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Növekedésre felkészítve –
Fôszerkesztôi beköszöntô

Gyermekkorom rendre visszatérô téli emléke a hó által elzárt bakonyi
falvak kiszabadítása. A nagy havazások miatt megállt az élet. A kenyeres
autó, a tejeskocsi, a mentô nem tudott bemenni a falvakba. Ellenkezô
irányba az emberek sem tudtak Pápára, Gyôrbe, Veszprémbe menni a
busszal, a mûszakra. Járhatatlanokká váltak az utak. Aztán jöttek a hon-
védség terepjárói. Az elejükre hóeke került. Utat nyitottak a külvilágra.
Elindulhatott az élet.

Magyarország 2008 októberére csôdbe ment. Ledermedt az ország, a
devizahiteles családok törlesztései elakadtak, életük ellehetetlenült. A
multik kivonultak, de minimum kivárnak. Lefagyott az ország. Igaz, jött
az IMF, de az általa megnyitott keskeny ösvényen nem jut elég élet, erô,
mozgástér az ország elvárt mûködéséhez. Aztán jött a kétharmad. Majd
eltelt két és fél év. Átalakult az adórendszer, felezôdtek az adókulcsok
mind a személyi jövedelemadóban, mind a hazai vállalkozásokra vo nat -
kozó társasági adóban. A multik és a bankok viszont két évtized után adót
fizetnek! A pénzügyi piacok, a közpénzügyek, a pénzügyi fogyasz tó vé -
delem, az állami vagyongazdálkodás szabályozott lett. Az állami gazdaság-
befolyásoló, szabályozó és ellenôrzô szerep érvényesül. A fiskális politika
utat nyitott a belsô gazdasági és társadalmi konszolidációhoz. Ennél többet már
nem tehet. Most a mezôgazdaság megerôsítésének, az élelmi szer-
vertikumok felállításának ideje jött el. A közmunkaprogramba vont
munkanélkülieket fokozatosan az újjá szer ve zen dô élelmiszer-ipari verti -
kumokba kell átcsoportosítani. Mûveljenek földet, tartsanak állatot,
lássák el alapanyaggal az újraindítandó élelmiszer-feldolgozó üzemeket.
Mert mit ért a 16 százalékos jövedelemadó, ha nincs termelô munkahely.
A szûkös költségvetésbôl fizetjük a közmunkásokat, de az ország jelentôs
élelmiszerimportja okán a 47 ezer forintos juttatásaikból külföldi élel -
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miszert vásárolnak, így a magyar költségvetési forintok a német, francia
mezôgazdaságot támogatják. Maradjon a pénz helyben, a költségvetésbôl
fizetett támogatások a hazai termelés beindítására fordítódjanak. Válság
idején jó a keynesi recept, de nem a végtelenségig. Piramisokat építtetni,
üres whiskysüvegeket pénzzel teletömetni, majd kiásatni ügyes dolog.
Keynestôl tudjuk, hogy ez (is) emeli a foglalkoztatás szintjét, bér áramlik
a munkanélküliekhez, akiknek ez egy szolid munkaerô-piaci reintegrá-
ciót jelent. Aztán az így kapott munkajövedelembôl vásárolnak, a vásárlá-
sok pedig beindítják a termelést, a gazdaságot. Ez hasznos lehet, már
ahol van belsô termelés. De nálunk alig van. Nem szunnyadhat hát a
vidék, a mezôgazdaság tovább. A fiskális politika rendbetételét követôen
az állam még direktebb gazdaságbefolyásolásának ideje jött el.

Na de vissza a fôáramhoz! A monetáris gyakorlat átalakításának, és fel-
legvárának, a Magyar Nemzeti Bank bevételének ideje jött el. A monetáris
lazítás idôszaka. Ésszerû keretek között. A jegybankot, annak tartalékait
az államadósság és a reálszektor refinanszírozásának szolgálatába kell
állítani. A monetáris lazítások korát éljük világszerte. A jegybankok a
fiskális politikák alá, mögé simulnak. Nem a függetlenségük paraván-
fala mögül kacagják a gyengélkedô kormányokat. A Fed 2012 szeptem-
berétôl havonta 40 milliárd dollárt önt a piacra. 2012 decemberétôl
újabb 45 milliárdot. 2012 nyaráig már közel 2000 milliárd dollárral
támogatta az amerikai gazdaság megerôsítését, a pénzpiacok erôre
kapását. Az Európai Központi Bank is hasonló lépésekre kény sze rül.
Nekünk is lépni kell. Mit számít már az Európai Uniónak tett 1991-es
ígéretünk, az európai monetáris szabályok alkalmazására… Már ôk sem
alkalmazzák. Válságban mindenki a saját útját járja, süllyedô hajón min-
denki a saját bôröndjét menti. Most, amikor a gazdaság ver seny -
képességének már nem a gazdasági növekedés a legfôbb fokmérôje,
hanem az ország pénzügyi stabilitásának megteremtése, az újabb állam-
csôd elkerülése, ugyan mi miért tartanánk már magunkat avítt intéz mé nyek
avítt eszméihez…

Mi magyarok az 1980-as évek végétôl feladtuk a piacainkat, eladtuk a
vállalatainkat, az állam gazdaságbefolyásoló és piacokat ellenôrzô sze re -
pét kiiktattuk. Az etatista szemléletû Franciaországban az 1980-as évek-
tôl viszont ismét beindult az államosítási hullám. Az alkotmányukból
levezetve kötelezettségként írták elô, hogy a monopolhelyzetbe került,
közszolgáltatást nyújtó nagyvállalatokat államosítani kell. Ezek aztán
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megerôsödtek, Magyarországon jó évtizeddel késôbb felvásároltak erô -
mû vet, vízmûvet, még az étkezésijegy-piacra is benyomultak.

Egy szó, mint száz: a fiskális intézkedésekkel utat nyitottunk a nö ve -
ke déshez. Utat a mezôgazdaság megerôsítéséhez, utat a jegybank új tí -
pu sú monetáris politikájához. A költségvetés stabilizálása jó alapot ad a
Magyar Állam, azon belül a közigazgatás újjászervezéséhez is. A Ma gya ry
Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program megvalósulásához, a Jó Állam
megteremtéséhez. E lapszámunkat is jobbára e tudományterületnek
szenteljük. Hiszen új tudományos diszciplína van születôben, az állam-
és közigazgatás-tudomány. A limitált közpénzek ésszerû, hatékony,
mérhetô és ellenôrzött célba juttatása, majd a közszolgáltatások meg -
szervezése, a teljesítmények mérése, új közigazgatási egységek kifej -
lesztése, az állam, benne a közszolgáltatások ésszerû és hatékony
mûködtetésének rendszertana. Az állam mûködésének ezen interdisz -
cip lináris, management szemléletû megközelítése merôben különbözik
a hagyományos állam- és jogtudománytól, annak államot klasszikusan
jogias, leíró módon kezelt jellegétôl. A téma publikáló szakértôi: a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Corvinus Egyetem tudományos
fokozattal rendelkezô oktatói, illetve hozzájuk csatlakozva a jól kor-
mányzott állam értô és cselekvô kormánytisztviselôinek készülô közigaz-
gatási ösztöndíjasai. Végül is „minden nagy léptékû társadalmi-gazdasági
átalakulás kitermeli a fennálló struktúrák reformját. Akárcsak Ma gya ry
Zoltán és munkatársai a nagy gazdasági világválság idején, a mai re for -
merek és kutatók is szükségét érzik, hogy megtegyék javaslataikat a
magyar közigazgatás, végsô soron pedig a magyar állam új, kívánatos
jellegzetességeinek meghatározására”. De megtisztelték e lapszámun kat
Tomcsányi Pál, Klinghammer István, Sohár Pál aka démikusok, Sár kö zy
Tamás jogtudós professzor is, akiknek dolgozatai ékesítik mos ta ni kiad-
ványunkat. Jó olvasást kívánok!

JE G Y Z E T E K

1 Gellén Márton: Ha válság, akkor reform. Kalandozások a közigazgatási reformok forrás vi dé -

kén. In: Államszerep válság idején. Magyary Zoltán emlékkötet. Szerk.: Gellén Márton
dr., Hosszú Hortenzia PhD, CompLex, 2010, 199–223. o.

Prof. Dr. Lent ner Csa ba egye te mi ta nár,
a Polgári Szemle fôszerkesztôje
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Prepared for Growth –
Welcome by the Editor-in-Chief

A recurrent memory of my childhood is the releasing of villages
blocked by snow in the Bakony Mountains. Large snowfalls stopped life.
Neither the baker’s nor the milkman’s car or the ambulance had access
to the villages. And people could not reach the nearby towns, Pápa,
Győr or Veszprém by bus to work on shifts. The roads were impassable.
Then came the army land rovers. They were equipped with snow-
ploughs. They opened the road to the outside world. Life could re-start.

By October 2008, Hungary had gone bankrupt. The country was paraly -
sed, the families who had been repaying loans in foreign currency could no
longer pay and their life was made unmanageable. Multinational compa-
nies either left the country or are biding their time. The country was
numbed. True, IMF came, but the extremely narrow path they opened is
insufficient for providing the life, strength and elbowroom required for the
country’s expected operation. Then came the two-third. And two and a half
years passed. Taxation has been transformed and rates have been halved
both in income and in corporate tax applicable to domestic businesses. On
the other hand, multinational companies and banks must pay tax after two
decades of a tax-free period. Financial markets, public funds, financial con-
sumer protection, and the state asset management are now regulated. The
state’s economy influencing, regulating and controlling function is
enforced. Fiscal policy has opened up new ways in internal business and
social consolidation. And this is the maximum. The time has come for us
to reinforce the agriculture and set up food industry chain. The unem-
ployed, currently included in public projects, must be gradually transferred
to the reorganised food industry chain.  They should till the soil, breed ani-
mals and provide raw materials for the re-launched food processing plants.
After all, what is the 16 percent income tax worth without producing work-
places? While public project workers are paid from the extremely tight
budget, due to the significant ratio of the country’s food import, they spend
their HUF 47,000 allotment on foreign foodstuffs, thus the forints of the

8
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Hungarian budget support the German and French agriculture. This
money should rather stay within the boundaries and support paid from the
budget should finance the launching of domestic production. In the times
of crisis, the Keynesian recipe is a good recipe but it should not be carried
to the utmost. It is tricky to have pyramids built, stuff empty whisky bottles
with money and then have them dug out. Keynes taught us that such things
also increased employment; wages are paid to the unemployed, for whom
it meant solid re-integration into the labour market. Then they use their
earning for purchases and thus launch production and the economy. This
may be useful in a place with domestic production. But there is hardly any
in Hungary. Rural areas, agriculture should not lie dormant any longer.
After setting things to rights in fiscal policy, the time has come for the state
to pursue an even more direct economic policy.

But let us return to the main trend. The time has come to transform
monetary practice and take its fort, the National Bank of Hungary. This is
the period of monetary easing. Within reasonable limits. The central bank
and its reserves must be put to the service of refinancing the state debt and
the real economy. We are experiencing an age of monetary easing all over
the world. Central banks submit to fiscal policy and serve it. They do not
make fun of their indisposed governments from behind the protective
screen of their independence. After September 2012, Fed poured USD 40
billion in to the market. In December 2012, another USD 45 billion fol-
lowed. Up to the summer of 2012, it had supported the strengthening of
the American economy by nearly USD 2000 billion. The European Central
Bank was also compelled to take similar steps. We must also make a move.
Our promise made in 1991 to the European Union to comply with the
European monetary rules is of no importance any more.... They do not
apply it themselves any more. In a crisis everybody takes his own path, and
on a sinking ship everybody takes care of his own bag. In this period, when
the most important measure of competitiveness is no longer economic
growth but rather the creation and maintenance of the country’s financial
stability and the avoidance of another state bankruptcy, there is no reason
for complying with out-of-date ideas of obsolete institutions...

In the late 1980s Hungary started to give up its markets, sold its com-
panies and ungeared the state’s economy influencing and market control-
ling functions. Meanwhile, in the statist France, the wave of naturalisation
started as early as the 1980s. Tracing it back to their constitution, they pre-
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scribed that large public service companies with monopoly must be taken
into public ownership. These companies then picked up impetus and a
decade later purchased a power plant, waterworks and even penetrated
the meals ticket market.

To cut a long story short: our fiscal measures have opened up the way to
growth. A way to strengthening the agriculture, and a way to a new kind of
monetary policy. Budget stabilisation also provides a good basis for the reor-
ganisation of the Hungarian State and more specifically public administra-
tion. For the implementation of the Magyary Zoltán Public Administration
Development Programme and the creation of a Good State. This issue is also
devoted predominantly to this scientific field. There is a new discipline in the
making: state and public administration. This includes the reasonable, effi-
cient, measurable and controlled management of the limited public funds
so that they achieve their purpose, followed by the organisation of public
services, performance measurement, development of new public administra-
tion units, including the taxonomy of the reasonable and efficient operation
of public services. This interdisciplinary management approach of state
operation fundamentally differs from the traditional politics and law and its
classical legal descriptive concept. The following experts publish their ideas
on this issue here: teachers of the University of National Public Service and
the Corvinus University, all having academic degrees, joined by sponsored
students preparing to serve as government officials who understand and
proactively participate in the operation of a state in good governance. In the
final run, “every large-scale social and economic transformation results in a
reform of the existing structures.” Similarly to Zoltán Magyary and his col-
leagues during the great world depression, the reformers and researchers of
our days feel the need to make proposals for determining the new and desir-
able characteristic features of the Hungarian public administration and ulti-
mately the Hungarian state.1 This issue has been honoured with studies by
academicians Pál Tomcsányi, István Klinghammer and Pál Sohár, as well as
scientist and professor of law, Tamás Sárközy. Enjoy reading!

NOT E S

1 Márton Gellén: If a crisis, then reforms. Ramblings at around the source of public administration
reforms. In: Államszerep válság idején. (The Role of the State During Crisis) In Memory
of Zoltán Magyary. Ed.: Márton Gellén, Hortenzia Hosszú, CompLex, 2010, 199–223. o.
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DR. HABIL BOR DÁS MÁ RIA tu do má nyos dékán helyettes, Nem ze ti Köz szol gá -
la ti Egye tem (Bordas.Maria@uni-nke.hu).

Bordás Mária

Gondolatok 
a közigazgatás-tudományról

Ramblings on the Science
of Public Administration

Összefoglalás
A tanulmány azt mutatja be, hogy a közigazgatás-tudomány hogyan vált
önálló tudományággá, és ebben a fejlôdési folyamatban hogyan vált ki
a jogtudományból. Elemzi azt is, hogy a társadalmi-gazdasági változások
az elmúlt évszázadban milyen hatással voltak a közigazgatás-tudomány
fejlôdésére, és hogyan vált a kezdetben alapvetôen „jogias” szemléletû
közigazgatás-tudomány egyre inkább interdiszciplináris megközelítésû
tudományággá. Kitér annak vizsgálatára is, hogy az amerikai üzleti és
menedzsment szemléletû Új Közmenedzsment milyen hatással volt a
weberi típusú európai közigazgatási rendszerekre, illetve a közigaz-
gatással szemben napjainkban milyen új követelmények fogalmazód-
nak meg.

Summary
The study follows the evolution of public administration into an inde-
pendent branch of science, with special focus on its separation from
legal sciences. An analysis is given of the effects of social and econom-
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ic changes on the development of the public administration science in
the past one hundred years, and the gradual conversion of its initially
law-based approach to an interdisciplinary branch of science. The study
also touches upon the impacts of business management approach
inherent in the North-American “New Public Management” on
European public administration systems, which are based on Weber’s
model, and the new expectations recently formulated towards public
administration are identified. 

Az ál lam tu do mányt a tu do má nyos köz élet ben je len leg az ál lam- és
jog tu do mány ré szé nek tart ják, és ilyen ér te lem ben alap ve tô en a jog tu -
do mány hoz kö tô dik, mi vel az ál lam mû kö dé sét el sôd le ge sen a jog esz -
kö ze i vel ír ja le.

A sza bá lyo zás szint jén ugyan ez az elv ér vé nye sül. A tár sa da lom tu do -
má nyon mint tu do mány te rü le ten be lül – a Ma gyar Akkred itá ciós Bi -
zott ság je len le gi meg ha tá ro zá sa sze rint – az ál lam- és jog tu do mány mint
tu do mány ág ke rül meg ha tá ro zás ra.

A je len le gi fel sô ok ta tá si rend szer ben is, jel lem zô en, a jo gi ka ro kon
fo lyó kép zés az ál lam ra vo nat ko zó an túl nyo mó rész ben olyan tár gya kat
ta nít, mint az al kot mány jog, a köz igaz ga tá si jog, a pénz ügyi jog, a nem -
zet kö zi jog, a he lyi ön kor mány zat ok jo ga, ame lyek az ál lam mû kö dé sét
csak a jo gi sza bá lyo zás szem pont já ból ír ják le.

An nak el le né re, hogy az ál lam mint ös  sze tett je len ség a leg szo ro sab -
ban két ség te le nül a jog hoz kö tô dik, ki ala ku lá sá tól kezd ve in ter disz cip -
li ná ris tu do má nyos meg kö ze lí tést igé nyelt. Vol tak olyan idô szak ok is a
múlt szá zad el sô fe lé ben, ami kor az ál lam tu do mányt és a jog tu do mányt
kü lön tu do mány ág ként tar tot ták szá mon.

Az ál lam tu do mányt – an nak el le né re, hogy az ál lam mû kö dé sé vel
kap cso lat ban egy re in kább az in ter disz cip li ná ris meg kö ze lí tés a jel lem -
zô – a je len le gi tu do mány ági be so ro lás nem tart ja önál ló tu do mány ág -
nak. Kér dés, hogy az ál lam mal fog lal ko zó tu do mány ágak ered mé nyei
szin te ti zál ha tók-e olyan mér ték ben, hogy azok önál ló tu do má nyos ösz -
 sze füg gé se ket al kos sa nak, ez ál tal az ál lam tu do mány önál ló tu do mány -
ág ként nyer hes sen el is me rést.

Az önál ló tu do mány ág kri té ri u mai – az ál ta lá nos fel fo gás sze rint –
négy tény fo gal mat és há rom ér ték fo gal mat je len te nek. Az elôb bi kö ré -
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be tar to zik az új tu do mány ág ál tal a je len ség – je len eset ben az ál lam –
vizs gá la ta, az ez zel kap cso la tos el mé le tek rend sze re, a mo dell, ame lyet
a tu do mány ág ér vé nyes nek tar tott meg ál la pí tá sai je len te nek, az utób bi
ka te gó ri át je len ti a re le van cia-fo ga lom, amely alap ján el dönt he tô, hogy
mely je len sé gek ér de me sek a vizs gá lat ra, a kom pe ten cia, amely a vizs gá -
lat tár gyá ra vo nat ko zik, és az ér ték is mérv, amely az új tu do mány ág ér -
ték rend jé nek meg ha tá ro zá sá ra irá nyul.

Az aláb bi ak ban ki fej tett ér vek kel an nak bi zo nyí tá sá ra te szünk kí sér -
le tet, hogy az ál lam tu do mány az el múlt év ti ze dek ben olyan új, in ter disz -
cip li ná ris meg kö ze lí tést je len tô tu do mány ág gá vált, ame lyik ren del ke zik az
önál ló tu do mány ág kri té ri u ma i val.

A köz igaz ga tás-tu do mány önál ló tu do mány ági jel le ge – bár a jo gi sza -
bá lyo zás szint jén ez nem ke rült meg ha tá ro zás ra, vi szont a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia a leg utób bi idôk ben önál ló tu do má nyos al bi zott ság -
ként is el is mer te – ma már ke vés bé vi ta tott a ha zai szak iro da lom ban. Ez
nem kis rész ben ar ra ve zet he tô vis  sza, hogy Lôrincz La jos aka dé mi kus
is ko la te rem tô tu do má nyos mun kás sá gá ban meg ha tá roz ta a köz igaz ga -
tás-tu do mány alap ve tô sa já tos sá ga it, ez zel a köz igaz ga tás-tu do mányt tu -
do mány ági szint re emel te.

