsak egy frankensteini kísérletsorozatot
hallanánk. Ugyanakkor mindhárom annak legújabb példái között szerepel, hogy miként lehet
természetes növényi rostokat környezetbarát
adalékanyagokként vagy mesterséges anyagok
kiváltására felhasználni.
Az anyagtudomány kutatói úgy vélik, hogy
a növényi rostok hozzáadhatnak azoknak az
anyagoknak a tartósságához és erejéhez, amelyeket már használunk az építkezésben és a
különféle tárgyakban a játékoktól és bútoroktól
kezdve az autókig és repülőgépekig. Az is
nagyon jó hírnek ígérkezik, hogy – mivel a
növények megkötik szerkezetükben a szenet –
rostjaik különféle gyártási folyamatokban való
felhasználása miatt kisebb szén-dioxid-kibocsátással lehet számolni. Csak a betongyártás
önmagában mintegy 5 százalékát teszi ki a
világ – emberi tevékenység miatti – szén-dioxid-kibocsátásának, továbbá 1 kilogrammnyi
olajból készült műanyag létrehozásakor 6 kg
üvegházhatást okozó gáz szabadul fel.
Essék szó először a répáról. Mohamed
Saafinak, az angliai Lancaster Egyetem egyik
kutatójának ez a szakterülete. Mérnöktársaival
nem a répa egészét használják fel, hanem az
ún. „nanolemezkéket” (nanoplatelets), amelyeket a szupermarketek által kidobott vagy
élelmiszerfeldolgozó üzemekben keletkező
hulladék-répából vonnak ki. A cukorrépa héja

szintén hasznos nanolemezke forrás. A kutatók együttműködnek a CelluComp nevű brit
céggel, amely ipari felhasználásra gyárt ilyen
lemezkéket, többek közötti olyan adalékanyagnak, amely segít megszilárdítani a száradó
festék felületét.
Az egyes nanolemezkék átmérője mindössze
pár milliomod méter, és merev cellulózrost rétegekből állnak. A rostok bár parányiak, de erősek. A lemezkék más anyagokkal való összevegyítésével igen hathatós kompozitot kapunk.
Saafi a lemezkéket a cementbe keveri, amely
mészkő és agyag magas hőmérsékleten való
együttes égetésével készül. (A köztük lejátszódó kémiai reakció során szén-dioxidot szabadul
fel a mészkőből.) Ahhoz, hogy a cementből
beton legyen, olyan adalékanyagokat kell hozzákeverni, mint a homok, kő, illetve kőzúzalék,
amelyek megerősítik, és vizet, amely a cement
többi vegyi-anyagával reakcióba lépve egy
kalcium-szilikát-hidrát nevű anyagot alkot. Ez
kezdetben sűrű gél, majd olyan összefüggő
vázszerkezetté szilárdul, amely összeköti az
adalékanyagokat.
Répaleves
Saafi és kollégái a keverékhez növényi
lemezkéket adva erősebbé tudják tenni a betont. Ez önmagában is hasznos, ugyanakkor
általa lehetővé válik, hogy adott szilárdsági
szint eléréséhez arányában kevesebb cementet
használjunk fel az adalékanyagokhoz képest. A
cement mennyiségének ily módon való csökkentése miatt a szén-dioxid-kibocsátás is kevesebb lesz.
A csoport továbbra is tanulmányozza, hogy
pontosan milyen erőssé tudja tenni a betont a
lemezkék hozzáadásával, de a kezdeti vizsgálatok arra utalnak, hogy a hatás számottevőnek
ígérkezik. Mindössze 500 grammnyi lemezke
körülbelül 40 kilogrammal csökkentheti az egy
köbméter betonhoz szükséges cement mennyi-
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ségét – ez 10 százaléknyi megtakarítást jelent.
Saafi professzor és csapata most egy kétéves
kutatásba fogtak, hogy részletesebben vizsgálhassák a folyamatot, és tökéletesíthessék az
építőipari használatra szánt legjobb keveréket.
A cementtel ellentétben a fa már eleve ös�szetett anyag. Cellulózrostokból áll, egy lignin
nevű kötőanyagba beleágyazva, amely szerves
polimer, és számos célt szolgál, többek között
ez adja a fás szárú növények merevségét. 2018
májusában a Stora Enso, egy finn faipari termékeket előállító cég az olaj-alapú műanyagok
fából származó alternatíváját dobta piacra. Ez a
DuraSense nevű anyag kinézetben kissé a pattogatott kukoricára emlékeztet. Farostokból áll,
többek közt ligninből, amelyet pépesítés és más
műveletek során nyernek. A rostokat olaj-alapú
polimerekkel és egyéb adalékokkal, például
festékanyagokkal keverik össze. Az így kapott
granulátum éppúgy megolvasztható és formába önthető, mint a gyártási folyamatok során
a műanyag. A farostok hozzáadása révén 60
százalékkal csökkenthető annak a műanyagnak
mennyisége, amely a műanyag alkatrészeket
tartalmazó árucikkek gyártásához szükséges –
mondja a cég.
A Stora Enso talált felhasználási területet
a tiszta lignin számára is, amely többnyire a
papírgyártás hulladékterméke, mivel a legtöbb
papír olyan pépből készül, amelyből eltávolították a lignint. A Stora Enso mérnökei kidolgozták, hogy miként lehet a lignint olaj-alapú
gyanták és ragasztók helyettesítésére használni
a faanyagok, mint például a furnérlemez gyártásakor. Nincsenek egyedül a lignin szerkezeti alkalmazása kutatásának terén. Másokkal
együtt, annak keresik a módját, hogy szénszálas kompozitokban olaj-alapú anyagok helyettesítésére használják autók és légijárművek
könnyű súlyú alkatrészeihez.
Ezzel szemben Hu Liangbing és Li Teng
a Marylandi Egyetemen azzal kísérleteznek,
hogy inkább a lignin eltávolításával, semmint
hozzáadásával hozzanak létre egy jobb tulajdonságokkal bíró anyagot. Céljuk egy „szuperfa” létrehozása, amely erősebb a legtöbb
fémnél. Módszerük szerint fahasábokat kezelnek nátrium-hidroxiddal és nátrium-szulfáttal

egy kémiai folyamat során, amely hasonló
a lignin pépből való eltávolításáéhoz a papírgyártás során. Az a különbség, hogy csak
annyi lignint vonnak ki, hogy a fahasábok
könnyebben összenyomhatók legyenek. Ezt
a kezelt fa 100 °C-on való összenyomásával
érik el, amelytől a legtöbb pórus és csőszerű
rost összeesik a fában. Ezáltal tömörsége
háromszorosára, szilárdsága pedig tizenegyszeresére nő.
Ez egy szintre helyezi a szuperfát némely
könnyű titán-ötvözettel, amelyeket nagyszilárdságú repüléstechnikai alkatrészeknél használnak. Ezenkívül a szuperfa golyóálló is. Dr.
Hu és Dr. Li egy kísérletükben laminált mintalemezt készítettek öt lapnyi anyag egymásra
helyezésével; az egyes lapok szálai merőlegesen igazodtak az alatta lévő lap szálaihoz.
Amikor lövés érte az anyagot, forgácsolódott,
de még képes volt felfogni az acéllövedéket,
amely könnyedén haladt át egy hasonló méretű természetes fa mintalemezen.
A kutatócsoport jelenleg értékesíteni próbálja ezt az eljárást, amelyet Dr. Hu szerint
kis ráfordítással fel lehet gyorsítani. Mind kemény-, mind puhafák esetében alkalmazható,
következésképpen anyagok széles választéka
hozható létre. Dr. Hu úgy véli, hogy egy napon házak, autók, bútorok és még sok más
dolog készül majd részben vagy szinte teljes
egészében az ilyen módon tömörített fából.
(The Economist)

Zanny Minton Beddoes
Az ifjú Einsteinek köztünk élnek
Az új kutatás új módszereket ajánl a tehetséges gyerekek nevelésére
Szingapúrban az általános iskola harmadik osztályos tanulóinak egy százaléka minden évben
egy a kormány által címzett borítékot visz haza.
Benne a városállam tehetséggondozó oktatási
programjába szóló meghívás található. Ehhez
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a kezdeményező lépéshez a diákoknak kiváló
teszteket kell írniuk matematikából, angolból
és „általános képességekből”. Ha szüleik
elfogadják az ajánlatot, a gyerekeket különleges tanterv alapján fogják tanítani. A
szingapúri megközelítés a „tehetséggondozás” hagyományos formáját példázza,
amely szigorú küszöbértékek szerinti intelligenciateszteket használ a láthatólag veleszületett képességekkel megáldott gyerekek felkutatására. Mindazonáltal ez sok országban jelenleg átalakuláson megy át két
alapvető tekintetben. Először is az oktatási
szakértők a módszerek szélesebb palettáját
használják a rendkívül intelligens gyerekek
kiszűrésére, főként a szegényebb családokból származók esetében. Másodszor egyre
nagyobb hangsúlyt kap azoknak a magatartásformáknak és személyiségvonásoknak
a fejlesztése, amelyek a sikeres embereket
jellemzi egy sor tudományágban – azokat is
beleértve, akik nem jeleskedtek az intelligenciatesztek írásakor.
Ezek az eltolódások új kutatásokon alapszanak, amelyek rámutatnak, hogy azok az
országok, amelyek nem hozzák ki a legtöbbet a legjobbakból és a legokosabbakból, a
gazdasági költségekben látják majd ennek a
kárát. A kutatásokból az is kiderül, hogy az
öröklés–környezet („nature vs. nurture”) vita
hamis kettősségen alapszik. Az intelligencia
nagymértékben öröklődik, és talán a legjobb
előrejelzője a sikernek. Ugyanakkor messze
nem az egyetlen jellemző, ami a jövőbeli
kiválóság szempontjából számít. A tehetséges gyerekek tanulmányozása legalább egy
évszázadra nyúlik vissza. 1916-ban Leta
Hollingworth kezdte el a kiemelkedően intelligens gyerekeket vizsgáló legkorábbi kutatásokat – a pszichológusnő disszertációja
azt az elgondolást támadta, hogy a nőknek
a menstruációs ciklusok kizökkentő hatása miatt vannak gondjaik a természettudományos tárgyakkal. Két évtizeddel később
New York-ban a Speyer Schoolban kezdett
dolgozni, amely egyike az első iskoláknak,
ahol megfelelő kihívást jelentő tananyagot
kínáltak ezeknek a gyerekeknek.
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Igazából zseni vagyok1
Az IQ-tesztek heves bírálatokat váltottak ki.
A kételkedők nevében így érvelt Christopher
Hitchens újságíró: „Rendkívül szoros és állandó
korreláció van egy adott személy ostobasága és
a között, hogy előszeretettel esik hanyatt az intelligencia-méréstől.” Mint bármely értékelés,
az IQ-tesztek sem tökéletesek. De ahogy Stuart
Ritchie, az Edinburgh-i Egyetem munkatársa
rámutat az Intelligence: All That Matters (’Intelligencia: minden, ami számít’) című könyvében, a kognitív tudomány kutatói egyetértenek
abban, hogy az általános intelligencia – nem a
könyvből tanulás, hanem az érvelés, tervezés,
problémamegoldás, absztrakt gondolkodás
stb. képessége – felismerhető és fontos tulajdonság, amely IQ-tesztekkel mérhető. Ennek
fontosságát sejteti az 1971-ben alapított Matematikából korán érő fiatalok kutatása (Study
of Mathematically Precocious Youth, SMPY)
elnevezésű program. Julian Stanley, aki annak
idején a Baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen
volt pszichológus, huszonöt év során 5000 matematikailag korán érő gyereket gyűjtött össze,
akiknek mindegyike olyan magas intelligenciateszt-eredményekkel rendelkezett már kora
kamaszkorában, hogy az elegendő lett volna az
egyetemre való bejutáshoz.
Az elmúlt két évtized folyamán jelent meg
az arról szóló kutatás, hogy mi lett ezeknek a
gyerekeknek a sorsa felnőttkorukban. Azoknak
az SMPY-résztvevőknek, akik korosztályuk
felső 0,5 százalékát képviselték matematika és
nyelvi tesztjeik pontszáma alapján, a harminc
százaléka szerzett később doktori fokozatot
szemben az összes amerikai egy százalékával.
Ezek a gyerekek sokkal nagyobb valószínűséggel rendelkeztek magasabb jövedelemmel, és
védetnek le szabadalmakat. Eltérések vannak
még a legtöbb pontot elérők között is. Ez
ellentétes az egyes pszichológusok javasolta
elképzeléssel, mely szerint van az IQ-nak egy
felső határa, amely felett hatása gyengül. A
gyerekek felső 0,01 százalékának fele szerzett
végül PhD-fokozatot, orvosi vagy jogi egyetemi diplomát.
1