Az ál lam tu do mány a köz igaz ga tás-tu do mány hoz ké pest egy szé le sebb
te rü le tet fog át, mert a köz igaz ga tás az ál lam hoz ké pest ma ga is egy szû -
kebb ka te gó ri át je lent, az az az ál lam ha tal mi szer vek rend sze rén be lül
csak a vég re haj tó ha ta lom mû kö dé sé re vo nat ko zik, amely sok te kin tet -
ben sa já tos vo ná sok kal ren del ke zik a töb bi ál lam ha tal mi szerv hez ké pest.

Az ál lam-, va la mint a köz igaz ga tás-tu do mány mint önál ló tu do mány -
ágak fo gal ma te hát ki fe je zi egy részt, hogy az ál lam tu do má nyos meg kö -
ze lí té se in ter disz cip li ná ris, szem ben az ál lam- és jog tu do mány „jo gias”
szem lé le té vel, más részt az ál la mon be lül az ál lam egé sze, va la mint an -
nak egyik te rü le te, a köz igaz ga tás tu do má nyos vizs gá la ta – el té rô mû kö -
dé sük mi att – más tu do má nyos mód szert igé nyel nek. Az ál lam-, va la -
mint a köz igaz ga tás-tu do má nyi fel osz tás azt az ál lam tu do má nyon be lül
ál ta lá no san ki ala kult gya kor la tot kö ve ti, amely el kü lö ní ti az ál lam egé -
szét vizs gá ló ál ta lá nos ál lam tu do mányt, va la mint a kü lö nös ál lam tu do -
má nyo kat – ide tar to zik a köz igaz ga tás-tu do mány is –, ame lyek az ál lam
te vé keny sé gé nek egy- e gy rész te rü le tét vizs gál ják.

Az ál lam- és köz igaz ga tás-tu do mány mint önál ló tu do mány ágak el is -
me ré se – a fen ti ek ben ki fej tet tek alap ján – ré gi hi á nyos sá got hi va tott
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pó tol ni. Az er re a tu do mány ág ra épü lô fel sô ok ta tás – kü lö nö sen egy
dok to ri is ko la – meg te rem té se azért alap ve tô je len tô sé gû, mert az ál lam
és a köz igaz ga tás mû kö dé se ma már csak komp lex meg kö ze lí tés alap ján
ért he tô meg, és csak egy ilyen szem lé let tel ren del ke zô sze mé lyi ál lo -
mány ké pes ha té ko nyan el lát ni fel ada tát a köz szfé rá ban.

AZ Á L  L A M- ,  VA  L A  M I N T A K Ö Z  I G A Z G A T Á S -T U  D O  M Á N Y

I N  T E R  D I S Z C I P  L I  N Á  R I S J E L  L E  G E

Az ál lam ra vo nat ko zó tu do má nyos fel fo gá sok tör té ne tét át te kint ve vi lá -
gos sá vá lik, hogy az in ter disz cip li ná ris meg kö ze lí tés a kez de tek tôl fog va

jel lem zô az ál lam tu do mány ok ra. 
Ál ta lá no san el is mert tény, hogy bár
az ál lam ma ga is na gyon ös  sze tett je -
len ség, lét re jöt tét és mû kö dé sét
alap ve tô en a jog ha tá roz za meg,
más szó val, az ál lam a jo gi sza bá lyo -
zás nél kül nem lé tez het.

Az ál lam ra vo nat ko zó jo gi sza bá -
lyo zás azon ban nem az egye dü li, és ta lán nem is a leg lé nye ge sebb té nye -
zô, ame ly az ál lam mû kö dé sét meg ha tá roz za.

Az ál lam jog tu do má nyi meg kö ze lí té sé nek alap ve tô te rü le tei az ál lam
két leg fon to sabb te vé keny ség for má ja, a jog al ko tás és a jog al kal ma zás,
az ál lam szer ve ze te, az ál lam ha tal mi szer vek jog ál lá sa, fel ada ta és ha tás -
kö re, va la mint a le gi ti mi tás, szu ve re ni tás és az ál lam for mák. Szin tén jog -
tu do má nyi né zô pon tot tük röz a li be rá lis jog el vek nek – al kot má nyos ság,
jog ál la mi ság, ha ta lom meg osz tás, fé kek és egyen sú lyok rend sze re, az al -
kot má nyos alap jo gok – a vizs gá la ta is.

Az ál lam azon ban szo ros kap cso lat ban áll a tár sa da lom két nagy al -
rend sze ré vel, a po li ti ká val és a gaz da ság gal, ame lyek az ál lam mû kö dé sét
alap ve tô en be fo lyá sol ják. Ez a kö rül mény az ál lam po li ti ka tu do má nyi és
köz gaz da ság -tu do má nyi meg kö ze lí té sét te szi szük sé ges sé. A nap ja ink ban
egy re na gyobb je len tô ség gel bí ró gaz da sá gi kor mány zás is jó részt az ál -
lam, a gaz da ság és a po li ti ka ös  sze füg gé se it vizs gá ló ál lam tu do mány ok
ered mé nye i re tá masz ko dik.

Köz is mert az a je len ség is, hogy az ál lam a rá vo nat ko zó jo gi sza bá -
lyo zás hoz ké pest sok szor el té rô en mû kö dik, ezért szük sé ges az ál lam
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szo ci o ló gi ai szem pont ból tör té nô vizs gá la ta is. Az utób bi év ti ze dek ben ki -
ala ku ló neowe beri mo dell olyan új sa já tos sá gok kal ren del ke zik a ha gyo -
má nyo san a jog ál tal meg ha tá ro zott köz igaz ga tás hoz ké pest, ami az ál -
lam tény le ges mû kö dé sé nek új tu do má nyos, szo ci o ló gi ai szem lé le tû
vizs gá la tát igény li.

Az ál lam fi lo zó fi ai – ezen be lül eti kai – né zô pont ból tör té nô meg kö -
ze lí té se sem új ke le tû. Nap ja ink ban ez az ál lam tu do má nyi meg kö ze lí tés
má sod vi rág zá sát éli egy új ter mi no ló gia, az in teg ri tás – amely a köz igaz -
ga tá si kul tú ra alap ve tô fel té te le – el ne ve zés sel. A kor rup ció he lyett ma
már egy re in kább egy szé le sebb fo gal mat szo kás hasz nál ni a köz szfé ra
ide á lis mû kö dé sé re: az in teg ri tás el vek és ér té kek – mint a szak ma i ság, a
tisz tes ség – mel let ti el kö te le zett sé get, va la mint a jo gi és eti kai nor mák
ren del te tés sze rû al kal ma zá sát je len ti. A kor rup ció az in teg ri tás hi á nyá -
nak egyik je len sé ge. Egy ala csony in teg ri tá sú köz igaz ga tás nem le het
ha té kony, mert a ha té kony ság alap ve tô fel té te le a köz igaz ga tá si szer vek
mû kö dé sét sza bá lyo zó írott és írat lan sza bá lyok be tar tá sa.

Ez zel együtt fel is me rést nyert az is, hogy az in teg ri tás ma már egy re ke -
vés bé biz to sít ha tó a ha gyo má nyos bün te tô jo gi esz kö zök kel, a hang súly
sok kal in kább olyan me nedzs ment szem lé le tû köz igaz ga tá si esz kö zök al -
kal ma zá sán van, ame lyek a kor rup ció és egyéb, az in teg ri tást sér tô je len sé -
gek meg elô zé sét szol gál ja. Em pi ri kus fel mé ré se ken ala pu ló, szé les kö rû
ku ta tá sok ered mé nyei bi zo nyí tot ták, hogy van nak az ál lam szer ve zet ben
olyan té nye zôk, ame lyek meg lé te fo ko zott ve szélyt je lent az in teg ri tás ra.
Az in teg ri tás ve szé lyez te tett sé ge ere den dô en ott je lent ke zik, ahol el -
oszt ha tó ér té kek – köz va gyon, köz pénz – vagy ha tás kö rök – jog al ko tás,
jog al kal ma zás – van nak je len. Eze ken a te rü le te ken az in teg ri tást fo ko -
zot tan ve szé lyez te ti a ma gán szfé ra be vo ná sa – köz be szer zés, kon ces  szió,
PPP, ki szer zô dés, az uni ós for rá sok pá lyáz ta tá sa –, a po li ti kai szem pon-
t ok sze rint ki ne ve zett sze mé lyek do mi nan ci á ja, az a sze mély ze ti po li ti -
ka, ame lyik nem ala pul ob jek tív ki vá lasz tá si és elô me ne te li rend sze ren,
a szer ve ze ti struk tú ra in sta bi li tá sa, gya ko ri vál toz ta tá sa, va la mint a sze -
mé lyi ál lo mány fluk tu á ci ó ja.

Az in teg ri tás biz to sí tá sá ra a bel sô el len ôr zé si rend sze rek mel lett ki -
emel ke dô je len tô sé ge van az ál ta lá nos kül sô el len ôr zés nek, amely tör -
vé nyes sé gi, gaz da sá gos sá gi és cél sze rû sé gi szem pon to kat vizs gál, va la -
mint a spe ci á lis el len ôr zô esz kö zök nek, mint a nyil vá nos ság és a tran sz -
paren ci a.1
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Az ál lam – ezen be lül kü lö nö sen a köz igaz ga tás – mû kö dé sé ben a
leg utób bi idôk ben egy re na gyobb je len tô sé get ka pott az ame ri kai gyö -
ke rû szer ve zés tu do mány al kal ma zá sa. So kan az eu ró pai köz igaz ga tás cent -
ra li zált és jog hoz kö tött jel le gét ös  sze egyez tet he tet len nek tart ják az
ame ri kai üz le ti szem lé le tû me nedzs ment el vek kel.2 En nek el le né re tény,
hogy a me nedzs ment el vek be épül tek az eu ró pai ál la mok jo gi sza bá lyo -
zá si rend sze ré be, ami ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy má ra az ál lam tu -
do mány egy új dis z ci pliná val, a me nedzs ment tu do mán  nyal bô vült ki. Az
ame ri kai neo li be ra liz mus gya kor la ti mód sze re it ki dol go zó Új Köz me -
nedzs ment a ha té kony ság kö ve tel mé nye it olyan mó don is meg va ló sít ha -
tó nak tar tot ta, hogy kü lön bö zô, a szer ve zés tu do mány ál tal ki dol go zott
szá mos tech ni ká val – mint pél dá ul a tel je sít mény ori en tált költ ség ve tés
vagy a hi e rar chi kus irá nyí tás ha gyo má nya i val sza kí tó köz igaz ga tá si ve ze -
tés – ra ci o na li zál ta a köz igaz ga tá si szer vek mû kö dé sét.3 Je len leg a leg -
na gyobb ha tá sú – de már nem az Új Köz me nedzs ment ál tal ki dol go zott
– mód sze rek a köz igaz ga tás elekt ro ni zá lá sa és a köz igaz ga tá si jog anyag
– ezen be lül kü lö nö sen a vál lal ko zá sok ra vo nat ko zó köz igaz ga tá si sza bá -
lyo zás – le épí té se, a de re gu lá ció.

Meg fi gyel he tô egy olyan új je len ség is az eu ró pai ál lam tu do mány o-
kon be lül, hogy a ko ráb bi, a köz- és a ma gán szfé ra el ha tá ro lá sá ra épü -
lô ál lam szer ve ze ti mo dell ben a köz- és ma gán jog kö zöt ti ha tár egy re in -
kább el mo só dik. Ez szin tén az ame ri kai me nedzs ment szem lé let tér hó -
dí tás ára ve zet he tô vis  sza a kon ti nen tá lis eu ró pai ál la mok ban.

Az 1980-as évek ame ri kai neo li be rá lis gaz da ság fi lo zó fi á ja a jó lé ti ál la -
mot azért nem tar tot ta ha té kony nak, mert úgy vél te, hogy a jó lé ti ki adá -
so kat fe de zô ma gas adók le fé ke zik a gaz da sá gi nö ve ke dést, és az ál lam
ál tal nyúj tott köz szol gál ta tás ok szük ség kép pen ma gas költ sé gû ek és
rossz mi nô sé gû ek. Az ame ri kai neo li be ra liz mus egyik fô cél ki tû zé se
ezért a „több pi ac – ke ve sebb ál lam” lett, amely azt je len tet te, hogy az ál -
lam nak ki kell vo nul nia azok ról a te rü le tek rôl – és ez alatt leg in kább a
köz szol gál ta tó szek tort ér tet ték –, ame lye ket az üz le ti szfé ra ha té ko -
nyab ban tud mû köd tet ni.

Az ame ri kai neo li be rá lis gaz da sá gi fi lo zó fia gon do lat me net ében te -
hát a ki sebb és ol csóbb ál lam egyik le het sé ges meg va ló sí tá si mód ja a
köz szol gál ta tó szek tor pi a ci ver seny alá he lye zé se, il let ve a köz szol gál ta -
tás ok és egyes köz fel ada tok át adá sa az üz le ti vál lal ko zá sok szá má ra, ak -
kor is, ha pi a ci ver seny nem hoz ha tó lét re.
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Az ál lam ha tás kör ének – ez zel együtt mé re té nek – ilyen mér té kû le -
csök ken té se az ame ri kai köz szek tor ban azért volt meg va ló sít ha tó, mert
az ame ri kai üz le ti lob bik és a kö zép osz tály az ala csony adó kat tá mo gat -
ták, ez zel együt t az üz le ti szfé ra új pi a cok meg szer zé sét, a kö zép osz tály
pe dig a fo gyasz tói vá lasz tás gya kor la tá hoz ra gasz kod va, az üz le ti ala pon
nyúj tott köz szol gál ta tá so kat.

Az eu ró pai köz igaz ga tá si rend sze rek ben az ál lam köz szol gál ta tó szek -
tor ból tör té nô tel jes ki vo nu lá sa azért nem le he tett ilyen mér té kû, mert
– el len tét ben az ame ri kai fel fo gás sal – az ál la mi jó lé ti szol gál ta tá sok fel -
szá mo lá sa, ez zel együtt a szo li da ri tás el vé nek fel adá sa el kép zel he tet len
volt. Ezen kí vül Eu ró pá ban a köz szol gál ta tás ok hoz kap cso ló dó ál la mi tu -
laj don sok szem pont ból vé del met él vez, míg Ame ri ká ban az ál la mi tu laj -
don ki sem ala kult, ab ból a fel té te le zés bôl ki in dul va, hogy az csak ala -
csony ha té kony sá gú le het. Az eu ró pai szem lé let tôl ál ta lá ban ide gen a
köz ha tal mi fel ada tok magánosítása is.

Az ame ri kai neo li be rá lis gaz da ság fi lo zó fia ál tal lét re ho zott ki sebb és ol -
csóbb ál lam va ló já ban te hát a köz szol gál ta tó szek tor – ki sebb rész ben egyes
köz ha tal mi fel ada tok – pi a co sí tá sát je len tet te, amel  lyel az ál lam meg sza ba -
dult a köz szol gál ta tás ok sza bá lyo zá sá tól és fenn tar tá sá tól. Mind ez tény le ge -
sen ala cso nyabb ál la mi ki adá so kat ered mé nye zett, de azon a fel té te le zé sen
ala pult, hogy a pi a ci me cha niz mu sok ha té ko nyab ban mû köd te tik a köz szol -
gál ta tá so kat, mint az ál lam. Az ame ri kai köz igaz ga tás ban, ame ly kez det tôl
az üz le ti és me nedzs ment kul tú rán ala pult, az ame ri kai neo li be ra liz mus si -
ke res le he tett, de Eu ró pá ban a leg töb ben ezt erô sen meg kér dô je lez ték.

En nek el le né re az eu ró pai ál la mok több sé ge, köz fel ada tai el lá tá sa
so rán, ma már egy re in kább al kal maz  ma gán jo gi esz kö zö ket, pél -
dá ul pol gá ri jo gi szer zô dést köt ma gán jo gi szer ve ze tek kel bi zo nyos ál la -
mi te vé keny sé gek vég zé sé re, egyes gaz da sá gi ágak te rü le tén ál la mi tu laj -
don ban le vô vál lal ko zá so kat mû köd tet, vagy köz pén zek bôl fi nan szí -
roz olyan fej lesz té se ket, ame lye ket üz le ti vál lal ko zá sok va ló sí ta nak
meg. A ma gán jog ilyen mó don tör té nô be épü lé se a köz szfé rá ba szin tén
az ál lam tu do mány ok in ter disz cip li ná ris jel le gét erô sí ti.

A biz ton ság po li ti ka – ki emelt je len tô sé gé nél fog va – olyan új te rü let az
ál la mi fel ada tok rend sze rén be lül, amely jó val túl mu tat a ha gyo má nyos
ren dé sze ti igaz ga tás mód sze re i nek al kal ma zá sán, és egy re in kább je len -
ti a komp lex, ha dá sza ti, mû sza ki, kör nye zet vé del mi, szer ve zé si esz kö zö -
ket is ma gá ban fog la ló új te rü let ki ala ku lá sát. Mind ez szin tén ki hí vást

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:37  Page 17



je lent az ál lam tu do má nyon be lül egy disz cip li ná ris meg kö ze lí tés fe lé,
ab ban az ér te lem ben, hogy a biz ton ság ma már olyan komp lex tár sa dal -
mi prob lé ma kör, olyan glo bá lis kér dés, melynek meg ol dá sá ban csak a
tu do má nyos ku ta tá sok je lent he tik az egye dü li tar ta lé kot.

A 21. szá zad ta lán leg fon to sabb je len sé ge a glob al izá ció. Ez új ra raj -
zol ja – töb bek kö zött – a nem zet kö zi biz ton sá gi kör nye ze tet, és sok te -
kin tet ben az em be ri lét as pek tu sa it is: fel erô sí ti a po li ti kai ve ze tés há bo -
rú ban ját szott sze re pét, meg nö vel he ti a bi zony ta lan ság ele me it és a kü -
lön bö zô kul tú rák egy más iránt ér zett el len sé ges ér zü le tét.4

A hi deg há bo rú után egy ér tel mû vé vált, hogy a ha gyo má nyos biz ton -
ság po li ti kai né ze tek szá mos kér dés re nem vol tak ké pe sek meg fe le lô vá -
laszt ad ni, ezért át ala kí tás ra szo rul nak. Míg ko ráb ban, a hi deg há bo rú
alatt az el len ség a má sik nem zet ál lam ké pé ben kön  nyen azo no sít ha tó
volt, ad dig je len le gi vi lá gunk ban a biz ton ság olyan prob lé má kat vet fel,
ame lye ket nem le het meg ol da ni a ko ráb ban ki épült ke re tek kö zött. 
A nem zet kö zi rend szer sze rep lô i nek szá ma je len tô sen meg nôtt, amely -
nek ered mé nye ként az ál la mo kon kí vül a nem zet kö zi szer ve ze tek, a
transz na ci o ná lis vál la la tok és a nem kor mány za ti szer ve ze tek is vi tat ha -
tat la nul a rend szer tel jes jo gú sze rep lô i vé vál tak. A glob al izá ció fel gyor -
sí tot ta a nem zet ál la mi köz pon tú gon dol ko dás hát tér be szo ru lá sát, a vi -
lág így sok kal ös  sze tet teb bé vált. A je len le gi nem zet kö zi kap cso la tok
rend sze re a köl csö nös füg gô ség gel, az egy más ba kap cso ló dó ér dek há ló -
za tok kal és a köl csö nös egy más ra utalt ság gal jel le mez he tô a leg in kább. 