Utalás Trump egy önmagát dicsérő Twitterbejegyzésére.
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Ian Dearynek, az Edinburgh-i Egyetem munkatársának vezetésével készült vizsgálati
eredmények eközben aláássák azt az elképzelést, hogy a tehetséges gyerekeknek
életük során aránytalanul több problémával
kell megküzdeniük. Természetes vannak kivételek. Ugyanakkor az átlagot tekintve, ha
valakinek magas az intelligencia-hányadosa
gyerekkorában, ez jobb testi és lelki egészséget jelent felnőttkorában is. Rendszerint
nemigen származik káruk abból, ha évfolyamot ugranak, ahogy ez sokukkal megesik.
Az SMPY-programban azok a gyerekek, akik
legalább egy évfolyamot ugrottak, 60 százalékkal nagyobb valószínűséggel nyújtottak
be szabadalmakat, mint akik maradtak évfolyamukon. Hivatalos helyeken úgy gyakran
hivatkoznak az SMPY-re, mint amely 2014ben az ihletet adta két speciális matematikatagozatos iskola megszületéséhez Angliában.
A moszkvai Kolmogorov Iskola mintájára
ezek az intézmények is csak olyan diákok
előtt nyitják meg kapuikat, akik 16 éves
korukban kiválóan szerepelnek a matematika
vizsgán. Ez év januárjában a kormány bejelentette, hogy még több ilyen iskolát akar
nyitni „ipari stratégiájának” részeként – a
terv Nagy-Britannia siralmas termelékenységét lenne hivatott növelni. Néhány embert
elriaszthat a tehetséggondozás és a gazdasági növekedés összekapcsolása. Ugyanakkor
már régen ezt diktálja a józan ész az olyan
természetes erőforrásokban nem bővelkedő
országokban, mint például Szingapúr.
Sajnálatos módon azonban a kiváló képességű, de szegény gyerekek tehetsége gyakran
kárba vész. 2017 decemberében Raj Chetty,
a Stanford Egyetem közgazdász professzora
és kollégái megjelentettek egy tanulmányt,
amelyben az „elveszett Einsteinek” miatt
sajnálkoztak. Úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az általános iskola harmadik
osztályában a szabványtesztek írásakor elérték a felső 5 százalékot, sokkal nagyobb
valószínűséggel védetnek le szabadalmakat
későbbi életük folyamán, mint a fennmaradó 95 százalék. A valószínűség azonban
még ennél is nagyobb gazdag családok okos

gyerekei esetében. Philippe Aghion, a London
School of Economics közgazdász professzora kollégáival hasonló eredményekre jutott
Finnországban. A kiemelkedően intelligens,
de hátrányos helyzetű gyerekek különösen ki
voltak téve a veszélynek, hogy nem tudják
kibontakoztatni képességeiket. Ez nemcsak
igazságtalanságnak tűnik, hanem azt is jelenti,
hogy sok tehetség megy veszendőbe, amelyet
betegségek gyógyítására vagy jobb kenyérpirítók tervezésére lehetett volna hasznosítani.
Számos oka van annak, hogy miért ilyen
nehéz felverekedniük magukat a szegény, de
okos gyerekeknek. Még a tehetséggondozó
programok sem mindig jelentenek megoldást.
Amikor önkéntes alapon történik a jelentkezés, többnyire a gazdag vagy rámenős szülők
küldik gyermekeiket. New York városban
például a felkészítő cégek óránként akár
200 dollárt (55 ezer forintot) is elkérhetnek,
hogy segítsék a négyéveseket felkészülni a
felvételi tesztekre az óvodában elkezdődő
tehetséggondozó programokhoz. A felkészítés ideiglenesen csak pár pontot javíthat az
eredményeken, de ez sorsdöntő lehet. 2015ben a hasonló programokba bekerült diákok
70 százaléka fehér bőrű vagy ázsiai volt, bár
ők az iskoláskorú népességnek csak a 30 százalékát képviselik. Sokat segít, amikor az iskola felmér minden egyes gyereket, ahelyett,
hogy a szülőkre hagyatkozna ez ügyben. Egy
2015-ben megjelent tanulmányban David
Card és Laura Giuliano közgazdászok arról
számolnak be, hogy amikor Floridában egy
iskolai körzetben egyetemes szűrést vezettek
be a tehetséggondozó program számára, 180
százalékkal nőtt a felvett szegény gyerekek,
130 százalékkal a spanyol ajkúak és 80 százalékkal a fekete bőrű diákok száma (a fehér
bőrűek felvételi aránya csökkent).
Néhány program még tovább megy.
Miami-Dade [összevont város-megye Florida
államban], Amerika negyedik legnagyobb
iskolai körzete, egyetemes szűrést használ.
Alacsonyabb IQ-küszöbbel dolgozik a szegény családból származó gyerekek vagy azok
esetében, akiknek nem az angol az anyanyelvük, amennyiben más téren ígéretesek,
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mint például az angol nyelv gyors elsajátításában vagy magas pontszámot érnek el más
tesztekben. Miami-Dade-ben a fekete bőrű
diákok 6,9 százaléka van a tehetséggondozó
programban, szemben a Florida egészében
mért 2,4, illetve az országos 3,6 százalékkal.
Amerikában 50 államból 48-nak van programja eszes gyermekei számára, de a 2013 előtti
évtizedben újragondolták ezeket, és rendszerint lecserélték a „tehetséges” szót a „kimagasló képességűre”. Ma már egyetlen ország
sem hagyatkozik egyetlen IQ-teszt eredményeire a gyerekek kiválasztásakor. Scott
Barry Kaufman, a Pennsylvania Egyetem
pszichológusa, Ungifted (’Tehetségtelen’)
című könyvében ezt „hatalmas változásnak
nevezi a húsz évvel ezelőtti állapotokhoz
képest”. Az európai országokban hasonló
váltások mentek végbe. Az iskolai körzetek
más tulajdonságokat is tesztelnek, köztük a
térbeli képességet (azaz a képi megjelenítések létrehozására, kezelésére és tárolására
való képességet). Jonathan Wai pszichológus
megfigyelte, hogy a gyermekkori térbeli képesség szoros összefüggésben áll a tudomány
és technika terén később elért eredményekkel. A finn tanulmány is ugyanerre a következtetésre jutott. Ugyanakkor itt kevésbé
számít a gyermekkori anyagi helyzet, mint
a nyelvi és matematikai ponteredményeknél.
Azaz ennek a képességnek a lemérésekor a
szegény családból származó gyerekeknek
jobban megmutathatják, mit tudnak.
A kitartás hatalom
Más kutatók ugyanakkor aggodalmaiknak adnak hangot amiatt, hogy a helyes kiválasztási
folyamat ellenére pusztán csak az intelligencia mérésére támaszkodva nem sikerül felkutatni azokat a gyerekeket, akikben megvan a
lehetőség, hogy sikeresek legyenek felnőtt
korukban. A Kaufmanhoz hasonlóan gondolkozó pszichológusok meglátása szerint
sokkal több lehetséges út vezet a felnőttkori
sikerekhez, mint azt gyakran gondolnánk, és
az oktatás-nevelés során kell többet tenni az
olyan tulajdonságok ösztönzésére, mint az
elhivatottság, az eltökéltség és a kreativitás.
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Hívjuk akár határozottságnak, akár a feladatra irányultságnak vagy lelkiismeretességnek, egyre több pszichológus hangsúlyozza
a „kitartás” szerepét. „Bármennyire számít
a tehetség, az erőfeszítés kétszer annyit ér”
– írja Angela Duckworth, a Pennsylvania
Egyetem pszichológusa a 2016-ban megjelent Nincs lehetetlen (Grit) című sikerkönyvében Anders Ericsson, a Floridai Egyetem
pszichológusa szerint elengedhetetlen a
hosszú időszakon át történő tudatos gyakorlás (közismert nevén a 10 000 óra). Ezek a
megállapítások némiképp leegyszerűsítve
fogalmaznak. Ugyanakkor a legtöbb kutató
egyetért azzal a gondolattal, hogy a tehetség fejlesztést kíván, és hogy itt nemcsak az
intelligenciáról van szó, hanem a kemény
munkára ösztönzésről is. A tehetséggondozó programok Szingapúrtól Anglia speciális
matematika tagozatos iskoláiig elsőrendű
feladatuknak tekintik, hogy táplálják a tanulók szenvedélyes érdeklődését. A robotika