Bi zo nyos, ko ráb ban lé te zô biz ton sá gi prob lé mák sok kal in ten zí veb -
ben je len nek meg, és a glob al izált vi lág ban egy re köz vet le nebb fe nye ge -
tést je len te nek. A nem zet kö zi ter ro riz mus, a tö meg pusz tí tó fegy ve rek,
de ter mé sze te sen a ha gyo má nyos fegy ve rek ter je dé se is, il let ve az il le gá -
lis mig rá ció és a szer ve zett bû nö zés köz vet le nül fe nye ge tik a vi lág min -
den ál la mát.5 En nek oka az a gyö ke res át ala ku lás, ame lyet a ha tá rok fo -
ko zot tabb át jár ha tó sá ga, így a glob al izá ció mennyi sé gi és mi nô sé gi ki -
ter je dé se je lent. Az or szá gok kö zöt ti áru- és in for má ció for ga lom, a tô ke
sza bad áram lá sa, va la mint a mig rá ció fel gyor sult, és ko ráb ban so ha
nem lá tott le he tô sé ge ket te rem tett. A fo ko zott nyi tott ság ugyan ak kor
együtt jár az zal is, hogy a po zi tív ha tá sok mel lett a kü lön bö zô ne ga tív je -
len sé gek is egy re ki fe je zet teb ben ér vé nye sül nek a vi lág ál la ma i ban.

A 20. szá zad ban a biz ton sá got a szu ve rén ál la mok vé del me je len tet -
te, amely nek esz kö ze el sô sor ban a fegy ve res erô al kal ma zá sa volt. A hi -
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deg há bo rú be fe je zô dé sé vel új bi zony ta lan sá gi for rá sok vál tak is mert té,
és ezek alap ján új biz ton ság po li ti kai el kép ze lé sek szü let tek.

A 2001. szep tem ber 11-i ter ro ris ta tá ma dá so kat kö ve tô idô szak ban, a
nem zet kö zi ter ro riz mus és a tö meg pusz tí tó fegy ve rek el ter je dé se el le ni
küz de lem ben új stra té gi á kat al kot tak
nem zet kö zi szin ten, és ezek je len tôs
vál to zá so kat ered mé nyez tek a jo gi sza -
bá lyo zás te rü le tén. Kér dés, hogy az új
biz ton sá gi ki hí vá sok el le ni ha té kony
fel lé pés ho gyan egyez tet he tô ös  sze
olyan ha gyo má nyo san ki ala kult köz jo -
gi ér té kek kel, mint az al kot má nyos ság,
a jog ál la mi ság és az ál lam pol gá ri jo gok tisz te le te. Más meg fo gal ma zás -
ban, a jo gi sza bá lyo zás tud ja-e kö vet ni a ter ro riz mus el le ni küz de lem -
mel szem ben egy re erô tel jes eb ben meg fo gal ma zó dó ha té kony sá gi kö -
ve tel mé nye ket anél kül, hogy olyan de mok ra ti kus el vek, mint a nyi tott -
ság, sza bad ság, to le ran cia, ne sé rül je nek.

A biz ton ság ga ran tá lá sa olyan köz ér de kû fel adat nak te kint he tô,
amely a nem zet kö zi szer ve ze tek ben, va la mint a nem zet ál la mok ré szé rôl
is, a köz igaz ga tás te rü le tén, az ún. át fo gó meg kö ze lí tés al kal ma zá sát kö -
ve te li meg, az az a kü lön bö zô ál la mi köz ha tal mi esz kö zök – ka to nai, tit -
kos szol gá la ti, bûn ül dö zé si, igaz ság szol gál ta tá si és köz igaz ga tá si – egy -
ide jû al kal ma zá sát, de en nek kö vet kez té ben a ha té kony sá gi kö ve tel mé -
nyek, va la mint az ál lam szer ve zet és a jog rend szer ha gyo má nyo san ki ala -
kult ér té kei kö zött el lent mon dás fe szül.6

A ha té kony ál lam kér dé se az eu ró pai ál lam tu do mány ok egyik ki -
emelt te rü le te, de tu do má nyos vizs gá la tá ra ed dig csak a köz szek tor más
te rü le te in – mint a köz szol gál ta tás ok, a jog al ko tás, jog al kal ma zás, ál la -
mi tu laj don és köz pén zek – ke rült sor. A biz ton ság – amely az ál lam új
tí pu sú, komp lex fel ada ta, és amely re a hon vé del mi, ren dé sze ti, pol gá ri
igaz ga tá si és bûn ül dö zé si jel leg egy aránt jel lem zô – a ha té kony ság
szem pont já ból azért ki emelt je len tô sé gû, mert olyan új jog in téz mé nyek
lét re ho zá sát te szi szük sé ges sé, ame lyek meg le he tô sen ide gen tes tet ké -
pez nek az eu ró pai köz igaz ga tá si kul tú rá ban.

Az Eu ró pai Unió egy re erô tel jes eb ben vesz részt a nem zet kö zi biz ton ság -
po li ti ka ki ala kí tá sá ban, en nek ered mé nye ként új stra té gi át dol go zott ki, és
meg va ló sí tá sá ra új szer ve zet rend szert ho zott lét re.7 Eh hez pe dig olyan jog -
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sza bá lyi ke ret ki dol go zá sá ra volt szük ség, ame ly össz hang ban van az Eu ró -
pai Unió alap szer zô dé se i ben fog lalt ér té kek kel és cél ki tû zé sek kel, va la mint
az Alap jo gi Char tá val is. A de mok ra ti kus és jog ál la mi ér té kek tisz te le te ki -
emelt fon tos sá gú az uni ós biz ton ság po li ti ka szá má ra, amel lett, hogy a ha té -
kony sá gi kö ve tel mé nyek is egy re na gyobb je len tô sé get kap nak.

A ha té kony ság kö ve tel mé nyé nek fo ko zott ér vé nye sí té se ugyan ak kor
meg kér dô je le zett né hány ha gyo má nyos jog el vet a fej lett nyu ga ti ál la -
mok jog rend sze re i ben is.

A jo gi sza bá lyo zás sal szem ben el várt kö ve tel mény, hogy iga zod jon
azok hoz a ha té kony sá gi el vá rá sok hoz, ame lye ket a nem zet kö zi biz ton -
ság po li ti kák meg fo gal maz nak. Ez a köz po li ti kai cél ab ban fog lal ha tó 
ös  sze, hogy a biz ton ság po li ti kai stra té gi ák nak nem csak a gyor sa ság
szem pont ját kell szem elôtt tar ta ni uk, ha nem azt is, hogy a fel lé pés ko -
he rens, cél ori en tált és költ séghatékony le gyen, a szük sé ges ség és ará -
nyos ság el ve in ala pul jon, va la mint hogy a vo nat ko zó sza bá lyok vi lá go -
san és adek vát mó don ke rül je nek meg fo gal ma zás ra. Az Eu ró pai Unió
ön ma gá val szem ben meg fo gal ma zott kri ti ká ja sze rint a jo gi sza bá lyo zás
sok szor kép te len kö vet ni eze ket a ha té kony sá gi szem pon to kat, amely -
nek ered mé nye ként a biz ton sá got ve szé lyez te tô je len sé gek kel szem be ni
fel lé pés esz kö zei las sú ak, ina dek vá tak és ala csony ha tás fo kú ak.

A ha té kony sá gi szem pont ok ér vé nye sü lé sé nek azon ban van egy lé -
nye ges kor lát ja. A ter ro riz mus pél dá ul ve szé lyez te ti a nyu ga ti tí pu sú de -
mok rá ci ák ban ki ala kult olyan ér té ke ket, mint az em be ri jo gok, a plu rá -
lis tár sa da lom, a sza bad ság, amely utób bi – töb bek kö zött – a fé le lem
nél kü li éle tet és a biz ton sá got je len ti. Fon tos ezért, hogy az al kal ma zott
ál la mi köz ha tal mi esz kö zök eze ket az ér té ke ket tart sák tisz te let ben.

A konk rét jog in téz mé nyek sza bá lyo zá sá val szem ben a kér dés úgy me -
rül fel, hogy mi lyen mér ték ben in do kolt, hogy kor lá toz zák a jog ál la mi
kri té ri u mo kat, il let ve egyes ál lam pol gá ri jo go kat, mint pél dá ul a sze mé -
lyes ada tok vé del mé hez, a tu laj don hoz, a tisz tes sé ges el já rás hoz, az em -
be ri mél tó ság hoz vagy a sze mé lyi sza bad ság hoz va ló jo go kat.

AZ Á L  L A M-  É S K Ö Z  I G A Z G A T Á S -T U  D O  M Á N Y T Ö R T É  N E  T I

É S Ö S   S Z E  H A  S O N  L Í  T Ó VO  N AT  KO  Z Á  S A I

Az ál lam mû kö dé sét az ál lam mal fog lal ko zó mun kák már az ókor tól és
a kö zép kor tól kezd ve vizs gál ták a po li ti kai ha ta lom gya kor lás és az er -
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kölcs szem pont já ból. Leg je len tô sebb kép vi se lôi en nek az irány zat nak
Arisz to te lész és Ma chi a vel li.8

A liberálka p i tal iz mus idô sza ká ban az ál lam egy re in kább a jog tu do -
mány vizs gá ló dá sá nak tár gyá vá vált. Eb ben az idô szak ban a jog po zi ti viz -
mus és a ter mé szet jog di lem má i nak tu do má nyos vi tá ja jel lem zô en ar ra irá -
nyult, hogy az ál lam mû kö dé sét szük sé ges-e egye te mes ér té kek re is épí -
te ni.

A ter mé szet jo gi is ko la meg te rem té sé ben Hugo Grotius, Thomas
Hobbes, John Locke és Bene dic tus Spi no za em lít he tôk a leg na gyobb
ha tá sú nak.9 Eb ben az idô szak ban je len tek meg olyan, az ál lam mal
szem ben meg fo gal ma zott, és a mai na pig ha tó jog el vek, mint az al kot -
má nyos ság, jog ál la mi ság, ha ta lom meg osz tás és az ál lam pol gá ri jo gok 
al kot má nyos sza bá lyo zá sa.

A jog po zi ti vis ta szem lé let lé nye ge, hogy az ál lam mû kö dé sét – az ér -
té kek tôl füg get le nül – jo gi sza bá lyo zás alá kell ren del ni, ami az ál lam
mû kö dé sét ál lan dó vá és ki szá mít ha tó vá te szi. En nek te rü le te a tör vény -
al ko tás, amely ben a leg fôbb ga ran ci át je len tet te, hogy a tör vény al ko tás
jo ga a nép szu ve re ni tást meg tes te sí tô leg fôbb köz ha tal mi szerv, a par la -
ment ha tás kö ré be tar to zott. A po zi tív jo gi szem lé let az ál lam ra vo nat ko -
zó jo gi sza bá lyo zás szá má ra nem ál la pít meg ele ve al kal ma zan dó, örök
ér vé nyû ér té ke ket, a hang súlyt az ál lam sza bály sze rû mû kö dé sé re he lye -
zi. A jog po zi ti vis ta szem lé let ér ték men tes, ab ban az ér te lem ben, hogy
nem tud ma gya rá za tot ad ni az olyan ese tek re, ami kor az ál lam de mok -
ra ti kus mû kö dé se, a jog sza bály sze rû mû kö dés el le né re is, ve szély be ke -
rül.

A ter mé szet jo gi és a jogpoz i tivista is ko la ál tal hang sú lyo zott jog el vek
vég sô so ron azt a célt szol gál ták, hogy az ál la mi ha ta lom gya kor lás – a li -
be rá lis gaz da ság fi lo zó fia ér té ke i nek, a gaz da sá gi ver seny, a vál lal ko zás,
a tu laj don és a szer zô dés sza bad sá gá nak, a gaz da sá gi jog egyen lô ség nek,
va la mint az ál lam pol gá ri jo gok nak a vé del mé ben – kor lá to zás alá es sen.

Ezek a li be rá lis jog el vek vá lasz ként fo gal ma zód tak meg a fe u dá lis ab -
szo lu tiz mus túl zott be avat ko zá si tö rek vé se i vel szem ben, amely a köz jó
szem pont ja i ra hi vat koz va le gi ti mál ta az ál lam kor lát lan ha tás kör ét a
gaz da sá gi és tár sa dal mi vi szo nyok min den te rü le tén. A rend ôr ál lam pe jo -
ra tív el ne ve zés eb ben az idô szak ban vált ál ta lá nos sá, az ere de ti leg a köz -
rend- és köz biz ton ság vé del mé ben erô tel je sen fel lé pô ál lam ra vo nat ko -
zó an.
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A jog ál la mi ság egyik – Eu ró pá ban a liberálka p i tal iz mus ide jén ki ala -
kult – ér tel me zé se sze rint az ál lam szer vei csak jo gi fel ha tal ma zás alap -
ján jár hat nak el, csak azt te he tik meg, és csak úgy, ami re a jog sza bály ok
fel jo go sít ják. Eb ben az idô szak ban vált gya kor lat tá, hogy a par la ment ál -

tal ho zott tör vé nyek a leg fôbb
jog for rás ok, ame lyek vég re haj tá -
sa a köz igaz ga tás fel ada ta, más
szó val, a köz igaz ga tás csak a tör -
vé nyek alap ján és an nak ke re tei
kö zött al kot hat ren de le te ket. 
A jog ál la mi ság eb ben az ér tel -

me zés ben a jog hoz kö tött sé get és a tör vé nyes sé get je len tet te. Szo kás ezt
a jog ál la mi kon cep ci ót li be rá lis jog ál lam el ne ve zés sel il let ni.

Az ál lam te vé keny sé ge – a köz- és ma gán jog ket tôs sé gé bôl kö vet ke zô en
– köz jo gi sza bá lyok alá ke rült, amely nek funk ci ó ja egy fe lôl a köz ér dek ér -
vé nye sí té se volt, más fe lôl pe dig az egyé nek au to nó mi á já nak vé del me az
ál la mi be avat ko zás sal szem ben. A köz jo gi sza bá lyo zás sal szem ben el vá rás
volt, hogy az ál lam szer ve i nek te vé keny sé ge rész le tes jo gi sza bá lyo zás alá
tar toz zon an nak ér de ké ben, hogy a jog hoz kö tött ség el ve mi nél kö vet ke -
ze te seb ben ér vé nye sít he tô le gyen. A köz jo gi sza bá lyo zást – a köz igaz ga-
 tá si jog dog ma ti ka alap ján – to vább fi no mí tot ták, a cél a jo gi nor mák mi -
nél pon to sabb kö rül írá sa és al kal ma zá sa volt. En nek a tö rek vés nek az
ered mé nye ként a köz igaz ga tás egy idô után túl sza bá lyo zot tá, a jo gi sza bá -
lyo zás pe dig ön cé lú vá vált, mert szem elôl té vesz tet te, hogy a köz igaz ga -
tás cél ja, vég sô so ron, a köz ér de kû prob lé mák meg ol dá sa.10

Az ame ri kai köz igaz ga tás ban a jog ál la mi ság nak ez a fel fo gá sa nem ala -
kult ki – el len tét ben az eu ró pai köz jo gi fej lô dés sel –, mi vel nem volt
olyan köz pon ti ha ta lom, mint Eu ró pá ban a fe u dá lis ab szo lu tiz mus,
amely nek el le né ben szük ség lett vol na az ál lam sze re pé nek meg ha tá ro -
zá sá ra, az az az ál la mi be avat ko zás jo gi esz kö zök kel tör té nô kor lá to zá sá -
ra. Az ame ri kai fel fo gás köz pon ti ha ta lom tól va ló ide gen ke dé sét mu tat -
ja még is, hogy az ame ri kai köz igaz ga tás kez det tôl fog va de cent ra li zált
volt, az ön igaz ga tás és az ön szer ve zô dés ha gyo má nya i ra épült, és nem
ala kult ki a köz jog-ma gán jog ket tôs sé ge sem.11

A par la ment, mint a nép szu ve re ni tás gya kor ló já nak ha tal ma, az eu ró -
pai li be rá lis jog ál la mi fel fo gás ban sem mi lyen esz köz zel nem volt kor lá toz -
ha tó. A jog ál la mi ság nak ez a li be rá lis meg kö ze lí té se for má lis, mi vel a jog -
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sza bály ok nak va ló alá ve tett ség ön ma gá ban nem le het jog ál la mi, ha az ál -
lam – a par la men ti szu ve re ni tás ra hi vat ko zás sal – a jo gi sza bá lyo zás tar tal -
má nak meg ha tá ro zá sá ban kor lát lan ha ta lom mal ren del ke zik.

Az al kot má nyos jog ál lam – amely a jog ál la mi ság kri té ri u ma ként bi zo -
nyos el ve ket is fel ál lít – az ál ta lá no sabb ér tel me zés ben azt a kö ve tel -
ményt je len ti, hogy a tör vé nyek nek az al kot mány ren del ke zé se i hez kell
iga zod nia.12 Az al kot mány mint alap tör vény a kor kö ve tel mé nye i nek
meg fe le lô ér té ke ket fo gal maz meg, alap jo gok és alap el vek for má já ban.

A leg több eu ró pai al kot mány, mint egyik alap el vet, ma ga is tar tal maz za
a jog ál la mi ság kö ve tel mé nyét, amely nek az al kot mány jog-tu do mány és az
al kot mány bí rói jog ér tel me zés több fé le ér tel met tu laj do nít. A köz ha ta lom
kor lá to zá sa szem pont já ból azon ban az al kot má nyos jog ál la mi ság az alap jo -
gok és a ha ta lom meg osz tás al kot mány ban tör té nô sza bá lyo zá sát je len ti.

A liberálka p i tal iz mus ide jén az ural ko dó gaz da ság fi lo zó fia az ál lam
gaz da ság ba tör té nô be nem avat ko zá sa mel lett ér velt, amely hez az al -
kot mány ban a tô kés gaz da sá gi rend alap ja it le fek te tô gaz da sá gi alap jo gok
szol gál tak biz to sí ték ként. Eb ben az idô szak ban az egyént az ugyan csak
a köz ha ta lom kor lá to zá sát je len tô po li ti kai és sza bad ság jog ok al kot má nyos
sza bá lyo zá sa véd te a túl zott ál la mi be avat ko zás tól.

A jog tu do má nyi meg kö ze lí tés sel pár hu za mo san, il let ve azt meg elô -
zô en is, már a fe u dá lis ab szo lu tiz mus ide jén, ki ala kul tak az ál lam vizs gá -
la tá ra vo nat ko zó olyan tu do má nyok, ame lyek az ál lam mû kö dé sét ra  cio -
ná lis szem pont ok sze rint kép zel ték el.

Itt kell meg em lí te nünk a kam er al isztikát, amely a köz igaz ga tás ra vo -
nat ko zó prag ma ti kus igaz ga tá si és pénz ügyi is me re te ket fog lal ta ös  sze.
A sta tisz ti ka tu do má nyos al kal ma zá sa eb ben az idô szak ban azért vált
szé les kö rû vé, mert a tár sa dal mi fo lya ma tok elem zé sé vel és fel tá rá sá val
se gí tet te az ál la mi fel ada tok ered mé nye sebb el lá tá sát.13 A köz gaz da ság tu -
do mány je len tô sé ge – Adam Smith és David Ricar do mun ká i nak ered -
mé nye ként – az ál lam mû kö dé sé nek szem pont já ból, hogy az ál lam gaz -
da sá gi be avat ko zá sát nagy mér ték ben adek vát tá tet te a gaz da sá gi fo lya -
ma tok, kü lö nö sen a pi a ci me cha niz mu sok ter mé sze té nek le írá sá val.

A 19. szá zad vé gé tôl kez dô dô en az ál lam tu do mány ok két, mar kán san
el té rô irány ban fej lôd tek to vább.14 A né met ál lam tu do mány – amely ma ga
is in ter disz cip li ná ris volt – hos  szú idô re meg ha tá roz ta a kon ti nen tá lis
eu ró pai ál lam tu do má nyi fel fo gást. A fi lo zó fi ai meg kö ze lí tés – Kant és
He gel mun kás sá ga nyo mán – az ál la mot cél já val és mi ben lé té vel össze -

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:37  Page 23



füg gés ben, va la mint a tör té ne ti fej lô dés hez és a jog hoz va ló vi szo nyá -
ban vizs gál ja.