iránt elkötelezett csodagyerekek például lehetőséget kaphatnak egyetemi hallgatókkal
munkakapcsolatba lépni.
Bizonyíték van rá, hogy a tehetséggondozás szemléletmódjának nagyobb hatást kellene gyakorolnia az oktatásra. A Project Bright
Idea (’Remek ötlet projekt’), amelyet a Duke
Egyetem [Észak-Karolina állam magánegyeteme] fejlesztett ki, 10 000 átlagos képességű
óvodás és általános iskolást kísért figyelemmel, akiket nemegyszer a tehetségesebb gyerekek számára tartogatott módszerekkel tanítottak – ezek a magasabb elvárásokat, a problémák összetett megoldását, és a metakognitív
készségek (gondolkodás a gondolkodásról)
gyakorlását jelentették. Szinte mindegyikük
sokkal jobban teljesített később a tesztek
írásakor, mint hasonló kortársaik. Néhány
kutató még tovább megy. Carol Dweck, a
Stanford Egyetem ismert szociálpszichológusa a gyerekek szemléletmódjára (a tanulásról való vélekedésükre) teszi a hangsúlyt.
Azok a gyerekek, akik azt gondolják, hogy
változtatni tudnak intelligenciájukon, „fejlődési szemlélettel” rendelkeznek – mondja
a professzorasszony. Azok, akik azt hiszik,
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hogy nem tudnak sokat tenni rossz jegyeik
kijavítása érdekében, „rögzült” szemléletűek. Carol Dweck szerint hamarosan javulni
kezdenek azok teszteredményei, akik az első
szemléletet teszik magukévá. A pszichológusnő munkájából merített tanítási módszerek ma Nagy-Britannia és Amerika számos
iskolájában megtalálhatók. A Világbank ezen
a megközelítésen alapuló kísérleteket folytat
olyan országokban, mint például Peru. Az
egyik technika szerint például azt mondják
egy diáknak: tegye hozzá kijelentéseihez a
„még” szót, mint a következő mondatban:
„Nem tudok osztani – még.”
Ugyanakkor egy nemrégiben készült
metaelemzés szerint a fejlődési szemléleten
alapuló beavatkozások kevésbé hatékonyak,
mint a körülötte kialakult hírverés mondja.
A tanulmány azt sugallja, hogy az effajta beavatkozások hatása elmarad az átlagos diák
eredményeit tekintve, és legjobb esetben is
csak csekély hatással vannak a hátrányosabb
helyzetű diákok teljesítményére. Más pszichológusoknak nagy nehézségek árán sikerült
csak Carol Dweck eredményeihez hasonlót
felmutatni. Az intelligencia nagyfokú képlékenységéről szóló elképzelés nem egykönnyen
egyeztethető össze az örökölhetőségéről szóló
kutatásokkal. Rober Plomin, a King’s College
London pszichológus professzora rámutat,
hogy az IQ-pontszámok eltéréseinek nagyjából 50 százaléka genetikai különbségeknek
tudható be. Ezek az eredmények nem vonják
kétségbe a környezeti hatások jelentőségét;
a kemény munka és a társadalmi háttér valóban sokat számít. Aláássák viszont azt az
elgondolást, hogy puszta akaratunk kiváló intelligencia életre hívója lehet. A tehetséggondozás tágabb megközelítése biztosítékot jelent
arra, hogy minél több gyerek bontakoztassa
ki képességeit. A bizonyítékok azonban arra
engednek következtetni, hogy az intelligenciatesztek – amennyiben mindenkinek lehetősége
nyílik megírásukra – továbbra is nélkülözhetetlen szerepet játszanak. A köztünk kallódó
Einsteinek nem fedezhetők fel másképp, csak
ha keressük őket.
(The Economist)

Fred Weir2
Burjátföld: Ázsia és Európa találkozása és
keveredése – 1. rész
Egy júniusi estén Ulan-Ude egyik belvárosi
éttermében mindenki az orosz labdarúgó-válogatott játékosait éljenezte. Ez nem meglepő.
Ez a folyóparti város nagyon is Oroszország
része. Ez azonban egy olyan Oroszország,
amely sok szempontból feltűnően különbözik
a külföldiek elképzeléseiben élőtől. A városnak és a Montana állam méretű köztársaságnak, amelynek fővárosa, összetéveszthetetlenül
ázsiai jellege van. A Moszkvától mintegy 4300
kilométernyire keletre fekvő Burjátföld földrajzilag közelebb esik Mongóliához és Kínához,
mint ahhoz a földhöz, amelyet legtöbbünk az
„orosz” szóval azonosít. Burjátföld milliónyi
lakossága jól érzékelteti a két világ közti helyét: mongol kisebbség, kozák telepesek leszármazottai és egy a cárok által száműzött orosz
ortodox szekta tagjai keverednek itt egymással
többek között. A köztársaság ékes bizonyítékul
szolgál, hogy Oroszországban más is van, mint
templomok és a Kreml nevű banda – ellentétben a nyugati tévképzetekkel.
Miközben Burjátföld sorsa összefonódik
a Nyugat felé tekintgető Oroszországgal, itt
mégsem volt számottevő gazdasági fejlődés
a Szovjetunió összeomlása óta. A burjátok
két tűz között őrlődnek: egyfelől érzékelik
a közeli lendületes ázsiai tigrisgazdaságok
lehetőségeit, másfelől itt vannak a Vlagyimir
Putyin által javasolt, Kremltől kiinduló programok. Ez idáig a moszkvai irányzat kerekedett felül, talán nemcsak a közös orosz
nyelv, hanem a háromszáz éve fennálló orosz
politikai uralom miatt is. A köztársaság csaknem három évtizede toporog már ezen a
válaszúton. „Nekünk nem lehet saját gazdaság- vagy társadalompolitikánk. Minden
Moszkvától függ – mondja Andrej Rincsino,
a Burját Állami Egyetem egyik közgazdásza.
– Tudjuk, hogy közvetlen szomszédságunkban olyan dinamikus gazdaságok vannak,
2

Moszkvában élő kanadai újságíró.

Valóság • 2018. december

123

mint Kína és Dél-Korea. Dél-Koreában általában körülbelül 35 000 burját fiatal dolgozik
vendégmunkásként, és jelentős kereskedelmi
kapcsolatokat ápolunk Kínával, amely csak
néhány órányi autóútra fekszik. A fiataljaink közül sokan tanulnak kínaiul, gyakorlati
okokból, ugyanakkor a közhangulat meglehetősen Kína-ellenes. Félő, hogy ha beengedjük őket, akkor mindent felvásárolnak és
kiszorítanak bennünket.”
Meglepően változatos táj
A népesség felét kitevő burjátok mongol nemzetiségűek, Dzsingisz kán hordáinak leszármazottai, akik annak idején meghódították és
uralmuk alá gyűrték az akkor ismert világ felét,
beleértve Oroszországot is. Még ma is mélyen azonosulnak a független Mongóliában élő
testvéreikkel, akik pár órányira élnek tőlük. A
Szovjetunió összeomlása óta a burjátok vis�szatértek őseik vallásához, a buddhizmushoz;
a köztársaság erdős hegyoldalait és sztyeppéit
napjainkban buddhista kolostorok – datszanok
– tarkítják; ezek ragyogó pagodaszerű szentélyei
és kúp alakú sztúpa ereklyetartói már kilométerekről látszanak. A lakosság orosz nemzetiségű
fele különböző helyekről származik. Némelyek a
kozákok rokonai, akik a 17. században érkeztek
ide, hogy meghódítsák ezt a földet, hasonlóan
Észak-Amerika gyarmatosítóihoz. Mások óhitűek, vallási kérdésekben másképp gondolkodók,
akiket Oroszország európai részéről száműztek kétszázötven évvel ezelőtt, és akik váratlan
módon otthonra leltek itt a szibériai vadonban.
Burjátföld szívében fekszik a helyiek által szakrálisnak tekintett Bajkál-tó, amely ma az UNESCO
által védetté nyilvánított terület. Ez a világ legmélyebb tava, bolygónk édesvízkészletének – megdöbbentő – 22 százalékát tartalmazza. Élővilága
egyedi, helyenként festői sziklák, másutt tágas
homokos partok veszik körül. Mindez meglepően változatossá teszi a tájat és a népességet,
amely – ez idáig – úgy tűnik, jól viselte sokszínűségét. Osztoznak közös céljukban: szeretnének
kiutat találni a gazdasági bajokból, amelyek azóta
sújtják őket, amióta leállt a legtöbb szovjet éra
alatti iparvállalat, és nagy orosz cégek tették rá
a kezüket Burjátföld természeti kincseinek nagy
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részére – a szénre, aranyra, uránra és jádekőre.
Ez egy ma is zajló kivándorlást indított el, amely
során a legkiválóbb és legragyogóbb képességű
fiatalok a jobb lehetőségek reményében Moszkva
és Szentpétervár felé veszik útjukat.
Vonzó hely?
Mindezekre tekintettel úgy tűnik, hogy a turizmus fejlesztése nyilvánvaló megoldás lenne
arra, hogy felrázza Burjátföldet mély gazdasági
tompultságából. De a köztársaság kormánya,
amely a Moszkvától kapott támogatások segítségével működik, 2018-ig még csak hivatalos turisztikai osztállyal sem rendelkezett.
A szovjetrendszer idejében a köztársaság zárt
terület volt a külföldiek számára, mivel ez
biztonsági aggályokat vetett fel hadiipara, valamint Mongóliához és Kínához való közelsége
miatt. 2017-ben mindössze 63 000 külföldi
turista érkezett Burjátföldre, túlnyomó többségük mongol és kínai buszos kirándulásokon.
A mongolok még egynapos utakra is átjönnek,
és igyekeznek minél kevesebbet költeni a helyi
szolgáltatásokra. 2017 folyamán száznál is kevesebb amerikai állampolgár töltött itt legalább
egy éjszakát szállodában. Az új turisztikai miniszter, Maria Badmanatsirevnova köztársaságának lelkes építője-szépítője; ugyanakkor arra
is figyelmeztet, hogy a tömeges turizmus nem
járható út Burjátföld számára: ez ellen szólnak a
Bajkál-tó miatti környezetvédelmi megfontolások, a legtöbb fejlett országtól való mérhetetlen
távolság és a rendkívül rövid nyári turistaszezon. „Az ökoturizmus központjává szeretnénk
Burjátföldet – mondja. – Változatosak a tájaink
és gazdag az állatvilágunk – némelyik faj másutt nem is fordul elő a világon – és páratlanok
a túraútvonalaink. Vannak nagyszerű strandjaink is, de nem szeretnénk, ha ellepnék őket
az emberek, és egyébként is túl rövid nálunk a
nyári szezon. Új nemzeti parkok létrehozását
tervezzük, és olyan infrastruktúrát akarunk
kiépíteni,” amely a tehetős, környezettudatos utazók igényeit fedezi. Helyi szakértők
attól tartanak, hogy nagyon kevés eszköz
van a kezükben a fiatalok kivándorlásának
megállítására és a köztársaság rossz gazdasági helyzetének megfordítására. Oroszország
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huszonkét nemzetiségi köztársaságának némelyikétől eltérően a burjátokat törzsi megosztottság és nyelvjárások szabdalják szét, és nem sikerült elég politikai tőkét kovácsolniuk ahhoz,
hogy egységesen tudjanak fellépni Moszkvával
szemben. „Hogy Burjátföld utolsóként szerepel
Moszkva kiemelten fontos feladatainak listáján, ez annak tudható be, hogy itt nyugalom és
stabilitás uralkodik. Nem jellemzik olyan állapotok, amelyek társadalmi robbanáshoz vezethetnének, vagy bármi, ami felkelthetné a Kreml
figyelmét. – mondta Stanislav Beloborodov,
a Moszkovszkij Komszomolec moszkvai bulvárlap helyi kiadásának szerkesztője. – Ezért
igen keveset fordítanak ránk, ami ugyan elég
az országos szint fenntartásához, de nem elegendő ahhoz, hogy bármilyen nagyszabású
infrastrukturális projektbe fogjunk, vagy hogy
új iparágakat fejlesszünk ki.”
Megoldások ázsiai módra
Eközben Burjátföld ázsiai szomszédai másfajta továbblépési lehetőségeket ajánlanak, de
ezek általában nem számítanak túl vonzónak.
A szomszédos Mongólia, ahol hagyomány és
nyelv szinte elválaszthatatlanul összefonódnak,
a szovjet összeomlás óta a nemzeti függetlenség
útjára lépett, és lelkesen építi a kapitalizmust.
Öt évvel ezelőtt eltörölték a vízumkényszert
a Burjátföldre látogató mongolok számára, és
egyre erősödik a két ország közti kapcsolat.
Ez azonban láthatólag semmiféle változás utáni vágyat nem kelt az orosz köztársaságban.
„Mindenki ellátogatott Mongóliába, aki akart,
és senki sem eszményíti az országot vagy az
életmódjukat – meséli Tujana Zondujeva, az
Inform-Polisz független helyi újság főszerkesztője. – Másképp élnek, mint mi, de nem
jobban. Ott demokratikus rendszer van, nálunk
ez beszédtéma az emberek között. Némelyek
azt mondják, hogy ez jó dolog, mások szerint
azonban ez nagy hátrányt jelent, mert a kormányuk mindig változik. Olyan nagyon senkit
sem érdekel.”
A kínai modell se vált ki túl sok elragadtatást. Ez változhat, ahogy Peking – hatalmas
infrastrukturális fejlesztések kíséretében – készül végrehajtani trillió dolláros „Egy öv(ezet),