Lorenz von Stein és Max Weber mun ká ik ban ek kor ala poz ták meg az
ál lam tu do mány szo ci o ló gi ai meg kö ze lí té sét is, amely az ál lam mû kö dé sé -
re vo nat ko zó tör vény sze rû sé gek fel tá rá sá ra irá nyult.

Az ál lam köz gaz da ság -tu do má nyi szem pon tú vizs gá la ta eb ben az idô -
szak ban an nak elem zé sét je len tet te, hogy az ál lam – a gaz da sá gi li be ra -
liz mus jog el ve i nek tisz te let ben tar tá sa mel lett – ho gyan lás son el olyan
új, gon dos ko dó fel ada to kat, mint az inf rast ruk tú ra mû köd te té se, a szo -
li da ri tás el vé nek, az az az el eset tek ál la mi tá mo ga tá sá nak ér vé nye sí té se.
Mind ez egy ben az ál la mi sze rep vál la lás nö ve lé sét is je len tet te, amely a
köz szol gál ta tó szek tor, ezen be lül a szo ci á lis el lá tó rend szer és a gaz da -
sá gi köz szol gál ta tás ok ki épü lé sé hez ve ze tett. Az ál lam tu do mány en nek
ha tá sá ra olyan új szem lé let tel bô vült ki, ame lyik az ál la mi tu laj don és a
köz pén zek ered mé nyes fel hasz ná lá sát, az adó rend szer adek vát vol tát, a
köz ér dek meg ha tá ro zá sát, va la mint a köz- és ma gán szfé ra el ha tá ro lá sát
te kin tet te cél já nak. A né met ál lam tu do mány eb ben az idô szak ban jel -
lem zô en egy re in kább el mé le ti meg kö ze lí té sû vé vált.

Az an gol szász or szá gok ál lam tu do má nya – a né met ál lam tu do mány
abszt rakt sá gá val el len tét ben – prag ma ti kus szem pont ok ra épült, ami az
an gol ál lam tu do mány ban az uti li ta riz must je len tet te, az ame ri kai szem -
lé let ben pe dig a me nedzs ment el vek al kal ma zá sát.

A leg na gyobb ha tá sú fel fo gás két ség te le nül az ame ri kai volt, ame lyik
az üz le ti szfé ra szer ve zés tu do má nyi mód sze re it al kal maz ha tó nak vél te a
köz igaz ga tás ban is, nem is mer ve el, hogy köz tük eb bôl a szem pont ból
alap ve tô és át hi dal ha tat lan kü lönb sé gek len né nek. En nek a mód szer -
tan nak a gya kor lat ban tör té nô al kal ma zá sát a leg tel je seb ben az Új Köz -
me nedzs ment dol goz ta ki az 1980-as évek ele jén. Az ame ri kai köz igaz ga -
tás-tu do mány szá má ra a jo gi sza bá lyo zás kér dé se ke vés bé fon tos kér dés,
mi vel a köz igaz ga tás ha té kony mû kö dé sét nem a jo gi sza bá lyo zás alap -
ján, ha nem az üz le ti szem lé let ér vé nye sü lé sé nek mér té ké vel ös  sze füg -
gés ben tart ja meg va ló sít ha tó nak.

Az ame ri kai tu do mány ági fel osz tás ban az ál lam tu do mány is me ret len
fo ga lom, a kor mány zást – amely alatt az ál la mi köz ha tal mi szer vek te vé -
keny sé gét ér tik – az al kot mány jog és a po li ti ka tu do mány vizs gál ja. Az
ame ri kai po li ti ka tu do mány is alap ve tô en prag ma ti kus szem lé le tû, és el -
sô sor ban az em pi ri kus ku ta tá sok ra épít.
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AZ U T Ó B  B I É V  T I  Z E D V Á L TO  Z Á  S A  I  N A K H A T Á  S A

A Z E U  R Ó  PA I Á L  L A M  T U  D O  M Á N Y O K  R A

Az eu ró pai ál lam tu do mány ok ban az el múlt év ti ze dben alap ve tô en két
te rü le ten men tek vég be vál to zá sok.

A neo li be rá lis gaz da ság po li ti ka vál sá gá nak ered mé nye ként, az ál lam
sze re pé nek drasz ti kus csök ken té se mel lett ér ve lô Új Köz me nedzs men -
tet az utób bi év ti zed ben kez dik egy re in kább olyan szín ben fel tün tet ni,
mint a gyen ge, kor lá to zott ha tal mú, irá nyí tás ra kép te len ál lam ki ala ku -
lá sá ért fe le lôs té nye zôt.15 Ilyen ér te lem ben a ha té kony ál lam fo gal má ba
egy re in kább be le ér tik az erôs ál la mot is, ame lyik a köz ér de kû prob lé má -
kat ha tá ro zot tan és gyor san old ja meg.

An nak el le né re, hogy a neo li be rá lis gaz da sá gi ide o ló gia az el múlt év -
ti zed ben ál ta lá nos el uta sí tás ra ta lált, nem je len ti azt, hogy a gye re ket is
ki ön töt ték vol na a für dô víz zel együt t, és a ha té kony ál lam kö ve tel mé nye
is hát tér be szo rult vol na. Sôt, ez zel el len té te sen, a ha té kony ság szem -
pont ja egy re in kább elô tér be ke rült az eu ró pai ál la mok ban is, mert a
gaz da ság ér de kei ezt kí ván ták meg: a költ ség ve té si mu ta tók, az ál lam -
adós ság mér té ke, a gaz da ság in no va tív ké pes sé ge, a re gi o ná lis fej lesz té -
sek, a fenn tart ha tó fej lô dés mind olyan gaz da sá gi szem pont ok, ame lyek
csak az ál lam ha té kony fel lé pé sé vel ér vé nye sít he tôk.

A neo li be ra liz must az eu ró pai szem lé let sok kal in kább a meg szo rí tá -
sok ra épü lô gaz da ság po li ti ka – más szó val a jó lé ti ál lam le épí té se – és az
ál lam pi ac sza bá lyo zó sze re pé nek vis  sza szo rí tá sa mi att uta sí tot ta el.

Az Új Köz me nedzs ment ha té kony sá gi meg ol dá sai – új tar ta lom mal ki -
e gé szül ve – Eu ró pá ban, nap ja ink ban is, má sod vi rág zá su kat élik.16 Az üz -
le ti el vek és a me nedzs ment tech ni kák al kal ma zá sa mel lett azon ban az
ál la mi dön té sek kül sô és bel sô el len ôr zé se – nyi tott ság, át lát ha tó ság, el -
szá mol tat ha tó ság –, ki szá mít ha tó sá ga, po li ti kai-szak mai szem pont ja i nak
ki egyen sú lyo zá sa, il let ve az ál lam szol gál ta tó jel le ge – hoz zá fér he tô ség
– is hang sú lyos sá vá lik.

Olyan gaz da sá gi ér de kek, mint a költ ség ve té si egyen súly, az ál lam -
adós ság ala csony szint je, a gaz da sá gi nö ve ke dés, a gaz da sá gi ver seny ké -
pes ség nö ve lé se ér de ké ben egy re na gyobb je len tô sé get kap a köz gaz da -
ság- tu do mány ered mé nye it fel hasz ná ló gaz da sá gi kor mány zás – ezen
be lül kü lö nö sen a köz pénz ügyek – tu do má nyos vizs gá la ta is. Az ál lam le -
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gi ti mi tá sá nak leg fon to sabb alap ját ugyan is ma már egy re in kább az a
gaz da sá gi hát tér je len ti, ame lyik a gaz da ság adek vát mû kö dé sé nek biz -
to sí tá sa ré vén az egyé nek jó lét ét szol gál ja.

Az ál lam sze re pé vel kap cso la tos új fel fo gás ra a nem zet kö zi fo lya ma -
tok és a glob al izá ció is erô tel jes ha tás sal van nak. A mo dern nem zet kö zi
rend szer vizs gá la tá nak köz jo gi szem lé le te eze ket a vál to zá so kat már
nem ké pes adek vát mó don ele mez ni, ami egy új, tár sa da lom tu do má nyi
né zô pont ki ala kí tá sát te szi szük sé ges sé.

Az erôs ál lam hang sú lyo zá sá nak ha tá sá ra a leg utób bi idôk ben az al -
kot mány jog tu do má nya azt kez di vizs gál ni, hogy a li be rá lis jog ál la mi
fel fo gás – ame ly a köz ha ta lom jog nak va ló alá ve tett sé gét je len ti –, va la -
mint az al kot má nyos jog ál lam – ame ly a ha ta lom meg osz tás és az alap jo -
gok al kot má nyos sza bá lyo zá sát cé loz za – ve szély be ke rül-e a ha ta lom -
kon cent rá ci ós ten den ci ák ha tá sa ként, és hogy mi lyen sú lyú le gyen az al -
kot mány bí ró sá gok sze re pe az ál lam gaz da sá gi kor mány zás sal kap cso la tos
te vé keny sé ge i nek fe lül vizs gá la tá ban. Ez azért lé nye ges, mert a túl zott
jog ál la mi kö ve tel mé nyek fé kez he tik az ál la mot a köz ér de kû prob lé mák
gyors és ha té kony meg ol dá sá ban.

A gaz da sá gi al kot má nyos ság nem csak a tô kés gaz da sá gi rend alap ja it
ki fe je zô li be rá lis gaz da sá gi alap jo go kat, ha nem egy re in kább a gaz da sá -
gi ra ci o na li tás és a ha té kony ság szem pont ja it is ma gá ban fog lal ja. Az al -
kot má nyos sza bá lyo zás nap ja ink ban már szá mos olyan gaz da sá gi ha té -
kony sá gi kö ve tel ményt is sza bá lyoz, ame lyet a költ ség ve té si és mo ne tá -
ris po li ti ká nak, va la mint az ál la mi tu laj don ke ze lô jé nek be kell tar ta nia.

Az al kot má nyos nor mák a gaz da sá gi kor mány zást nem ön cé lú an kor -
lá toz zák, ha nem – már a liberálka p i tal iz mus idô sza ká tól kez dô dô en –
az a sze re pük, hogy a gaz da sá gi be avat ko zás szá má ra a já ték sza bá lyo kat
meg ál la pít sák.

A gaz da sá gi kor mány zás tör té ne te an nak a di lem má nak a tör té ne -
te, hogy az ál la mi be avat ko zás a gaz da sá gi célt ho gyan tud ja úgy el ér -
ni, hogy a pi a ci fo lya ma tok azt ne for dít sák az el len ke zô irány ba. Er -
re nincs re cept a köz gaz da ság -tu do mány ban. A tel jes gaz da sá gi li be ra -
liz mus pi a ci ano má li ák hoz ve zet, míg a túl zott ál la mi be avat ko zás –
en nek ext rém pél dá ja a szo ci a lis ta terv gaz da ság – a gaz da ság ha té -
kony mû kö dé sét aka dá lyoz za. A jó gaz da ság irá nyí tás – a leg ál ta lá no -
sabb meg fo gal ma zás ban – a pi a ci fo lya ma tok hoz va ló adek vát al kal maz -
ko dást je len ti.17
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Mind ez fel hív ja a fi gyel met az ál lam tár sa dal mi ren del te té sé vel kap -
cso la tos kér dé sek tu do má nyos vizs gá la tá ra, amely a po li to ló gi ai né zô pont
al kal ma zá sát te szi szük sé ges sé az ál lam tu do má nyon be lül.

A kon ti nen tá lis eu ró pai köz igaz ga tá si rend sze rek ben a 19. szá zad ban
ki ala kult a weberi mo dell, amely cent ra li zált, jog hoz kö tött, és a köz jog-
ma gán jog ket tôs sé gé re épült. A weberi köz igaz ga tás ar ra a kor ra mo del -
le zett, ami kor a köz igaz ga tás még fô -
 leg ren dé sze ti te vé keny sé get vég zett,
amely hez a tör vé nyes ség és a jog hoz kö -
tött ség vol tak a leg in kább il lô el vek. 
A ha tó sá gi jog al kal ma zás ban en nek fon -
tos sá ga ma sem kérdô jelezhetô meg.

A liberálka p i tal iz mus ide jén – ami -
kor a weberi mo del len ala pu ló köz igaz -
ga tás ki ala kult – az ál lam cse lek vé si sza -
bad sá gát a jog ál la mi el vek kor lá toz ták. Ek kor még azért nem me rült fel,
hogy a jog hoz kö tött ség aka dá lyoz za az ál la mi aka rat gyors és ha té kony
vég re haj tá sát, mi vel az ál lam mal szem be ni el vá rás a gaz da sá gi fo lya ma -
tok ba tör té nô be nem avat ko zás volt, amely a gaz da sá gi já ték sza bály ok
be tar tá sá nak fel ügye le té re, va la mint a köz rend fenn tar tá sá ra szo rít ko -
zott.

A 19. szá zad vé gé tôl az ál lam fel ada ta a gaz da sá gi ano má li ák meg -
ol dá sa volt, amely nek kö vet kez mé nye ként az ál lam gaz da sá got be fo -
lyá so ló sze re pe meg nôtt. Lét re jött a ver seny jog, a fo gyasz tó vé del mi
jog, és az ál lam a gaz da sá gi te vé keny sé ge ket mi nô sé gi, biz ton sá gi
okok ból is egy re szé le sebb kö rû sza bá lyo zás alá von ta. Ek kor tól bô vül -
tek ki az ál la mi fel ada tok a szol gál ta tó és gon dos ko dó funk ci ó val: az ál -
lam köz üze mei út ján – vagy a ma gán vál lal ko zás ok ál la mi tá mo ga tá sá -
val – inf rast ruk tu rá lis köz szol gál ta tá so kat szer ve zett, és jó lé ti in téz -
mé nye ket mû köd te tett.

Az eu ró pai köz igaz ga tá si jog ban mind ez két irány ban in dí tott el vál -
to zást. Az ál la mi be avat ko zás szük sé ges sé gé re az eu ró pai, jog hoz kö tött
köz igaz ga tás – to vább ra is szem elôtt tart va azt az el vet, hogy a köz igaz -
ga tás csak azt te he ti meg, ami re a jog sza bály ok fel jo go sít ják – úgy re a -
gált, hogy az ál la mi be avat ko zás esz kö ze it is min den rész let re ki ter je -
dô en sza bá lyoz ta a jog esz kö zé vel. Ek kor még to vább fej lesz tet ték a ha -
tó sá gi jog al kal ma zás és a köz szol gál ta tás ok szer ve zé se jo gi sza bá lyo zá sá -

Ek kor tól bô vül tek ki

az ál la mi fel ada tok a

szol gál ta tó és gon dos -

ko dó funk ci ó val ...
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nak dog ma ti ká ját, mely utób bi, bár nagy fi gyel met for dí tott rá, még sem
tud ta meg ol da ni a köz jog-ma gán jog ket tôs sé gé re épü lô köz igaz ga tás -
ban azt a kér dést, hogy a köz szol gál ta tást üze mel te tô vál lal ko zás jo gi stá -
tu sát és a köz igaz ga tá si szerv vel kö tött szer zô dést te kint ve a köz jog vagy
a ma gán jog alá tar toz zon, il let ve a két jog ág ele mei ho gyan öt vö zôd je -
nek. Ez kü lö nö sen ak kor oko zott gon dot a köz igaz ga tá si jog dog ma ti ká -
nak, ami kor a köz szol gál ta tás ál la mi tu laj don hoz kap cso ló dott.

Ek kor tól vált meg ha tá ro zó vá Eu ró pá ban a ren de le ti jog al ko tás is, amel -
 lyel a köz igaz ga tás – a ke ret tör vé nyek kö zött – egy re in kább el sôd le ges
mó don sza bá lyoz ta a gaz da sá gi vi szo nyo kat, mi vel a par la ment a gaz da -
sá gi fo lya ma tok bo nyo lul tab bá vá lá sá val egy re ke vés bé volt al kal mas a
gyors, szak ér tel met igény lô dön té sek meg ho za tal ára.

A 20. szá zad ele jé tôl az eu ró pai ál la mok ban egy re in kább kéz zel fog -
ha tó vá vá lik, hogy a köz igaz ga tás jo gi sza bá lyo zá sá val szem be ni jog ál la -
mi kö ve tel mé nyek, a jog hoz kö tött ség, va la mint a par la ment el len ôr zô
sze re pe fé ke zi az ál la mot ab ban, hogy a köz ér de kû prob lé má kat gyor -
san és ered mé nye sen meg old ja.

A weberi mo dell a köz igaz ga tás más te vé keny sé gi te rü le te in – mint a
köz szol gál ta tás ok, az ál lam gaz da sá gi prog ram jai, a szo ci ál po li ti ka, az ál -
la mi tu laj don és a köz pén zek ke ze lé se, vagy a pénz pi ac sza bá lyo zá sa –
egy re ke vés bé ér tel mez he tô, mert a ha té kony sá gi kö ve tel mé nyek egy re
hang sú lyo sab bak ká vál nak. A köz igaz ga tás sze mé lyi ál lo má nyá ban is, a
ha gyo má nyos, jo gi sza bá lyo zás ra kon cent rá ló mód sze rek he lyett a hu -
mán erô for rás-me nedzs ment és a pub lic lead er ship el vei sok kal ered mé -
nye seb ben ké pe sek a köz tiszt vi se lô ket a mi nô sé gi mun ka vég zé sé re ösz -
tö nöz ni.

Mind ez egy ér tel mû en a me nedzs ment tu do má nyok be épü lé sé nek szük -
sé ges sé gét je len ti a köz igaz ga tás-tu do mány ke re tei kö zé.

A leg utób bi év ti zed ben az eu ró pai ál la mok gya kor la tá ban ki ala kult
az ún. „neowe beri mo dell”, me ly a jo gi sza bá lyo zás he lyett a ha té kony ság
szem pont ja it tart ja szem elôt t.18 Ez a je len ség egy részt az zal függ ös  sze,
hogy a weberi mo dell be az ame ri kai üz le ti és me nedzs ment el vek ab -
ban a for má juk ban nem il leszt he tôk be, ugyan ak kor a weberi mo dell
ide jét múlt, és nem al kal mas a ha té kony sá gi kö ve tel mé nyek ér vé nye -
sí té sé re.

A ha té kony ál lam és a jog ál lam konf lik tu sá nak kér dé se Eu ró pá ban az
1980-as évek ben, az ame ri kai neo li be ra liz mus ha tá sá ra me rült fel éle -
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sen, ami kor el kezd ték vizs gál ni, hogy a weberi köz igaz ga tás ban az ame -
ri kai köz igaz ga tá si kul tú rá ban el fo ga dott és a gya kor lat ban is szé les kör -
ben al kal ma zott üz le ti és me nedzs ment el vek al kal maz ha tók-e.19

Az Új Köz me nedzs ment al kal ma zá sát el len zôk el sô ként azt az ér vet
hoz ták fel, hogy csak az Eu ró pá ban ki ala kult, cent ra li zált és jog hoz kö -
tött köz igaz ga tás ké pes a köz ér dek kép vi se le té re. Ar ra azon ban nincs
vá lasz – azon az evi den ci án túl, hogy az eu ró pai köz igaz ga tás ban a köz -
ér de ket a kor mány ha tá roz za meg, ame lyet a hi e rar chi á ra és a jo gi sza -
bá lyo zás ra épü lô köz igaz ga tás vég re hajt –, hogy mit kell köz ér dek nek
te kin te ni.

Az ame ri kai köz igaz ga tás ban az Új Köz me nedzs ment el mé le te sze -
rint a köz ér dek – amely az üz le ti szfé ra és a kö zép osz tály lob bi te vé keny sé -
gének ered mé nye ként for má ló dott – a köz igaz ga tás ha té kony sá ga, amit
csak a pi a ci igaz ga tás el vei, és nem a kor mány tud ér vé nye sí te ni. A ha -
té kony ság – mint egyik le het sé ges köz ér de kû cél – az eu ró pai köz igaz -
ga tás ban ak kor vál hat a kor mány ál tal kép vi selt köz ér dek ké, ha a köz vé -
le mény ezt ha tá ro zot tan tá mo gat ja, és a kor mányt a gaz da sá gi kény szer
is mo ti vál ja.

Az eu ró pai köz igaz ga tás ha gyo má nya it fél tôk az zal is ér vel tek, hogy a
köz igaz ga tás Eu ró pá ban – po li ti kai meg ha tá ro zott sá ga mi att – nem a
pro fit el vet kö ve ti, ha nem a po li ti ka ál tal meg ha tá ro zott szem pon to kat.
Ezért a köz igaz ga tás üz le ti szem lé let alá he lye zé se a gaz da sá gi szfé ra túl -
zott be fo lyá sá nak en ged ne te ret, ami gyen gí te né a köz igaz ga tást és a
po li ti ka ál tal – jól vagy ros  szul – kép vi selt köz ér dek ér vé nye sí té sét.

Tény, hogy az ame ri kai köz igaz ga tás so ha nem kü lö nült el lé nye ge -
sen a ma gán szfé rá tól, ezért az Új Köz me nedzs ment sem tar tot ta az üz -
le ti szfé rá hoz ké pest an  nyi ra el té rô nek a köz igaz ga tás sa já tos sá ga it,
amely aka dá lyát ké pez het te vol na az üz le ti el vek al kal ma zá sá nak. A köz -
igaz ga tás po li ti kai meg ha tá ro zott sá ga is jó val ki sebb az ame ri kai de -
mok rá cia lob bitevékenysé gre épü lô ha gyo má nyai mi att.

A leg in kább helyt ál ló ér ve lés az Új Köz me nedzs ment eu ró pai al kal -
ma zá sá val szem ben az el té rô köz igaz ga tá si kul tú ra.20 Az ame ri kai köz igaz -
ga tás ban a köz po li ti kai cé lok meg va ló sí tá sa erôs kész te tést je lent a köz -
igaz ga tás szá má ra, ak kor is, ha er re a köz igaz ga tást tör vé nyek nem kö -
te le zik. Az eu ró pai köz igaz ga tás – ez zel el len té te sen – egy köz ér de kû
prob lé mát úgy old meg, hogy ab ban a tárgy kör ben tör vényt al kot, és
rész le te sen sza bá lyoz za a szer ve ze tet, az in téz mé nye ket és az el já rá si sza -
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bá lyo kat. Az ame ri kai köz igaz ga tás szá má ra – ha gyo má nyai sze rint – az
a leg fon to sabb szem pont, hogy a köz fel ada tot a leg ered mé nye seb ben
lás sa el, mert emi att a köz vé le mény ré szé rôl is erôs nyo más ne he ze dik
rá. Az eu ró pai szem lé let ugyan ak kor sok kal in kább ar ra de ter mi nált,
hogy a jog sza bály ok mi nél pon to sabb be tar tá sá ra kon cent rál jon, és ke -
vés bé ar ra, hogy a tény le ges ered ményt rend sze re sen fi gye lem mel kí sér -
je. Ma gát a ha té kony ság kö ve tel mé nyét – amen  nyi ben fel té te lez zük,
hogy ez kor mány za ti szán dék – is a jog esz kö ze i vel akar ja sza bá lyoz ni:
kö te le zi a ha té kony ság fi gye lem be vé te lé re a köz igaz ga tá si szer ve ket,
vagy szer ve ze te ket ál lít fel a meg va ló sí tá suk ra és el len ôr zé sük re.

Ezért az eu ró pai ál lam és köz igaz ga tás ha gyo má nya it meg tart va, an -
nak ke re tei kö zött épül tek ki az ál lam mû kö dé sét ha té ko nyab bá te vô in -
téz mé nyek, mint pél dá ul a jog al ko tá si fo lya mat ban a köz po li ti kai szem -
lé let és a ha tás vizs gá lat21, a köz szol gál ta tás ok szer ve zé sé ben a pi a ci el vek
al kal ma zá sa, a jo gi sza bá lyo zás ban az ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té -
se, vagy a jog al kal ma zás te rü le tén az elekt ro ni zá lás.22 Az elekt ro ni kus
köz igaz ga tás szé les kör ben tör té nô al kal ma zá sa más fe lôl nem csak a me -
nedzs ment tu do má nyok, ha nem egy új tu do mány ág, az in for ma ti ka be -
vo ná sát is je len ti az ál lam tu do mány ok kö ré be.
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Rosta Miklós

Az új közszolgálati
menedzsment

és a Magyary Zoltán
Közigazgatás-fejlesztési

Program viszonyáról
Correlation Between New Public

Management and Zoltán Magyary’s Public
Administration Development Programme

Összefoglalás
Ta nul má nyunk cél ja, hogy az új köz szol gá la ti me nedzs ment re form irány -
zat és a Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram kap cso la tát be -
mu tas suk. Vizs gá la tunk alap ján azt ál lít juk, hogy a Mag yary Prog ram duá -
 lis szer ke ze tû. A rend szer szin tû re for mok el len té te sek az NPM-irányzat
szel le mi sé gé vel, mert erô tel jes köz pon to sí tás fó ku szú ak, míg az NPM-
irányzat de cent ra li zá ció pár ti. Ez zel szem ben a szer ve ze ti szin tû re form ja -
vas la tok il lesz ked nek az NPM-irányzathoz. Az ed dig vég re haj tott re for -
mo kat át te kint ve fé lô, hogy a meg va ló sí tás fél ol da las lesz: a köz igaz ga tá si
struk tú ra erô tel je sen cent ra li zált tá vá lik, míg a szer ve ze ti szin tû re form el -

ROS TA MIK LÓS, a Bu da pes ti Corv i nus Egye tem Ös  sze ha son lí tó Gaz da ság tan
Tan szék ének egye te mi ta nár se géd je (mik los.ros ta@u ni- corv i nus.hu).
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kép ze lé sek nem va ló sul nak meg. A szer ve ze ti szin tû re for mok be ve ze té -
sét hát rál tat ja a Mag yary Prog ram ja vas la ta i nak in kon zisz ten ci á ja, il let ve
a ve lük szem ben vár ha tó po li ti kai és szer ve ze ti el len ál lás.

Summary
The purpose of this paper is to depict correlation between the “New
Public Management” and Zoltán Magyary’s Public Administration
Development Programme. As a result of the inquiry it is concluded that
the Magyary Programme has a dual structure. System level reforms are
in conflict with the NPM approach, as they strongly focus on centraliza-
tion, while NPM clearly supports decentralization. In contrast, reform
proposals comply with NPM on the organizational level. An overview of
the reforms carried out so far reveals that implementation may lose bal-
ance: in a highly centralized structure of public administration the
organizational reform concepts would not materialise. Inconsistencies
in and the expected political and organisational resistance to the pro-
posals of the Magyary Programme will delay introduction of the organisa -
tional reforms.

A ta nul mány cél ja, hogy be mu tas sa az új köz szol gá la ti me nedzs ment
(NPM) irány za tot és an nak kap cso la tát a ma gyar kor mány ál tal 2011-
ben el fo ga dott Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram mal.
Ta nul má nyunk ele jén rö vi den be mu tat juk az NPM-irány za tot. En nek
so rán el sôd le ge sen az irány zat szem lé let mód já nak, ér ték rend szer é -
nek és cél ja i nak is mer te té sé re tö rek szünk a nem zet kö zi szak iro da lom -
ra tá masz kod va. A kö vet ke zô rész ben az NPM és a Mag yary Zol tán
Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram kap cso la tá nak elem zé sét a Mag yary
Prog ram négy be avat ko zá si te rü le tén ke resz tül vé gez zük el, amely nek
so rán azt ves  szük gór csô alá, hogy a prog ram mely pont jai il lesz ked -
nek az NPM-irányzathoz, és mely pont jai el len té te sek an nak szel le mi -
sé gé vel.

AZ Ú J K Ö Z  S ZO L G Á  L A T I M E  N E D Z S  M E N T F O  G A L  M A

A kö vet ke zôk ben egy kö zös ér tel me zé si ke re tet sze ret nénk lét re hoz ni.
En nek ér de ké ben be mu tat juk, hogy a nem zet kö zi tu do má nyos kö zös -
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ség ho gyan jel lem zi az NPM-irányzatot, majd de fi ni ál juk az új köz szol -
gá la ti me nedzs ment fo gal mát. Az NPM fo gal mát szá mos szer zô kör be -
jár ta már, de mind ed dig egyet len de fi ní ci ót sem fo ga dott el egy sé ge sen
a tu do má nyos kö zös ség.

Borins1 sze rint az NPM egy új tár sa dal mi szer zô dés, amely nek egyik
ol da lán az ál lam pol gár ok és a po li ti ku sok áll nak, míg a má sik ol da lon
a bü rok ra ták ta lál ha tó ak. En nek alap ján az NPM-irányzat úgy te kint a
köz po li ti kai és köz me nedzs ment-fo lya ma tok ra, mint egy cse re ügy let re;
a bü rok ra ták jobb szol gál ta tást nyúj ta nak, an nak fe jé ben, hogy na gyobb
me ne dzse ri sza bad sá got kap has sa nak az erô for rá sa ik fe lett. A szer zô dés
tar tal maz za azon mód sze re ket, ame lyek se gít sé gé vel a po li ti ku sok és az
ál lam pol gár ok el len ôriz he tik és be tar tat hat ják a bü rok ra ták vál la lá sa it.
Bor ins de fi ní ci ó ja alap ján lát ha tó vá vál nak az irány zat in téz mé nyi köz -
gaz da ság ta ni gyö ke rei: az ügy nök–meg bí zó el mé let, a tranz ak ci ós költ -
sé gek gaz da ság ta na, a szer zô dé sek gaz da ság ta na, va la mint a kö zös sé gi
dön té sek el mé le te.

Chris tensen és Lægreid2 alap ján az NPM-et leg in kább az ér té kek ben
be kö vet ke zett vál to zá son ke resz tül tud juk meg ra gad ni. Vé le mé nyük
sze rint az NPM-irányzat erô tel jes el moz du lást je lent a gaz da sá gi ra ci o -
na li tás irá nyá ba, az NPM em ber ké pe szo ro san köt he tô a ho mo oeco -
nom i cus em ber ké pé hez. Chris tensen és Lægreid de fi ní ci ó ja se gít ész re -
ven ni az irány zat szo ros kap cso la tát a neo klas  szi kus köz gaz da ság tan em -
ber ké pé vel, ame lyet az in téz mé nyi köz gaz da ság tan is el fo gad, még ha ki
is egé szí ti azt.

Van de Walle és Ham mer schmid3 de fi ní ci ó juk ban az NPM-irányzat-
hoz köt he tô me ne dzse ri in no vá ci ó kat és a kor mány zat sze re pé vel kap -
cso la tos új gon do la to kat eme lik ki. De fi ní ci ó juk azért lé nye ges, mert rá -
vi lá gít ar ra, hogy az NPM alap ve tô en a kor mány zás sze re pé nek, cél ja i -
nak és ér tel mé nek új ra ér té ke lé sé re tö rek szik. Min den si ke res ál lam -
igaz ga tá si re form mö gött egy erôs és át lát ha tó ví zió hú zó dik meg, amely
rög zí ti, hogy mi a cél ja az ál lam nak, és mi lyen fel ada to kat kí ván az ál la -
mon ke resz tül meg va ló sí ta ni.4 Az NPM-irányzat hí vei egy ér tel mû en ál -
lást fog lal nak ezek ben a kér dé sek ben, még ha az ál ta luk pre fe rált ide á -
lis ál la pot most nem is ren del ke zik túl nagy po pu la ri tás sal. E ví zió alap -
ján az NPM ra di ká li san ha té ko nyabb ál la mot tart szük sé ges nek, amely -
hez a pi a ci ko or di ná ció al kal ma zá sát és a la kos ság erô tel je sebb be vo ná -
sát ja va sol ja.
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Hood meg ha tá ro zó mû vé ben5 az NPM négy „mega trend jét” azo no -
sít ja:

1. az ál lam igaz ga tás mé re té nek csök ken té se vagy leg alább szin ten
tar tá sa;

2. a köz pon ti ál la mi va gyon pri va ti zá lá sa vagy ön kor mány zat ok nak
va ló át adá sa;

3. a köz szol gál ta tás ok új szer ve ze ti for má i nak ki ala kí tá sa;
4. vé gül az országspeci fikus köz igaz ga tá si tech ni kák he lyett egy új,

nem zet kö zi ko ope rá ci ó ra és tu dás meg osz tás ra épü lô, a leg jobb
gya kor la tot fel hasz ná ló köz igaz ga tá si me nedzs ment ki ala kí tá sa.

E hoodi „mega tren dek ben” a cé lok és az esz kö zök ke ve red nek,
amely igen gya ko ri az NPM-rôl szó ló ta nul má nyok ban. Ez az egyik oka
an nak, hogy sok gya kor la ti szak em ber az esz köz be ve ze té sé nek meg va -
ló sí tá sá ban lát ja az NPM-reformok si ke rét. Az adott me nedzs ment -
esz köz al kal ma zá sa ön ma gá ban vá lik cél lá, an nak ha tá sá tól füg get le nül. 
E fo gal mi ke ve re dés jo gos kri ti kát vál tott ki az el mé le ti szak em be rek -
bôl, és szá mos gya kor la ti prob lé ma for rá sá vá vált. An nak ér de ké ben,
hogy ezt a hi bát el ke rül jük, ér de mes de fi ni ál ni, hogy mi lyen va lós cé lo -
kat tûz zász la já ra az NPM-mozgalom, és e cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben mi lyen esz köz rend szert ja va sol.6

A je len ta nul mány ban az új köz szol gá la ti me nedzs ment irány zat alatt
azt a köz me nedzs ment irány za tot ért jük, amely az 1980-as évek ele jé tôl
kezd ve meg ha tá roz ta az an gol szász és az 1990-es évek ele jé tôl a nyu gat- és
észak-eu ró pai köz igaz ga tá si re for mo kat, és a köz szek tor ha té kony sá gá nak
ra di ká lis ja ví tá sát tûz te zász la já ra. Az irány zat el mé le ti alap jai egy ér tel -
mû en köt he tô ek a me nedzs ment tu do má nyok hoz és az új in téz mé nyi
köz gaz da ság tan hoz, azon be lül is a kö zös sé gi dön té sek el mé le té hez, a
tranz ak ci ós költ sé gek gaz da ság ta ná hoz és a meg bí zó–ügy nök el mé let hez.
A köz szek tor ha té kony sá gá nak ja ví tá sát min de nek elôtt a pi a ci ko or di ná -
ció erô tel je sebb al kal ma zá sá val, szer ve ze ti át ala kí tá sok kal, az az a dön té -
sek és a fel ada tok vég re haj tá sá nak de cent ra li zá lá sá val, szám vi te li és
menedzs mentin nová ciókkal, az az a tel je sít mé nyek mér he tô sé gé nek biz -
to sí tá sá val és pi a ci szer ve ze tek ál tal hasz nált egyéb me nedzs ment tech ni -
kák al kal ma zá sá val kí ván ta meg va ló sí ta ni. Az 1990-es évek tôl kez dô dô en
e ja vas la tai mel lett egy re fon to sabb sze re pet ka pott a la kos sá gi igé nyek
meg is me ré se és a la kos ság erô tel je sebb be vo ná sa a kö zös sé gi dön té sek be,
az az az ügyfél-o ri en tá ció és az ak tív ál lam pol gár ság tá mo ga tá sa.
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Az NPM-irányzat de fi ni á lá sa után rö vi den ér de mes ki tér nünk az NPM-
irányzat és a 2007/2008. évi gaz da sá gi vál ság kap cso la tá ra, mert a vál ság
ha tá sá ra az irány zat re le van ci á ja alap ja i ban kér dô je le zô dött meg.7 Vé le -
mé nyünk sze rint az NPM szem lé let mód já nak hát tér be szo ru lá sa át me ne -

ti je len ség, mi vel az ál la mi be avat ko zás és
így a bü rok ra ti kus ko or di ná ció tranz ak ci -
ós költ sé gei már rö vid tá von meg fog ják
ha lad ni azt a szin tet, ame lyet az ál la mok fi -
nan szí roz ni ké pe sek. Az NPM-irányzat szá -
mos, el sô sor ban az an gol szász or szá gok

NPM-gyakorlatát meg ha tá ro zó és a pi a ci ko or di ná ci ót8 tá mo ga tó ja vas la -
ta a vál ság után is mét kö zép pont ba fog ke rül ni a ka pi ta lis ta gaz da sá gi
rend szer rel ren del ke zô de mok ra ti kus jog ál lam ok ban. Az NPM szem lé let -
mód já ból le ve zet he tô me nedzs ment esz kö zök, amen  nyi ben a tár sa dal mi
és ter mé sze ti kör nye zet hez, va la mint az in téz mé nyi és kul tu rá lis té nye zôk -
höz il lesz ked ve al kal maz zák ôket, ké pe sek lesz nek a bü rok ra ti kus ko or di -
ná ció fe lé túl zot tan el moz du ló in gát vis sza  té rí te ni a köz gaz da sá gi ra ci o na -
li tás és a pi a ci ko or di ná ció irá nyá ba. En nek esz kö ze az ál lam sze re pé nek
új ra ér té ke lése lesz, amely is mé tel ten meg fog ja nyit ni az utat a kon zer va -
tív/li be rá lis gaz da ság po li ti ka elôt t, amely szo ro san köt he tô az NPM-
irányzathoz, és amely szem ben áll a szá mos or szág ban je len leg foly ta tott
gaz da ság po li ti ká val. Csak re mény ked ni le het, hogy az in ga nem csap át a
túl ol dal ra, az az a gaz da ság sze rep lôi ta nul nak a múlt hi bá i ból: mind egy
jól mû kö dô, ha té kony és a pi a ci ku dar co kat ered mé nye sen ke ze lô ál lam -
ra, mind a ma gán tu laj don sza bad sá gá ra és a pi a ci ko or di ná ció egye dül ál -
ló ha té kony sá gá ra és inno v a tiv itására szük ség van a fenn tart ha tó fej lô dés
ér de ké ben.9

Amen  nyi ben a most fel vá zolt jö vô kép he lyes, úgy az NPM-irányzat-
nak nem csak a múlt ban, de jö vô ben is hang sú lyos sze re pe lesz a fej lett
ál la mok gaz da ság po li ti ká já ban, így re le váns kér dés an nak vizs gá la ta,
hogy mi ként je le nik meg az NPM szel le mi sé ge a Mag yary Zol tán Köz -
igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram ban.10

AZ NPM E S Z  K Ö Z  R E N D  S Z E  R E É S A N  N A K K A T E  G O  R I  Z Á  L Á  S A

Az elô zô fe je zet ben ja vas la tot tet tünk az NPM-irányzat de fi ni á lá sá ra, míg
a mos ta ni fe je zet cél ja, hogy rö vi den be mu tas suk az NPM szer te ága zó esz -

Csak re mény ked ni le het,

hogy az in ga nem csap át

a túl ol dal ra ...
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köz rend sze rét. En nek so rán az NPM esz köz tá rát két ta nul mány alap ján
is mer tet jük. Elô ször Schedler és Proeller ka te gó ri á it mu tat juk be11.