egy út” tervezetét a régi Selyemút helyreállítására, amely itt haladt el. Ugyanakkor csakis
Moszkvában születhetne bármiféle ezzel kapcsolatos döntés, Burjátföldön pedig senki nem
vár ettől túl sokat. „Néhányan nagy reményekkel
tekintenek a kínai beruházások elébe – mondja
Timur Dugarzapov, a Novaja Burjatia független
folyóirat szerkesztője. – A kínaiak azonban
nem igazán nagylelkűek. Tapasztalataink szerint
rendkívül rámenősek, ha a beruházásaikról van
szó. Amíg meg nem teremtik a maguk számára
legelőnyösebb feltételeket, addig egy fillért sem
hajlandók adni.” Talán az idő és a folyamatosan
fejlődő technika meghozza majd a megoldást.
„Van egy barátom, aki igen sikeres könyvborítótervező – meséli Zondujeva. – A világ minden
részéből kap megrendeléseket, de Ulan-Udéban
lakik, mert ez a szülővárosa, és a környező
természeti szépségekhez foghatót másutt nem
talál. A jövőben talán nem számít majd, hol lesz
lakóhelyünk. Ebben kell reménykednünk.”
(Christian Science Monitor)

Will Hutton
Pocsék élet-szindróma: Miért csökken a
várható élettartam Nagy-Britanniában?
A várható élettartamról szóló számadatok
az ellenkezőjükbe csapnak át. Mentőöv lehetne, ha felhagynánk a brexit gondolatával
Nagy-Britannia és Amerika egy közegészségügyi válság közepén van, amelyről nemigen
esik szó a hírekben. Nem pusztán a – sok más
gazdag országban egyfolytában hosszabbodó
– várható élettartam egyre lassuló növekedését tapasztalják, hanem a lakosságunk egészét
érintő – a nőket és férfiakat egyaránt sújtó –
halálozási arányok kezdtek el riasztó módon
növekedni. Indokolatlanul hagyjuk, hogy korán
menjenek el embertársaink.
Nagy-Britanniában az élettartam már egy évszázad óta tartó emelkedése drámaian lelassult
2010 és 2016 között. A növekedés üteme 90
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százalékkal csökkent a nők, és 76 százalékkal
a férfiak esetében 82,8, illetve 79,1 évre. Az
utóbbi két év folyamán olyan mértékben megnőtt az idősek körében a halálozási arány – és
ez várhatóan csak folytatódni fog –, hogy két
nagy biztosító társaság, az Aviva és a Legal and
General jelenleg több száz millió fontot szabadítanak fel, amelyet a járadékok kifizetésére szántak tartalékul, hogy e helyett részvényeseknek
fizessenek. A társadalom ismét befolyással van
a legmagasabb pénzügyi körök erődítményeire.
Az Egyesült Államokban sokkal erőteljesebben zajlanak ezek a folyamatok, és előrevetítik, hogy milyen sorsra juthat Nagy-Britannia,
ha hamarosan nem történik irányváltás. A
középkorúak (a 25 és 64 év közöttiek) halálozási aránya faji és etnikai megosztottságtól
függetlenül növekszik. Régóta ismert ténynek számított, hogy a középkorú amerikai
fekete bőrűek és spanyolajkúak halálozási
aránya rosszabb, mint a nem spanyol fehér
bőrű lakosságé, azonban nemrégiben a British
Medical Journal című folyóirat közzétett egy
tanulmányt, amely valamennyi faji csoport
esetében újra megvizsgálta az 1999 és 2016
közti tendenciákat. A fekete népességet sújtó
nyavalyák átterjednek a nem spanyol, középkorú fehér lakosságra is. Ahogy a jelentés megállapítja: „A nem spanyolajkú fehér lakosság körében … megemelkedett az
összmortalitás.” Mi áll ennek a hátterében? „A
középkorúak megnőtt halálozási arányának
vezető oka a kábítószer-túladagolás volt, de az
alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó betegségek,
öngyilkosságok és az egész szervezet működését érintő szervi megbetegedések (nevezetesen
a máj- és szívproblémák, illetve rákos megbetegedések) esetében is megnőtt a halandóság.”
Az amerikai orvosok alkottak egy kifejezést
ennek az állapotnak az elnevezésére: „pocsék
élet-szindróma”. Rossz anyagi helyzetű, munkaképes korú amerikaiak fajtól függetlenül a
szegénység és elhanyagoltság körforgásába
vannak zárva – az általános jólét közepette.
Iskolázatlanok és rosszul képzettek. A számukra elérhető állások minimálbérrel járó
rabszolgamunkák munkahelyi biztonság nélkül. Nyomorúságos helyeken laknak, ahol
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elérhetetlen álomnak tűnik a kilátás, hogy
valaha saját otthonuk legyen. Kevés a szociális bérlakás, gyéren érkeznek a jövedelemkiegészítő támogatások, és az egészségügyi
ellátáshoz való hozzájutás is bizonytalan.
Szinte a lehetetlennel határos értelmet találniuk az életben; a túlélésért folytatott küzdelem minden szellemi és érzelmi energiát
felemészt. Ugyanakkor rendkívül más és
elérhetetlen világ tárul eléjük, ha ezek az
emberek bekapcsolják a televíziót vagy
belépnek egy középosztálybeliek látogatta
bevásárlóközpontba. Értéktelenségük tudata
miatt kábítószerekhez, antidepresszánsokhoz
és alkoholhoz nyúlnak. Gyorsételeket esznek,
és közben nézik, hogyan fújódik fel elhanyagolt testük. Az egyre nagyobb különbségek
korszakában nemcsak a szegénység, hanem
a növekvő relatív szegénység is öl, együtt
annak összes pszichológiai mellékhatásával.
A pocsék élet-szindróma azt az igazságot
fejezi ki találóan, amely szerint a száraz orvosi statisztikáknak gazdasági és társadalmi
gyökereik vannak. A betegek, akik olyan
depressziósak, hogy opioidokat írnak fel nekik vagy ők maguk nyúlnak ezekhez – vagy
az alkoholba menekülnek – nem saját démonaiktól szenvednek annyira, mint inkább
életkörülményeiktől. Sok minden nyomasztja
őket. Ők és a hozzájuk hasonló, a szegénység
peremén vergődő tízmilliók alkotják Donald
Trump szavazótáborát, akiket könnyen levettek a lábukról az üres szólamok, amelyek sötét
tekintetű idegeneket okolnak a bajokért, és
kommunistának bélyegeznek olyan országokat,
mint Finnország vagy Dánia, ahol jóval szerencsésebben alakultak a körülmények. Ugyanők
nagy számban fordultak elő Nagy-Britanniában
az ún. hintaszavazók között, akiknek a brexit
köszönhető. A pocsék élet-szindróma nemcsak
a Baltimore-hoz hasonló amerikai városokat
jellemzi, ahol a gazdagabb és a szegényebb
városrészek között akár húsz év is lehet a
várható élettartam különbsége, hanem nagybritanniai városainkra is igaz. Kensington and
Chelsea-ben – London egyik kerületében – ez
a különbség tizenhat év a leggazdagabbak és a
legszegényebbek között. A tendencia azonban
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egyre rosszabbodik. A Public Health England
kormányügynökség hajmeresztő térképet tett
közzé az angolok egészségügyi állapotáról a
2014 és 2016 közti időszakot vizsgálva. Keletés Nyugat-Közép-Anglia régiókban, Yorkshire
és Humberside megyékben, az ország északnyugati és északkeleti részén a várható élettartam csökkenése tapasztalható. Senkinek nem
kellett volna meglepődnie azon, hogy ezeken
a helyeken a fennálló rend ellen szavaztak a
brexit ügyében tartott népszavazáson.
Amit lakosaink jelenleg megtapasztalnak, az
már-már a bűnügyek körébe tartozik, az óriási
hazugság, még ha nincs is köze az Európai
Unióhoz, olyan nagyszerűen van tálalva a
brexit-pártiak és a rosszindulatú politikai zseni
által, akit Nigel Farrage-nak hívnak. Ahelyett,
hogy Brüsszelt hibáztatjuk, és nyomorba döntjük magunkat a brexittel, Nagy-Britanniának
több fronton támadást kellene indítania a pocsék
élet-szindróma és azok ellen a feltételek ellen,
amelyek oly sok ember idő előtti elhalálozásához vezetnek. Ahhoz, hogy bármiféle második,
brexitről szóló népszavazáson nyerjünk, létfontosságú lesz tudomásul vennünk a válsághelyzetet, együtt a kezelését célzó intézkedésekkel.
Iparpolitikára van szükség nemcsak a londoni
City,3 hanem az ország számára is, új értelmet
kell adni a vállalkozószellemnek, újra jogokkal
kell felruházni a munkaerőt és újra kell alkotni
gyenge lábakon álló társadalmi szerződésünket,
különösen a működésképtelen ellátórendszert.
Anglia túl sok városa válik a pocsék élet-szindróma olvasztótégelyévé, még helyenként délkeleten is. Befelé forduló városi szigetek lettek,
amelyekben a kétségbeesés és a reménytelenség
uralkodik; vásárlóutcáik hanyatlásnak indultak,
míg a csúcstechnológiás tudásintenzív állások
világa túlhalad rajtuk. A vonatok és buszok viteldíja olyan magas, hogy mértéktelenül drága
lett az utazás. Miután Európa leginkább központosított rendszere megfosztotta ezeket a helyeket
a hatalomtól, tehetetlenül és komoran szemlélik
a jelent, és aggódva néznek a jövőbe. Mindezen
lehet és kell is változtatni. Ennek a feladatnak a
megoldása mindenekelőtt egy hatékony parla3

A londoni City a világ bankjainak központja és
Európa fő üzleti központja.

menti ellenzékre vár – egyesítenie kellene egy
az Európai Unióban való bennmaradásról szóló
kampányt egy Nagy-Britannia megváltoztatásáért vívott kampánnyal. A várható élettartamról
árulkodó adatok drámai történetet tárnak elénk.
Eljött az ideje, hogy meghalljuk üzenetét, és
cselekedjünk.
(The Guardian)