1. táb lá zat: Az Új Köz szol gá la ti Me nedzs ment cél jai és me nedzs ment esz kö zei

Ka te gó ria Cé lok Pél dák

Szer ve ze ti át ala kí tás Fe le lôs ség de le gá lá sa Vá ros me ne dzser
Hi e rar chia szint jé nek Hol ding struk tú ra
csök ken té se
Po li ti kai és me ne dzser sze re pek 
szét vá lasz tá sa

Me nedzs ment esz kö zök Out put-ori en tá ció erô sí té se Tel je sít mény-
Vál lal ko zó szel lem ki ala kí tá sa meg ál la po dá sok
a köz igaz ga tás ban Tel je sít ményalapú

bé re zés
Költ ség ve té si re for mok Üz le ti szfé rá ban al kal ma zott Költ ség szá mí tá si 

pénz ügyi esz köz höz ha son ló mód sze rek
tech ni kák hasz ná la tá nak Üzem gaz da sá gi
el ter jesz té se szám vi tel be ve ze té se

Részvétel/Partnerség La kos ság be vo ná sa Kis kö zös sé gi 
a dön tés ho za tal ba és együtt mû kö dé sek
a dön té sek elô ké szí té sé be tá mo ga tá sa

E-de mok rá cia
Ci vil szer ve ze tek kel
va ló együtt mû kö dés

Ügyfél-orientáció/ Szol gál ta tás mi nô sé gé nek Egy ab la kos rend szer
Minôségmenedzsment fo ko zá sá val a köz igaz ga tás be ve ze té se

le gi ti mi tá sá nak fo ko zá sa Szol gál ta tá siszint- 
szer zô dé sek
E-kor mány zat

Piacosítás/Privatizáció Köz szek tor mé re té nek Pri va ti zá ció
csök ken té se, egy ben Ki szer ve zé sek
ha té kony sá gá nak nö ve lé se PPP
a ver seny és a pi a ci ko or di ná ció Köz be szer zé si el já rá sok
al kal ma zá sá val

For rás: K. Sched ler–I. Proeller: The New Pub lic Man age men t. A per spec tive from main land

Europe. In: New pub lic man age men t: cur rent trends and future prospect s. Rout ledge, New York,

2002, 168. o. alap ján, ki egé szí té sek: R. M.
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A táb lá zat alap ján lát ha tó, hogy az NPM szé les pa let tá ját kí nál ja a köz -
igaz ga tá si rend szert érin tô re form el kép ze lé sek nek.12 Az NPM szép sé ge ép -
pen ab ban rej lik, hogy vi lá gos, de emel lett sok ol da lú el mé le ti meg ala po -
zott ság gal és sok szí nû gya kor la ti esz köz rend szer rel ren del ke zik. Az irány -
zat ra sok szí nû sé ge alap ján in kább szem lé let mód ként te kint he tünk,
amely nek leg fôbb jel lem zô je, hogy a köz igaz ga tás mû kö dé si ha té kony sá -
gá nak ra di ká lis ja ví tá sát tû zi zász la já ra. Az NPM sem mi kép pen sem vá dol -
ha tó dog ma tiz mus sal, vagy akár ide o ló gi ai or to do xi á val.13 A dön tés ho zók
talp ra esett sé gén és szak mai kom pe ten ci á ján mú lik, hogy ké pe sek-e meg -
fe le lô en ös  sze vá lo gat ni és az adott or szág tár sa dal mi vi szo nya i hoz iga zí ta -
ni az NPM ja vas la ta it. Ez zel kap cso lat ban ér de mes Pol lit t, van Thiel és
Hom burg gon do la tát fel idéz nünk, akik sze rint az NPM nem más, mint
egy be vá sár ló ko sár.14 E ko sár ba az egyes or szá gok kor má nyai és szak ér tôi
azo kat a re form ja vas la to kat és me nedzs ment esz kö zö ket te he tik be, ame -
lyek az ál ta luk ve ze tett or szág kul tú rá já hoz a leg in kább kö zel áll nak. A „vá -
sár lás” azon ban nem olyan egy sze rû, mint ami lyen nek el sô rá né zés re tû -
nik: az ös  sze vá lo ga tott tech ni kák nak il lesz ked ni ük kell a vá sár ló or szág in -
téz mény rend sze ré hez, köz igaz ga tá si kul tú rá já hoz és egy más hoz is.15

Az NPM esz köz rend sze ré nek mé lyebb meg ér té se ér de ké ben
Schedler és Proeller ka te gó ria rend sze re mel lett, akik a kon ti nen tá lis
or szá gok ön kor mány za ta i nak NPM-gya kor la tát ta nul má nyoz ták, a kö -
vet ke zôk ben Hood ka te go ri zá lá si ja vas la ta it is mer tet jük.

Hood cik ke16 a leg gya ko ribb ki in du ló pont ja az NPM-rôl va ló gon dol ko -
dás nak, így a ta nul má nyá ban is mer te tett tan té te lek alap ján szo kás ka te go -
ri zál ni az NPM cím ke alá be so rolt tech ni ká kat. Hood alap ve tô en két jól el -
kü lö nült célt je lölt meg: en ged jük, hogy a szak ér te lem mel bí ró hi va tal no -
kok me ne dzse rek ké vál ja nak, az az kap ja nak na gyobb el len ôr zé si jo go kat és
sza bad sá got a szer ve ze tük fe lett, il let ve te gyük egy ér tel mû vé az el vá rá sa in -
kat, és fo koz zuk fe let tük az el len ôr zést, hogy a sza bad ság gal ered mé nye sen
él je nek.  Hood sze rint a köz szol gák szá má ra – a meg növekedett fe le lôs sé -
gük mi att – egy ér tel mû cé lo kat, va la mint fel adat- és ha tás kö rö ket kell ki je -
löl ni. E cé lok nak szá mon kér he tô ek nek kell len ni ük, és mi vel szá mon kér -
ni leg in kább a mér he tô tel je sít ményt le het, így mér he tô cé lo kat ér de mes
ki je löl ni szá muk ra. Ah hoz, hogy a rend szer mû köd jön, az az a szer ve zet a
szá má ra ki je lölt cé lo kat el ér je, a mun ka vál la lók ja va dal ma zá sát a cé lok
meg va ló su lá sá hoz kell köt ni. Mi vel a köz szol gák sza bad sá got kap nak a ho -
gyan kér dé sé ben, az az sa ját szak tu dá suk alap ján dönt het nek ar ról, hogy
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mi ként va ló sít ják meg a ki tû zött cé lo kat, így a tel je sít mény mé rés nek a te vé -
keny ség ered mé nyé re és ha tá sá ra kell fó ku szál nia. Hood szin tén fon tos nak
tart ja, hogy az új irá nyí tá si rend szer ha té ko nyabb struk tú rá ban mû köd jön.
An nak ér de ké ben, hogy egy ér tel mû ek le gye nek a cé lok, ér de mes olyan
egy sé ge ket lét re hoz ni, ame lyek át lát ha tób bak, és egy ér tel mû en de fi ni ál ha -
tó fel ada tok kal és cé lok kal ren del kez nek. En nek az elv nek a meg va ló sí tá si
for mái pél dá ul az ügy nök sé gek.

Hood sze rint a szer ve ze tek fe let ti el len ôr zés nem ki zá ró lag bü rok ra -
ti kus esz kö zö kön ke resz tül va ló sít ha tó meg, ha nem a pi a ci ko or di ná ció
se gít sé gé vel is. Eh hez fon tos lé pés a meg ren de lô szer ve zet és a vég re -
haj tó szer ve zet szét vá lasz tá sa, hi szen a vég re haj tást ér de mes meg ver se -
nyez tet ni, ki szer vez ni, az az a pi ac nyo má sá nak ki ten ni. A pi a ci sze rep -
lôk meg je le né se a köz szol gál ta tás ok biz to sí tá sá ban per sze fo ko zott fe le -
lôs sé get há rít a meg ren de lô szer ve zet re, hogy meg fe le lô szín vo na lú
szol gál tatá sisz in t-sz erzôdést kös sön az adott pi a ci szol gál ta tó val. A pi a ci
ko or di ná ció hasz ná la ta, il let ve az új me nedzs ment tech ni kák al kal ma zá -
sa nem csak az ered mé nyes ség ja vu lá sát fel té te le zi, ha nem a ha té kony -
ság és a gaz da sá gos ság ja vu lá sát is. A gaz da sá gos ság ja vu lá sá ra, az az az
in put men  nyi sé gé nek csök ken té sé re fô leg ak kor van szük ség, ha az ál -
lam bár mely ok ból ki fo lyó lag pénz ügyi ne héz sé gek kel ta lál ja ma gát
szem ben, mint pél dá ul Új-Zé land az 1980-as évek ele jén.

A 2. táb lá zat ból lát ha tó, hogy Hood hét tan té te le alá az ös  szes NPM-
eszköz be so rol ha tó, emel lett a hoodi té te lek ra ci o ná li sak, kon zisz ten -
sek egy más sal, és ko he rens egy sé get al kot nak.

Hood, valamint Schedler és Proeller ál tal meg fo gal ma zot tak nem tel je -
sen fe dik egy mást. Hood nál hi á nyoz nak a part ner ség/rész vé tel és az
ügyfél-o ri en tá ció szem pont jai. Ez nem vé let len, hi szen az NPM el mé le ti
ke re tei és gya kor la ti meg va ló su lá sa is je len tô sen vál to zott a két mû meg szü -
le té se kö zött el telt ti zen hat év ben. Hood mû ve az NPM-irányzat élet cik lu -
sá nak ko rai idô sza ká ban szü le tett, ami kor még majd nem ki zá ró lag az an -
gol szász or szá gok gya kor la ta lé te zett, míg Schedler és Proeller mû ve már
egy olyan élet sza ka szá ban szü le tett az irány zat nak, ami kor már több or szág
csat la ko zott az irány zat hoz, és így az NPM sok szí nû sé ge ki bon ta ko zott.18

Mint a fen ti rö vi den is mer te tett ta nul má nyok ból lát ha tó, az NPM
esz köz rend sze rét vizs gá ló szak em be rek dön tô en egyet ér te nek ab ban,
hogy az irány zat a köz szfé ra ha té kony sá gá nak ja vu lá sát a bü rok ra ti -
kus ko or di ná ció és az ál la mi tu laj don vis  sza szo rí tá sá val, a köz szek tor
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szer ve ze te i nek struk tu rá lis át ala kí tá sá val, pénz ügyi és költ ség ve té si
re for mok kal és a hi va tal no kok vi sel ke dést be fo lyá so ló em be rierô for -
rás- és egyéb me nedzs ment re for mok kal, va la mint az ál lam pol gá ro -
kat kö zép pont ba he lye zô, ôket be vo nó re for mok kal kí ván ja el ér ni.
Az is fel tûn het a fi gyel mes ol va só nak, hogy az NPM-irányzat mind

40

Rosta Miklós – Az új közszolgálati menedzsment...

2. táb lá zat: Hood tan té te le i hez kap cso ló dó esz kö zök

No. Tan té tel Esz kö zök

1. Pro fes  szi o ná lis, dön té si jo go sít vá nyok kal HRM-rendszerek,
ren del ke zô me ne dzse rek a köz szfé rá ban stra té gi ai ter ve zés, for má lis 

in téz mé nyek át ala kí tá sa 
(pl.: mun ka vál la lók 

fel vé tel ének és el bo csá tá sá nak 
sza bá lyo zá sa)

2. Exp li cit tel je sít mény szin tek Ki egyen sú lyo zott
és tel je sít mény mu ta tók mu ta tó szám rend szer

3. Na gyobb hang súly Tel je sít mény ér té ke lé si rend sze rek,
az ered mény kont rol lo kon tel je sít mény ala pú bé re zés

4. Az egy sé gek szét da ra bo lá sa fe lé va ló Szer ve ze ti át ala kí tá sok:
el moz du lás a köz szfé rá ban egy cé lú szer ve ze tek, ügy nök sé gek

lét re ho zá sa, hol din gok lét re ho zá sa,
szer ve ze ten be lü li struk tú ra 

át ala kí tá sa
5. Na gyobb ver seny fe lé el moz du lás Ki szer ve zés, ki szer zô dés, PPP,

a köz szfé rá ban szol gál tatá sisz in t-sz erzôdések
6. A ma gán szek tor stí lu sú Költ ség ve té si re for mok,

me nedzs ment gya kor la tok hang sú lyo zá sa szám vi te li po li ti kák át vé te le, 
IT erô tel je sebb al kal ma zá sa, 

vál to zás me nedzs ment
7. Na gyobb fe gye lem és ta ka ré kos ság Szám vi te li sza bá lyok,

hang sú lyo zá sa az erô for rás ok kül sô és bel sô el len ôr zé si
fel hasz ná lá sá ban (au dit) rend sze rek al kal ma zá sa

For rás: C. Hood: A pub lic man age ment for all sea son s? Pub lic Admin is tra tion, Vol. 69, No. 1,

1991, 4–5. o., az Esz kö zök rész ki egé szí tés tô lem: R. M.
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szer ve ze tiszin tû, mind rend szerszin tû re form ja vas la to kat tar tal maz,
ame lyek kon zisz tens al kal ma zá sa ne héz ki hí vás elé ál lít ja a gya kor la -
ti szak em be re ket.

A MAG  Y A RY ZO L T Á N KÖ Z  I G A Z G A T Á S -F E J  L E S Z  T É  S I PRO G  R A M

É S A Z Ú J K Ö Z  S ZO L G Á  L A T I M E  N E D Z S  M E N T K A P  C S O  L A TA

A Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram rész le tes be mu ta -
tá sá tól el te kin tünk, mi vel a prog ram
min den ki szá má ra el ér he tô az inter -
neten, ki zá ró lag azon pont ja i ra fó ku -
szá lunk, ame lyek va la mi lyen vi szony -
ban áll nak az NPM-irányzattal. A Ma-
g yary Prog ram alap ve tô cél hi e rar chi -
á ja Mag yary Zol tán mun kás sá gá hoz19

mél tó, hi szen a prog ram ban is mer te tett Jó Ál lam20 kon cep ci ó ja erô -
tel je sen tá masz ko dik a ha té kony ság fo gal má ra, még ak kor is, ha vé le -
mé nyünk sze rint rész ben vi tat ha tó ak an nak fo gal mi ke re tei.21

A me nedzs ment tu do má nyok (is mé telt) meg je le né se a ma gyar köz -
igaz ga tás stra té gi ai do ku men tu ma i ban fon tos és elô re mu ta tó lé pés -
nek te kint he tô. A prog ram ma ga sok ré tû ja vas lat tal él, ame lyek
mind egyi két ön ma gá ban is ér de mes gór csô alá ven ni, il let ve ér de mes
a kö zöt tük lét re jö vô köl csön ha tá so kat is ele mez ni, hi szen az egyes re -
form ja vas la tok kö zött nemcsak szi ner gi ák jö het nek lét re, ha nem az
egyes re form lé pé sek egy más nak el lent mon dó üze ne te ket tar tal maz -
hat nak, ame lyek hát rál tat ják a re for mok meg va ló su lá sát, és meg aka -
dá lyoz hat ják si ke res be ve ze té sü ket. Kü lö nö sen iz gal mas kér dé se ket
vet fel a Mag yary Prog ram ban meg fo gal ma zott rend szerszin tû és a
szer ve ze ti szin tû re for mok kö zöt ti köl csön ha tás vizs gá la ta.

A Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram mind rend szer -
szin tû (mak ro), mind szer ve ze ti szin tû (mik ro) re form ja vas la to kat tar -
tal maz. A rend szerszin tû köz igaz ga tá si re form ja vas la tok ra az NPM
szem lé let mód já nak és esz köz tá rá nak el uta sí tá sa jel lem zô, ez zel szem -
ben a szer ve ze ti szin ten egy ér tel mû en ki mu tat ha tó az NPM-ideológia
ha tá sa.22 A Mag yary Prog ram – ahogy rö vi den utal is rá a fo gal mi ke re -
te i nek meg ha tá ro zá sa so rán23 – a neowe ber iánus ál lam fel fo gást tá mo -
gat ja. 

A Mag yary Prog ram ...

a neoweberiánus ál lam-

 fel fo gást tá mo gat ja. 
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3. táb lá zat: A neoweberiánus ál lam fel fo gás jel lem zôi

Weber iánus ele mek Neo ele mek
Az ál lam ve ze tô sze re pé nek meg erô sí té se Bel sô ori en tá ció és a bü rok ra ti kus 
a glob al izá ció, a tech no ló gi ai vál to zá sok sza bá lyok ra fó ku szá lás he lyett kül sô 
és a de mog rá fi ai, va la mint kör nye ze ti ori en tá ció, fó kusz ban az ál lam-
ki hí vá sok ra adan dó vá la szok ke re sé sé ben.  pol gár ok igé nye i nek és kí ván sá ga i nak

tel je sí té se. En nek el sôd le ges mód ja 
nem a pi a ci ko or di ná ció al kal ma zá sa
(bár bi zo nyos ese tek ben en nek 
al kal ma zá sa elô nyös le het), ha nem 
egy, a mi nô sé get és szol gál ta tást 
tá mo ga tó pro fes  szi o ná lis kul tú ra 
ki ala kí tá sa.

A rep re zen ta tív de mok rá cia sze re pé nek A rep re zen ta tív de mok rá cia
meg erô sí té se az ál lam ap pa rá tus ki egé szí té se kon zul tá ci ós
le gi ti má ci ó já nak biz to sí tá sá ban mind és az ál lam pol gár ok vé le mé nyét
köz pon ti, mind re gi o ná lis és he lyi szin ten. köz vet le nül meg je le ní tô esz kö zök kel.
A köz igaz ga tá si jog sze re pé nek meg erô sí té se, A jog rend szer mo der ni zá lá sa an nak 
an nak ér de ké ben, hogy az ál lam pol gár ok ér de ké ben, hogy az ál lam igaz ga tá son
és az ál lam kö zöt ti kap cso la tok bá zi sa ként be lü li erô for rás ok in kább
funk ci o nál jon, be le ért ve eb be a tör vény ered mény ori en tál tan, mint sem az
elôt ti egyen lô sé get, a jog biz ton sá got elô írá sok hoz túl zot tan ra gasz kod va 
és a tár sa dal mi fo lya ma tok ba tör té nô kerüljenek felhasználásra.  
ál la mi be avat ko zá sok rész le tek be me nô Az el len ôr zés hang sú lya így az
jo gi sza bá lyo zá sát. elô ze tes (in put) el len ôr zés rôl 

az utó la gos (ki bo csá tás, ered mény, 
ha tás) el len ôr zés re ke rül át.

A közs zol gálatiság jól el ha tá rolt stá tu sá nak, A közs zol gálatiság 
kul tú rá já nak és sza bály rend sze ré nek pro fesszion al izálódása, amely azt 
fenn tar tá sa. je len ti, hogy a köz szol gák a jo gi 

szak ér te lem mel lett szak mai 
kom pe ten ci ák kal ren del ke zô 
me ne dzse rek ké vál nak, akik el sôd-
 le ge sen az ál lam pol gár ok/fo gyasz- 
tók ér de ke it tart ják sze m elôt t.

For rás: C. Pol lit t: Con ver gence or Diver gence: What has been Hap pe ning in Europe? In: New
Pub lic Man age ment in Europe. Adap ta tion and Alter na tives. Pal grave Macmil lan Pub lish ing,
New York, 2007, 21. o.
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A Mag yary Prog ram és a neowe ber iánus ál lam fel fo gás kap cso la ta úgy
ra gad ha tó meg, hogy a rend szerszin tû re form ja vas la tok el sô sor ban a
weberiánus ele mek re tá masz kod nak, míg a szer ve ze ti szin tû re for mok az
NPM-irányzatból lev ezethetô neo ele mek bôl in dul nak ki. A neowe beri -
ánus ál lam fel fo gás meg em lí té se
mel lett a Mag yary Prog ram 11.0 fel -
so rol ja azon te rü le te ket, ame lyek re
az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak köz -
igaz ga tás-fej lesz té si re form ja vas la tai
fó ku szál tak, így a „köz igaz ga tás ha -
té kony sá gá nak, ered mé nyes sé gé -
nek nö ve lé se; a köz igaz ga tás ki adá -
sa i nak csök ken té se; a köz igaz ga tás
tel je sí tô ké pes ség ének nö ve lé se; ál lam pol gár ok be vo ná sa; át lát ha tó ság szé -
le sí té se; igaz ga tá si mun ka kor sze rû sí té se, szá mí tó gé pe sí té se; ál lam pol gár-
ba rát köz igaz ga tás, ál lam pol gá ri karták”. Ezen fej lesz té si irá nyok mind szo -
ro san kap cso lód nak az NPM-irányzathoz, mind egyik hoz zá ren del he tô
Hood egy- e gy tan té tel éhez.

A prog ram ban meg je le nô rend szer szin tû re form ja vas la tok – pél dá ul
a hát tér in téz mé nyek ese té ben már meg is va ló sult erô tel je sebb köz pon -
to sí tás, ame lyet a 2. táb lá zat szem lél tet24 – a gaz da sá gi vál ság utá ni nem -
zet kö zi köz igaz ga tá si át ala kí tá so kat át te kint ve il lesz ked nek a nem zet kö -
zi tren dek hez.25 A gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra szá mos NPM-et tá mo ga tó
or szág is erô tel jes eb ben a köz pon to sí tás út já ra lé pett.26

4. táb lá zat: A köz igaz ga tá si szer ve zet rend szer fel épí té sé nek vál to zá sa
Szer ve zet tí pus Szá muk 2010 Szá muk 2011

Mi nisz té ri u mok 13 db 8 db
Or szá gos ha tás kö rû szer vek 45 db 47 db
Te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek 292 db 93 db
Köz szol gál ta tó költ ség ve té si szer vek 193 db 92 db
A kor mány, va la mint a mi nisz té ri u mok 
ál tal ala pí tott ala pít vá nyok, köz ala pít vány ok 68 db 21 db
Gaz da sá gi tár sa ság 38 db 57 db
Mind ös  sze sen 649 db 318 db

For rás: Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um: Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si

Prog ram 11.0., Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um, Bu da pest, 2011, 24. o.

A gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra

szá mos NPM-et tá mo ga tó

or szág is erô tel jes eb ben a

köz pon to sí tás út já ra lé pett.
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A nem zet kö zi fo lya ma tok hoz va ló il lesz ke dés mel lett ér de mes azt is
ész re ven ni, hogy a köz igaz ga tá si rend szer struk tu rá lis át ala kí tá sa so rán
meg va ló su ló „anti-NPM tí pu sú”27 tö rek vé sek nem po li ti kai ide o ló gia
alap ján va ló sul tak és va ló sul nak meg Ma gyar or szá gon. Haj nal cik ke
alap ján tud juk, hogy 2006-tól a má so dik Gyurcsány-ko r mány is je len tôs
ös  sze vo ná so kat haj tott vég re a na gyobb au to nó mi á val ren del ke zô szer -
ve ze te k (ügy nök sé gek) ese té ben. A Ma gyary Prog ra mot, va la mint a köz -
igaz ga tá si rend szer meg va ló sult struk tu rá lis át ala kí tá sa it át te kint ve e fo -
lya ma tot a má so dik Or bán-kor mány is foly tat ja, sôt fel erô sí ti.28

Te kint sük át, hogy a Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog -
ram nak mely ele mei il lesz ked nek az NPM-irányzathoz, és mely ele mei
el len té te sek az zal!
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NPM-irányzathoz il lesz ke dô re form ja vas -

la tok

Nem ze ti Fej lesz té si Kor mány bi zott ság
lét re ho za ta la – a dön tés ho za tal és a
vég re haj tás szét vá lasz tá sa
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Szer ve ze ti

át ala kí tás ka te gó ri á já hoz és Hood No.1

tan té tel éhez

Já rá sok ki ala kí tá sa so rán a me gyei
szint rôl a já rá sok hoz ke rül tek bi zo -
nyos ha tás kö rök és fel ada tok, így ezek
ese té ben az ál lam pol gár ok hoz kö ze -
lebb ke rült a vég re haj tá si szint
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Szer ve ze ti

át ala kí tás ka te gó ri á já hoz és Hood 4. tan té -

tel éhez

IT sze re pé nek erô sí té se az Ereky Terv
ke re té ben
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood No. 5

tan té tel éhez
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NPM-irányzattal el len té tes re form ja vas -

la tok

Nem ze ti Fej lesz té si Kor mány bi zott ság
lét re ho za ta la – a ha tás kö rök erô tel jes
cent ra li zá lá sa a Mi nisz ter el nök ség alá30

El lent mond: Schedler és Proeller Szer ve ze ti

át ala kí tás ka te gó ri á já nak és Hood No. 4.

tan té tel ének

Fel ada tok cent ra li zá ci ó ja já rá si szint re
a te le pü lé si szint rôl
El lent mond: Schedler és Proeller Szer ve ze ti

át ala kí tás ka te gó ri á já nak és Hood No. 4.

tan té tel ének

Csúcs mi nisz té ri u mi rend szer be ve ze -
té se
El lent mond: Schedler és Proeller Szer ve ze ti

át ala kí tás ka te gó ri á já nak és Hood No. 4.

tan té tel ének

5. táb lá zat: A Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram szer ve ze ti struk -
tú rát érin tô be avat ko zá si te rü le té re vo nat ko zó ja vas la tok és lé pé sek kap cso la ta az
NPM-irányzathoz29
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A köz pon ti ál lam igaz ga tás irá nyá ba
tör té nô erô tel jes köz pon to sí tá si tö rek -
vé sek a köz igaz ga tás min den szint jé rôl
(ré gió, me gye, kis tér ség, te le pü lé si
ön kor mány zat ok) – Pél dá ul: A re gi o -
ná lis fej lesz té si ügy nök sé gek ál la mi tu -
laj don ba vé te le, vagy a hi va tá sos ön -
kor mány za ti tûz ol tó ság ok in teg rá lá sa
a ka taszt ró fa vé de lem szer ve ze té be.
El lent mond: Schedler és Proeller Szer ve ze ti

át ala kí tás ka te gó ri á já nak és Hood No. 4.

tan té tel ének

Kö zép irá nyí tói szin ten is az egy sze rû -
sí té si és egy sé ge sí té si ja vas la tok, ame -
lyek sze rint a leg ké sôbb a rend szer -
kon szo li dá ció zá rá sa után ága za ton -
ként 1-1 ága za ti hi va tal lát ná el a kö -
zép irá nyí tói fel ada to kat (Magyary
Prog ram 12.0., 20. o.)
El lent mond: Schedler és Proeller Szer ve ze ti

át ala kí tás ka te gó ri á já nak és Hood No. 4.

tan té tel ének

Szer ve ze ti ös  sze vo ná sok és meg szün te -
té sek a köz pon ti ál lam igaz ga tás hát -
tér in téz mé nye i nél
Pél dák:
1. KIM Igaz ság ügyi Szol gá la tá nak,
KIM Va gyon ke ze lô Köz pont já nak, a
Wek er le Sán dor Alap ke ze lô nek, a
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet nek és
az ECOSTAT-nak az ös  sze vo ná sa Köz -
igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Hi va tal né -
ven
2. Gyógy sze ré sze ti és Egész ség ügyi Mi -
nô ség- és Szer ve zet fej lesz té si In té zet
lét re ho zá sa
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A fen ti táb lá zat ból lát ha tó, hogy a Ma gyary Zol tán Köz igaz ga tás-fej -
lesz té si Prog ram rend szerszin tû re form ja vas la ta i nak több sé ge el len té -
tes az NPM-irányzat szel le mi sé gé vel. Egy erôs, cent ra li zált köz pon ti ál -
lam igaz ga tás meg te rem té sé re tö rek szik. Fon tos nak tart juk, hogy rá mu -
tas sunk az NPM-irányzat és a Mag yary Prog ram szem lé let mód ja kö zöt -
ti leg fôbb kü lönb ség re: az NPM a de cent ra li zált köz igaz ga tás vég pont -
ja in dol go zó köz szol gák szak mai tu dá sá ban és kom pe ten ci á já ban ma -
xi má li san meg bí zik, to váb bá bí zik ab ban is, hogy a po li ti ku sok ké pe sek
a de cent ra li zált köz igaz ga tá si rend szert meg fe le lô en el len ôriz ni, így a

46

Rosta Miklós – Az új közszolgálati menedzsment...

For rás: Mag yary Prog ram 11.0 és 12.0.

3. Me gyei In téz mény fenn tar tó Köz -
pon tok lét re ho zá sa
4. Ál la mi tu laj don ba ke rül tek a me -
gyei fej lesz té si ügy nök sé gek
5. (Köz)alapítványi rend szer tel jes át -
szer ve zé se, cent ra li zá ci ó ja
El lent mond: Schedler és Proeller Szer ve ze ti

át ala kí tás ka te gó ri á já nak és Hood No. 4.

tan té tel ének

Pri va ti zá ció- és kisz ervezésel lenes meg -
 jegy zé sek a Mag yary Prog ram ban: 
„Az el múlt idô szak ban az ál lam az
adós ság csök ken tés re hi vat koz va egy
té ves és ha mis ál lam kép mi att szá mos
olyan pri va ti zá ci ót haj tott vég re,
amely az ál lam moz gás te rét, be fo lyá -
so lá si le he tô sé gét arány ta la nul és ká -
ro san csök ken tet te bi zo nyos ága za tok -
ban, és az ér té ke sí tés ki fo gá sol ha tó
nagy sá gú költ sé gek kel járt.” (Magyary
Prog ram 11.0, 10. o.)
El lent mond: Schedler és Proeller Pi a co sí -

tás/Pri va ti zá ció ka te gó ri á já nak és Hood

No. 5. tan té tel ének
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bü rok ra ták az ál lam pol gár ok ér de ké ben te vé keny ked nek. En nek alap -
ján mi nél erô tel jes eb ben szét kí ván ja vá lasz ta ni a po li ti kai dön té sek
meg ho za tal áért fe le lôs po li ti ku so kat – akik nek a mit? kér dés ben dön -
tô a sza vuk – és a vég re haj tá sért fe le lôs köz szol gá kat – akik a ho gyan?
kér dés ben dönt het nek. Ez zel szem ben a Mag yary Prog ram rend szer -
szin tû re form jai alap ján úgy tû nik, hogy a stra té gia ké szí tôi a kor mány -
hoz kö ze lebb ál ló ál lam igaz ga tás szak mai kom pe ten ci á ját és/ vagy lo ja -
li tá sát a po li ti ku sok irá nyá ban erô sebb nek vé lik, mint a de cent ra li zált
szer vek nél dol go zó köz szol gá ké it. Ab ban bíz nak, hogy a köz pon ti köz -
igaz ga tás fe lett erô sebb kont rollt tud gya ko rol ni a po li ti kai dön tés ho -
zó, mint a de cent ra li zált szer vek fe lett. A köz pon to sí tás cél ja a köz igaz -
ga tá si rend szer ha té kony sá gá nak és ered mé nyes sé gé nek nö ve lé se,
azon ban a kér dés az, hogy a cent ra li zá ci ó ból ere dô ha té kony ság be li
hasz nok meg ha lad ják-e a de cent ra li zá ció meg szün te té sé nek költ sé -
ge it, il let ve to váb bi kér dés ként fel me rül, hogy szi ner gia vagy konf lik tus
ala kul-e ki a prog ram ban ja va solt rend szerszin tû és szer ve ze ti szin tû re -
for mok kö zött.

A rend szer vál to zás kor fel épí tett köz igaz ga tá si rend sze rün ket, va la -
mint az el múlt húsz év köz igaz ga tá si re form ja i nak si ke re it és ku dar ca it
át te kint ve a Mag yary Prog ram köz pon to sí tó tö rek vé sei gaz da sá gos sá gi
szem pont ból ra ci o ná li sak, to váb bá va ló szí nû sít he tô, hogy a po li ti ku sok
aka ra ta va ló ban erô tel jes eb ben tud egy cent ra li zál tabb rend szer ben ér -
vé nye sül ni, amely a po li ti ku sok szem szö gé bôl néz ve ered mé nye seb bé is
te he ti a köz igaz ga tá si rend sze rün ket. Az ed dig mû kö dô de cent ra li zált
köz igaz ga tá si rend szer ugyan a fel ada ta it el lát ta, de nem mû kö dött ha -
té ko nyan, sok szor pa zar ló an és re dun dan ci ák tól ter he sen lát ta el fel -
ada ta it, és sok szor a kor mány za ti aka rat sem ér vé nye sült a gya kor lat ban.
A Mag yary Prog ram ból ki ol vas ha tó új köz igaz ga tá si rend szer rel kap cso -
la tos leg na gyobb fé lel münk ab ból adó dik, hogy a ki ala ku ló erô tel je sen
köz pon to sí tott rend szer ben a po li ti kai dön tés ho zók és fel ada to kat vég -
re haj tó köz szol gák nin cse nek egy ér tel mû en szét vá laszt va, és fé lô, hogy
a köz igaz ga tá si fel ada tok vég re haj tása so rán sem a szak mai ér vek és tu -
dás fog do mi nál ni, ha nem a po li ti kai aka rat. Ez nemcsak az NPM szel -
le mi sé gé vel, ha nem a weber iánus ide ál szem lé let mód já val is el len té tes
len ne.31

To váb bi el len tét fe szül a Mag yary Prog ram nem ze ti ka rak tert
hang sú lyo zó szem lé let mód ja és az NPM-irányzat nem ze tek fe lett ál ló
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gon do la ti sá ga kö zött.32 A nem ze ti ka rak te risz ti kák fi gye lem be vé te le a
köz igaz ga tás-fej lesz té si stra té gia ki dol go zá sa so rán vé le mé nyünk sze -
rint he lyes len dô, hi szen az egyes tár sa dal mak ha gyo má nyai, nor mái
és szo ká sai, va la mint kul tú rá ja alap ve tô en be fo lyá sol ja, hogy mely re -
form ja vas la tok va ló sul hat nak meg si ke re sen.33 Ez zel szem ben az NPM
szem lé let mód ját tük rö zi vis  sza, hogy a Mag yary Prog ram írói sze rint
a nem ze ti ka rak te risz ti ka fi gye lem be vé te le nem le het aka dá lya an -
nak, hogy a nem zet kö zi leg jobb pél dá kat meg is mer jük, el sa já tít suk
és – ala pos elem zés és mér le ge lés után – akár adap tál juk.34 A jó gya -
kor lat fel ku ta tá sa és a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek kép zé -
se re mél he tô leg egyik alap ve tô fel ada ta lesz az újon nan meg szer ve -
zett Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Hi va tal nak.

6. táb lá zat: A Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram fel ada to kat és
fo lya ma to kat érin tô be avat ko zá si te rü le té re vo nat ko zó ja vas la tok és lé pé sek kap -
cso la ta az NPM-irányzathoz
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NPM-irányzathoz il lesz ke dô 

re form ja vas la tok

„Ál lam pol gár ok köz vet len be vo ná sa
az ügy fél ba rát és ha té kony el já rá sok
meg al ko tá sá nak fo lya matá ba.” (Ma -
gyary Prog ram 11.0, 8. o.)  
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Ügy fél-

orientáció/Mi nô ség me nedzs ment ka te gó -

riá  já hoz

„A túl bur ján zó ál la mi szer ve zet rend -
szer és a tisz tá zat lan fe le lôs sé gi vi szo -
nyok át lát ha tat lan szö ve vé nye nem -
csak rossz ha té kony sá gú, ha nem egy -
ben a kor rup ció egyik fô oka.”
(Magyary Prog ram 11.0, 9. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller  Szer ve ze ti

át ala kí tás ka te gó ri á já hoz és Hood 1. és 4.

tan té tel éhez

NPM-irányzattal el len té tes 

re form ja vas la tok
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Fel ada tok ha té kony, át lát ha tó me ne -
dzse lé se és az adott fel ada tért fe le lôs
sze mély egy ér tel mû ki je lö lé se (Magyary
Prog ram 11.0, 29. o.) 
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs ment -

esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 1. és 4. tan -

té tel éhez

Az egyes fel ada tok hoz tar to zó irá nyí -
tói/meg ren de lôi és vég re haj tói fel ada -
tok szét vá lasz tá sa (Magyary Prog ram
11.0, 31. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Szer ve ze ti át -

ala kí tás ka te gó ri á já hoz és Hood 4. tan té te -

léhez

Egy sé ges stra té gia ter ve zés az ál lam igaz -
ga tás ban (Magyary Prog ram 11.0, 34. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs ment -

esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 1. és 6. tan -

té tel éhez

„A köz igaz ga tás ha té kony sá gá nak nö ve -
lé sé nek vi tán felül az egyik leg fon to sabb
esz kö ze az infokom mu niká ciós tech no -
ló gi ák hasz ná la tá nak el ter jesz té se. A
Mag yary Prog ram fon tos ré sze te hát az
e-köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok kö ré nek
bô ví té se és mi nô sé gé nek javítása...”
(Ma gyary Prog ram 11.0, 36. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs ment esz -

kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 6. tan té tel éhez

„fontos… az át lát ha tat lan el já rá sok és 
fo lya ma tok egy sze rû sí té se.” (Magyary
Prog ram 11.0, 36. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Szer ve ze ti át -

ala kí tá sok ka te gó ri á já hoz és Hood 6. tan té -

tel éhez

„… és eb ben az eset ben is [az in for -
ma ti kai fej lesz tés te rü le tén – R. M.] a
le he tô leg na gyobb fo kú köz pon to sí -
tást kell el ér ni a rend sze rek biz ton sá -
gos mû kö dé se ad ta ke re tek kö zött, az
ál lam szá má ra kel lô sa ját, es küt tett
tiszt vi se lôk bôl ál ló in for ma ti kus sze -
mé lyi erô for rás kell, és csak ki se gí tô
jel leg gel le het je len bár mi lyen sze mé -
lyi szol gál ta tás vá sár lá sa ezen a te rü le -
ten...” (Magyary Prog ram 11.0, 36. o.)
El lent mond: Schedler és Proeller Piaco sí -

tás/Privatizáció ka te gó ri á já nak és Hood 5.

tan té tel ének
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For rás: Mag yary Prog ram 11.0 és 12.0.

Mint a fen ti táb lá zat ból lát ha tó, a Mag yary Prog ram – a rend szerszin -
tû ja vas la ta i val szem ben – a fel adat vég zés és a szer ve ze ten be lü li fo lya -
ma tok meg szer ve zé se so rán egy ér tel mû en el fo gad ja az NPM-irányzat ja -

50

Rosta Miklós – Az új közszolgálati menedzsment...