John Butler
Roxelána – Rabszolganő a szultáni trónon
Leslie Peirce: Kelet császárnője: Hogyan lett
egy európai ágyasból az Oszmán Birodalom királynője (Empress of the East: How a European
Slave Girl became Queen of the Ottoman
Empire, Basic Books, 2017) című könyvének
recenziója
Az ókori görög filozófus, Hérakleitosz egyszer
megjegyezte, hogy „az aranyat keresők sok
földet kiásnak, de csak kevés aranyat találnak”.
Átvitt értelemben elmondható ez az életrajzírókról is, akik szívfájdítóan érdekes és jelentős
történelmi személyiségeket kísérelnek meg életre kelteni, miközben azokról alig maradt fenn
valamilyen információ néhány elbűvölő „aranyrögöt” leszámítva. Az életrajzíró beleássa magát
munkájába, de gyakran képtelen megtalálni az
aranyat, amelyet a múlt homálya rejteget.
A megoldást a „túl-kontextualizálás” – a túl
sok értelmező információval való kiegészítés –
és a téma körbeírása jelenti; jönnek a feltevések
az olyan kifejezések kíséretében, mint „elképzelhető”, „feltételezhetjük” vagy „el lehet
gondolni, hogy…”. Ez tovább fokozható még
a feltételes mód bevetésével; minden „lehetett
volna”, „talán lehetett volna” vagy „esetleg
lehetett volna”. Az olvasó elé táruló eredmény
egy átfogó, sőt panorámaszerű leírása annak a
környezetnek, amelybe a téma bele van ágyazva; mindez rendkívül érdekes és szórakoztató,
de a csalódottság érzését hagyja maga után, ha
magáról a témáról szeretnénk többet tudni.
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Leslie Peirce – aki az egyesült államokbeli
Cornell és Berkeley egyetemeken is tanított –
nagymértékben rákényszerül a fent említett tevékenységre Roxelánáról, az európai ágyasról
szóló könyvében, aki valóban a Nagy jelzővel
illetett I. Szulejmán felesége lett, és választott
hazájának „királynője” (amely szó igen furcsának tűnik, hiszen az oszmán szultánokat
császárként szokás emlegetni.)
Peirce és az olvasó szerencséjére, arany
rejlik Roxelána történetének a mélyén, bár
némi időbe telik, míg a felszínre kerül. Tény,
hogy még Roxelána igazi nevét sem tudjuk
biztosan, vagy hogy melyik országból származik és hogy pontosan hogyan került az Oszmán
Birodalomba; ilyen kezdetek után rendkívül nehéz munka árán lehetett csak viszonylag hiteles
hanggal felruházni őt.
A szerzőnő dicséretére szolgál, hogy végül
sikerül mindezt véghez vinnie annak a nőnek az
esetében, akit Richard Knolles A törökök általános története (Generall Historie of the Turkes,
1603) című könyvében „a Kelet legnagyobb
császárnőjének” nevezett, aki „úszott a világi
boldogságban”. Szerencsés módon fennmaradt
Roxelána néhány férjéhez írott levele és számos,
külföldi követektől és látogatóktól származó –
megbízható és kevésbé szavahihető – tudósítás
személyét illetően.
Az 1550-es években Tiziano festőműhelyében készült egy Hürrem szultána4 című kép,
amelyen valószínűleg őt ábrázolja (ez látható
a könyv címlapján is), és van egy másik, korábbi portré is, Rosa, Solemanni Uxor (Rosa,
Szulejmán hitvese) címmel, amelyet Peirce az
első fejezetben mutat be, így némi fogalmat
alkothatunk külsejéről. Már ezeknek a festményeknek a megléte is arról tanúskodik, hogy
Roxelána valóban jelentős személyiség volt, és a
külföldi követek természetesen jobban felfigyeltek rá, mint korábban az oszmán uralkodóház
asszonyaira.
Peirce az oszmán császári feleségek intrikával
teli világába visz el bennünket; jelen cikk szerzőjének nem célja, hogy – az olvasók örömét
elrontva – előre érdekességeket áruljon el erről
4

A név jelentése: ’mindig vidám’ – Szulejmán
nevezte így feleségét.
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a figyelemre méltó utazásról. Roxelána életkörülményei lebilincselőek; a szultáni udvar más
asszonyaihoz hasonlóan versengenie kellett a
többiekkel (ne feledkezzünk el Mahidevranról,
Szulejmán előző kegyencnőjéről), hogy bebiztosítsa fia számára a helyet e trónon, és bármilyen
nehézséget el kellett viselnie, ami osztályrészül
jutott az ilyen társadalmi állású nőknek. Vagy
ahogy Karoline Finkel, az Oszmán Birodalom
másik kiváló történésze fogalmazott: „a személyest menthetetlenül átszőtte a politika”.
Másrészt úgy tűnik, hogy Szulejmánnal őszintén szerették egymást, és gondot viseltek egymásra, ami viszonyukat sokkal többé teszi a
pusztán politikai vagy dinasztikus kapcsolatoknál, főként, ha meggondoljuk, hogy Szulejmán
ténylegesen feleségül vette, és (tudomásunk szerint) hűséges maradt Roxelánához annak 1558ban bekövetkezett haláláig. Amikor Szulejmán
1566-ban meghalt, tényleg fiúk, Szelim követte a trónon. Felesége az „én szultánomnak”
hívta, és igen aggódott egészségéért; „hadd
legyek áldozat a fájdalmadért”, írta neki, amikor Szulejmánt a köszvény kínozta, valamint
„kérlek, próbálj küldeni valakit, aki beszámolhat
nekem arról, hogy jó egészségnek örvendesz, és
jó a közérzeted”. Amikor férje hadjáratai miatt
távol volt, Roxelána azt írta neki, hogy „az elválás miatti kínok tüzében ég”. Nagy kár, hogy
nem maradtak fenn Szulejmán Roxelánához
írott levelei.
Roxelána emléke nem annyira arcképek és levelek, hanem inkább épületek formájában maradt
fenn. Szokás volt, hogy az uralkodóház asszonyai – főként miután a magas rangot értek el az
udvarban – iskolákat, kórházakat, mecseteket és
ingyenkonyhákat építtettek vagy alapítottak.
Roxelána megtette mindezt, sőt még ennél
is többet. Neve nemzetközileg ismertté vált
levelezése által, amit korának többi fejedelmi asszonyával folytatott, köztük Medici
Katalinnal és Izabella magyar királynéval,
akit „legkedvesebb leányomnak” nevezett;
továbbá megírta neki, hogy „mi mindketten
egy anyától, Évától származunk”, miközben nem felejtette el megjegyezni, hogy
„én vagyok a császárhoz legközelebb álló
személy”.
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A fenti szavak alapot szolgáltattak azokhoz
a Roxelánáról szóló botrányos és szörnyű
történetekhez, amelyek közül sok külföldi és
oszmán megfigyelők leveleiben és memoárjaiban is megtalálható. Roxelána elcsábította
a szultánt, hatalmába kerítette, fondorlatos
összeesküvéseket szőtt, sőt még néhány ember meggyilkoltatása is az ő lelkén szárad.
Amikor 1553-ban Szulejmán kivégeztette
Mahidevran fiát, Musztafát, Nisayi, a költő
ezeket a sorokat intézte a szultánhoz: „engedted, hogy egy orosz boszorka szavai találjanak utat füledbe / … meghajlottál annak
a rosszindulatú banyának a parancsa előtt”.
Mint Peirce bebizonyítja, ezeknek a vádaskodásoknak nincsen történelmi alapja; Nagy
Szulejmán nem az a fajta ember volt, akit az
orránál fogva lehetett vezetni.

Leslie Peirce-nek sok földet kell kiásnia, de
végül megleli az aranyat. A kötet elsődleges forrásokat felhasználó alapos kutatás eredménye; a
könyvet sikerült hallatlanul izgalmas olvasmán�nyá tenni, főleg a Roxelána levelezéséről szóló
részben. A szerzőnő akár az Ezeregyéjszaka
meséit idéző történettel is előállhatott volna,
amelyben Roxelánát Seherezádé szerepébe bújtatja; Peirce azonban makacsul ellenállt ennek a
kísértésnek, és egy olyan könyvvel ajándékozta
meg olvasóját, amelyben a valóság legalább
olyan elbűvölő, mint bármelyik, hihetetlen fordulatokban bővelkedő keleti mesében. A könyv
lapjain kibontakozó oszmán történelem valószínűleg ellenállhatatlan élményt fog jelenteni
mind a történészek, mind a tágabb olvasóközönség számára.
(The Asian Review of Books)
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