„Kü lö nö sen fon tos, hogy mind a fel -
adat  ki tû zé sé nél, mind – az ép pen
ezért drasz ti ku san egy sze rû sí ten dô –
el já rá sok ban fo lya ma to san be azo no -
sít ha tó vá kell ten ni a sze mé lyi fe le lôs -
sé get.” (Magyary Prog ram 11.0, 37. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -
ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 2. és
4. tan té tel éhez
„A pol gá rok és a tár sa dal mi, gaz da sá gi
szer ve ze tek bi zal má nak vis  sza nye ré sé -
hez nem ele gen dô a jól mû kö dô fo lya -
ma tok ki ala kí tá sa és a mi nô sé gi szol -
gál ta tá sok nyúj tá sa. Ha ezek a sze rep -
lôk nin cse nek be von va az ôket meg il -
le tô szol gál ta tá sok meg ter ve zé sé be és
az ôket érin tô dön té sek meg ho za ta lá -
ba, a köz igaz ga tás ba ve tett bi zal muk
nem fog erô söd ni. A kül föl di jó gya -
kor la to kat ala pul vé ve te hát a Mag yary
Prog ram cél ja, hogy a köz igaz ga tás
kez de mé nye zô en kom mu ni kál jon az
em be rek kel, te gye le he tô vé és ösz tö -
nöz ze ak tív rész vé te lü ket az ál lam mû -
köd te té sé ben.” (Magyary Prog ram
11.0, 37. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Rész vé -
tel/Part nerség ka te gó ri á já hoz
Eti kai Kó dex be ve ze té se (Magyary
Prog ram 12.0., 47. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Ügyfél-ori-
entáció/Minôségmenedzsment ka te gó ri á já -
hoz
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vas la ta it és szel le mi sé gét. Fon tos nak te kin ti az ál lam pol gár ok be vo ná sát
a dön tés ho za tal ba, és az ügy fe lek igé nye i nek ma xi má lis ki elé gí té sét. Át -
lát ha tó vá és el szá mol tat ha tó vá kí ván ja ten ni a köz igaz ga tá si rend szert és
az ab ban dol go zó köz szol gá kat. Át ve szi a leg jobb nem zet kö zi gya kor la -
to kat (pl.: Eti kai Kó de xek) és a ma gán szfé rá ban hasz nált me nedzs -
ment tech ni ká kat (pl.: stra té gia ter ve zés, IT erô tel je sebb hasz ná la ta). 
A sze mé lyes fe le lôs ség és az el len ôr zé si rend sze rek ki épí té sé nek hang -
sú lyo zá sa ar ra utal, hogy a Mag yary Prog ram is bi zal mat lan a köz szol -
gák kal szem ben: el len ôriz ni kí ván ja ôket, hogy az ön ér dek ük kö ve té se
he lyett a köz jó ért, az az az ál lam pol gár ok ér de ké ben te vé keny ked je nek.
Ez a gon do lat egy ér tel mû en kö zös sé gi dön té sek el mé le té hez köt he tô,
amely az NPM-irányzat szem lé let mód ját leg in kább meg ha tá roz za.

7. táb lá zat: A Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram el já rá so kat érin -
tô be avat ko zá si te rü le té re vo nat ko zó ja vas la tok és lé pé sek kap cso la ta az NPM-
irányzathoz

51
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NPM-irányzathoz il lesz ke dô re form -

 ja vas la tok

Meg bíz ha tó, ki szá mít ha tó és ter vez he -
tô el já rá sok (Magyary Prog ram 11.0,
38. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Szer ve ze ti

át ala kí tá sok ka te gó ri á já hoz és Hood 6.

tan  té tel éhez

El já rá sok szten derdizálása, szol gál ta tá -
si szin tek, el já rá si szab vá nyok rög zí té -
se (Magyary Prog ram 11.0, 38. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Szer ve ze ti

át ala kí tá sok és Me nedzs ment esz kö zök ka -

te gó ri á i hoz, va la mint Hood 6. tan té tel é -

hez

Fo lya ma tos mo ni tor ing a meg ál la pí -
tott szint be tar ta tá sa ér de ké ben
(Magyary Prog ram 11.0, 38. o.)

NPM-irányzattal el len té tes re form-

 ja vas la tok

E
l já

 rá
 so

k 
át

 al
a k

í t
á s

a

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:37  Page 51



52

Rosta Miklós – Az új közszolgálati menedzsment...

Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 6. és

7. tan té tel éhez

Ha tás vizs gá la ti rend szer ki ala kí tá sa

(Magyary Prog ram 11.0, 40. o., Ma -

gyary Prog ram 12.0, 53. o.)

Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 7.

tan té tel éhez

„A Mag yary Prog ram cél ként tû zi ki a

mi nisz té ri u mok éves mun ka ter ve i nek,

ak ció ter ve i nek és je len té se i nek egy sé -

ges mód szer tan alap ján tör té nô ki dol -

go zá sát, az ága za ti és in téz mé nyi in di -

ká to rok köz pon ti mon i tor ingrend -

 szerének ki dol go zá sát és mû köd te té -

sét, va la mint a mi nisz té ri u mi adat gyûj -

té sek, adat bá zis ok rend sze ré nek fel -

mé ré sét és fej lesz té sét.” (Magyary

Prog ram 11.0, 40. o.)

Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 3.

tan té tel éhez

„A Mag yary Prog ram cél ja az ügy fe lek

igé nye it és ér de ke it fi gye lem be ve vô,

ügy fél köz pon tú szol gál ta tó mû kö dés

ki ala kí tá sa, az el já rá sok egy sze rû sí té -

se, az ügy fél ter hek csök ken té se, és

egy sé ge sen ma gas szín vo na lú, min -

den ki ál tal hoz zá fér he tô szol gál ta tá -

sok ki ala kí tá sa.” (Magyary Prog ram

11.0, 41. o.)

Il lesz ke dik: Shedler és Proeller Ügy fél-

orientáció/Minôségmenedzsment ka te gó -

riá  já hoz
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For rás: Mag yary Prog ram 11.0, 12.0.

A táb lá zat alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Mag yary Prog ram az el já -
rá sok szint jén is szo ros kap cso lat ban áll az NPM-irányzattal, an nak majd
min den szer ve ze ti szin tû ja vas la tát és esz köz rend sze rét al kal maz za. Az
el já rá sok szint jén csu pa elô re mu ta tó ja vas lat tal él a Mag yary Prog ram.
Így csak he lye sel ni le het a Mag yary Prog ram azon meg ál la pí tá sa it, ame -
lyek a költ ség ve tés-ké szí té si el já rá sok ra vo nat koz nak. Az ered mény ala -
pú vagy más né ven üzem gaz da ság- ta ni szám vi te li esz kö zök be ve ze té se a
pénz ügyi szem lé let he lyett je len tôs elô re lé pést je len te ne a ma gyar köz -
igaz ga tás ban.35 Szin tén a köz me nedzs ment iránt el kö te le zett szak ér tôk

„…közigaz gatás ne a ko ráb bi költ ség -

ve té si bá zi sok alap ján, ha nem költ -

ség/be vé tel ala pú, ide á lis eset ben ún.

ele mi szor za tos szá mí tá sok kal tud ja

elô ké szí te ni a költ ség ve té si ja vas la tát.”

(Magyary Prog ram 11.0, 41. o.)

Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Költ ség ve té -

si re for mok ka te gó ri á já hoz és Hood 6. tan -

té tel éhez

Lean és BPR mód szer tan ok al kal ma -

zá sa (Magyary Prog ram 12.0, 51. o.)

Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 6.

tan té tel éhez

CAF rend szerszin tû be ve ze té se (Ma -

gyary Prog ram 12.0, 52. o.)

Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök és Ügyfél-orien tá ció/Mi nô -

ség menedzsment ka te gó ri á i hoz és Hood 3.

és 6. tan té tel éhez

Egy ab la kos ügy in té zés fej lesz té se –

Kor  mány ab la kok (Magyary Prog ram

12.0, 54. o.)

Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök és Ügyfél-o ri en tá ció ka te gó -

riá  já hoz
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szí vé bôl szól nak a szol gál ta tá si szin tek és stan dar dok meg ha tá ro zá sá ra
tett ja vas la tok, ame lyek se gít sé gé vel mér he tô vé vá lik a köz szol gál ta tás ok
szín vo na la. A Mag yary Prog ram ezen ré szé nek ja vas la tai alap ján nem is
tû nik olyan tá vo li nak az az idô, ami kor a ma gyar köz igaz ga tás stra té gi ai
és ope ra tív ter ve zé si cik lu sa egy ki egyen sú lyo zott mu ta tó szám rend szer
se gít sé gé vel ös  sze kap csol ha tó és egy sé ge sít he tô.

A kér dés per sze min dig az, hogy a le írt ter vek bôl mi is va ló sul meg a
gya kor lat ban, mely ja vas la tok ból lesz nek va ló di dön té sek, és mely dön té -
se ket hajt ják vég re a köz szek tor dol go zói. Eb bé li fé lel mün ket leg in kább
Pol lit tnak az NPM re form ja vas la tok ra vo nat ko zó fej te ge té sé re ala poz -
zuk,36 amely sze rint az NPM-reformokról több szó esik (re to ri kai kon ver -
gen cia), mint amen  nyi po li ti kai dön tés (dön té si kon ver gen cia) szü le tik a
be ve ze té sük rôl. Meg va ló sult, a köz igaz ga tás ban dol go zók ál tal el fo ga dott
és al kal ma zott NPM-reformokkal (ered ménykon ver gen- ci a) pe dig még
ki sebb szám ban ta lál koz ha tunk. A Mag yary Prog ram is ma gá ban hor doz -
za azt a ve szélyt, hogy a rend szerszin tû re form ja vas la tok, ame lyek meg va -
ló sí tá sa a vál to zás me nedzs ment és szer ve zet szo ci o ló gi ai ol da lá ról néz ve
egy sze rûbb nek tûn nek, meg va ló sul nak, il let ve rész ben már meg is va ló -
sul tak, míg a prog ram szer ve ze ti szin tû ja vas la tai – így a fo lya ma tok ra, el -
já rá sok ra és a sze mély zet re vo nat ko zó be avat ko zá sai – a po li ti ku sok ér -
dek te len sé gén és a köz igaz ga tá si szer ve ze tek el len ál lá sán el buk nak.
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NPM-irányzathoz il lesz ke dô 

re form ja vas la tok

Mun kál ta tói mát rix né ven ve ze té si-irá -
nyí tá si és mun ka szer ve zé si egy sé ges
ke ret rend szer lét re ho zá sa (Magyary
Prog ram 11.0, 43. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 1.

tan té tel éhez

NPM-irányzattal el len té tes 

re form ja vas la tok
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8. táb lá zat: A Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram sze mély ze tet
érin tô be avat ko zá si te rü le té re vo nat ko zó ja vas la tok és lé pé sek kap cso la ta az
NPM-irányzathoz
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For rás: Mag yary Prog ram 11.0 és 12.0.
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Ha té kony sá gi és tel je sít mény ér té ke i -
nek fi gye lem be vé te le az élet pá lya mo -
dell ki ala kí tá sa so rán (Magyary Prog -
ram 11.0, 43. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 1. és

3. tan té te le i hez

„Szak mai tu dás („tud ja”) – meg fe le lô
ki vá lasz tás, fo lya ma tos kép zés, fel ké -
szü lés és ké pes sé gek, kész sé gek fej lesz -
té se.”
(Magyary Prog ram 11.0, 44. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 1.

tan té tel éhez

„Bi za lom („hagy ják”) – szük sé ges vég -
re haj tói moz gás tér és (esz köz be li és
szak mai) tá mo ga tás biz to sí tá sa mind a
ve ze tôk, mind a kol lé gák, mind az
ügy fe lek ré szé rôl.”
(Magyary Prog ram 11.0, 44. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Szer ve ze -

ti át ala kí tás és Me nedzs ment esz kö zök

ka te gó ri á i hoz, va la mint Hood 1. tan té -

tel éhez

Hay mun ka kör elem zô mód szer tan al -
kal ma zá sa (Magyary Prog ram 12.0, 
62. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller Me nedzs -

ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 1.

tan té tel éhez

Tel je sít mény ér té ke lé si rend szer be ve -
ze té se (Magyary Prog ram 12.0, 64. o.)
Il lesz ke dik: Schedler és Proeller  Me nedzs -

ment esz kö zök ka te gó ri á já hoz és Hood 3.

tan té tel éhez
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Az em be rierô for rás-me nedzs ment (EEM) te rü le tén a Mag yary
Prog ram ja vas la tai tar tal maz zák azo kat az üz le ti vi lág ban el ter jedt
tech ni ká kat, ame lyek se gít sé gé vel a köz igaz ga tás sze mé lyi ál lo má nyá -
nak ha té kony sá gát nö vel ni le het. A prog ram ból lát ha tó, hogy írói át -
ta nul má nyoz ták a múlt ban Ma gyar or szá gon be ve ze tett EEM-
reformokat is, és ta nul tak azok hi bá i ból. Jó pél da er re a tel je sít mény -
ér té ke lé si rend szer be ve ze tés ére tett ja vas lat, amely egy sze rû sí te né az
el já rá so kat, vi szont gya ko rib bá ten né a vis  sza csa to lá so kat. Nem tart -
juk sze ren csés nek azon ban, hogy a tel je sít mény ér té ke lé si rend szer
dön tô en a mun ka kö ri le írá sok ra tá masz kod na, mert az ezek ben le írt
fel ada to kat a leg több köz tiszt vi se lô el vég zi, az az a mun ka kö ri le írá -
sok alap ján ne héz kü lönb sé get ten ni a köz szol gák tel je sít mé nye kö -
zött.37 A rend szer cél ja azon ban pon to san az, hogy ki emel je és anya -
gi lag is ér té kel je a jól tel je sí tô ket, va la mint fel hív ja a fi gyel met a ros  szul
tel je sí tôk re, hogy azok hi bá i ból mind ôk, mind a töb bi köz szol ga ta -
nul has son. Egy egyé ni szin tû tel je sít mény ér té ke lé si rend szer csak ak -
kor le het ered mé nyes, ha a ki vá ló an tel je sí tô köz szol gák bé re zé sét
po zi tív irány ba el té rí ti, és a ki vá ló tel je sít mé nye ket pél da ként tud ja a
köz igaz ga tá si kar nak be mu tat ni. A Mag yary Prog ram – ta lán azért,
mert nem akar ilyen ope ra tív szin tig le men ni – nem szól azok ról az
ob jek tí ven mér he tô mu ta tó szám ok ról, ame lyek hez a köz tiszt vi se lôk
tel je sít mé nyét mér né, pe dig ezek a rész let kér dé sek nek tû nô prob lé -
mák dön tik el, hogy a rend szer mû kö dô ké pes lesz-e, vagy be ve ze té se
ku darc ba ful lad.38 Fon tos len ne tud nunk, hogy a ja vas lat kü lön bö zô
mu ta tó szá mo kat ja va sol-e a szer ve zet kü lön bö zô szint je in – mind ho -
ri zon tá li san, mind ver ti ká li san – el he lyez ke dô sze rep lô i nek, hi szen
mi nél in kább fel fe lé me gyünk a rang lét rán, an nál in kább kap cso lód -
hat nak a tel je sít mény mu ta tók a szer ve zet cél ja i hoz, míg a szer ve ze ti
hi e rar chia al sóbb szint je in in kább a fel ada tok hoz ér de mes kap cso -
lód ni uk. Ös  sze fog la ló an olyan tel je sít mény ér té ke lé si rend szert ér de -
mes be ve zet ni – és a Mag yary Prog ram je len leg er re sem tesz uta lást
–, amely hoz zá já rul ah hoz, hogy (1) a köz tiszt vi se lôk meg ért sék és el -
fo gad ják a szer ve ze ti cé lo kat, (2) a szer ve zet tag ja i nak hos  szú tá vú fej -
lô dé sét se gí ti elô, (3) a szer ve ze ti ta gok el fo gad ják an nak ered mé nye it
és a ja va dal ma zá suk ra, elô me ne tel ük re vo nat ko zó kon zek ven ci á kat,
és vé ge ze tül (4) a tár sa da lom szé les ré te gei meg is mer hes sék az adott
szer ve zet ered mé nye it.
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Az NPM me nedzs ment-esz köz tá rá nak hasz ná la ta mel lett a Mag yary
Prog ram sze mély ze tet érin tô be avat ko zá si te rü le te el kö te le zett a ki sebb
ál lam kon cep ci ó ja mel lett. En nek so rán a köz tiszt vi se lôi ál lo mány lét -
szá má nak csök ken té sét és fi a ta lí tá sát tû zi zász la já ra. A ki sebb ál lam nem
je lent gyen gébb ál la mot, amely célt a prog ram al ko tói a rend szerszin -
ten kon zek ven sen ér vé nye sí tett köz pon to sí tá si tö rek vé sek kel kí ván nak
meg va ló sí ta ni az em be ri erô for rás-me nedzs ment te rü le tén is. En nek
alap ján lét re hoz nak a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ban
egy Stra té gi ai Köz pon tot, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Hi va tal ra épít -
ve egy Mód szer ta ni Köz pont, egy ka ma rai jel le gû új szer ve ze tet, a Ma -
gyar Köz tiszt vi se lôi Kart mint „Ön be csü lé si Köz pon tot”, és vé ge ze tül
egy Kép zé si Köz pon tot a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem tu dás bá zi sán.39

Az egyes fel ada tok szét vá lasz tá sa il lesz ke dik az NPM szem lé let mód já -
hoz, azon ban a ja vas lat ban meg je le nô erô tel jes cent ra li zá ció és a Ma -
gyar Köz tiszt vi se lôi Kar el ve i ben meg je le nô kor po ratista szem lé let el -
len té tes az zal.

ÖS   S Z E  F O G  L A  L Á S

A je len ta nul mány ban ar ra vál lal koz tunk, hogy az új köz szol gá la ti me -
nedzs ment irány zat és a Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog -
ram kö zöt ti kap cso la tot ele mez zük. En nek so rán is mer tet tük az NPM-
irányzat szem lé let mód ját, és be mu tat tuk esz köz rend sze rét. A ta nul -
mány má so dik ré szé ben rész le te sen ele mez tük a Mag yary Prog ram
négy be avat ko zá si te rü le tét, és meg ál la pí tot tuk, hogy míg rend szerszin -
ten a prog ram egy ér tel mû en el uta sít ja az NPM-irányzatot, és in kább a
whole-of- gov ern ment irány zat szel le mi sé gét kö ve ti, ad dig szer ve ze ti
szin ten al kal maz za az irány zat esz köz rend sze rét, és azo no sul an nak
szem lé let mód já val. Ta nul má nyunk nak nem volt cél ja a Mag yary Prog -
ram ér té ke lé se, azon ban né hány he lyen ér té kel tük an nak ja vas la ta it, és
fel hív tuk azok ra a ve szély for rá sok ra a fi gyel met, ame lyek a prog ram cél -
ja it ve szé lyez tet he tik. A leg sú lyo sabb ve szély for rás a Mag yary Prog ram
in kon zisz ten ci á já ból adó dik, az az ab ból, hogy a rend szerszin tû ja vas la -
tok és a szer ve ze ti szin tû ja vas la tok ér ték rend je és szem lé let mód ja rész -
ben kü lön bö zô. Ös  szes sé gé ben azon ban egyet ér tünk Pálné Ko vács Ilo -
na vé le mé nyé vel, hogy szer ve ze ti szin ten a Mag yary Prog ram szá mos
elô re mu ta tó fej lesz té si ja vas la to kat tar tal maz, ame lyek meg va ló su lá sa
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hoz zá já rul hat egy mo dern, ered mé nyes és ha té kony köz igaz ga tá si rend -
szer ki ala ku lá sá hoz.
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Europe. Adap ta tion and Alter na tives. Eds.: C. Pol lit t, S. van Thiel, V. Hom burg, Pal -
grave Macmil lan, New York, 2007, 1–9. o.

15 Az új köz szol gá la ti me nedzs ment szem élet mód ja és a ma gyar tár sa da lom in for má lis
és for má lis in téz mény rend sze re, va la mint kul tu rá lis be ál lí tó dá sa nem il lesz ke dik
olyan mér ték ben, mint az irány zat ôs ha zá i ban, így az Egye sült Ki rály ság ban, Új-Zé -
lan don vagy az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban. Az új köz szol gá la ti me nedzs ment in -
téz mé nyi meg ha tá ro zott sá gá ról lásd rész le te seb ben: Ros ta Mik lós: In no vá ció, adap tá -

ció és imi tá ció. Az új köz szol gá la ti me nedzs ment. Au la Ki adó, Bu da pest, 2012. En nek kap -
csán ér de mes fel hív ni a fi gyel met az NPM-irányzat be ve ze té sé hez kap cso ló dó egyik
leg na gyobb ki hí vás ra, ame lyet DiMaggio és Pow ell kény sze rí tô izo morf iz mus nak ne -
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ve zett. (P. J. DiMaggio–W. W. Pow ell: The Iron Cage Revis it ed: Insti tu tion al Iso mor phism

and Col lec tive Ration al i ty in Orga ni za tion al Field s. Amer i can Soci o log i cal Review, Vol.
48, No. 2., 1983, 147–160. o.) Kény sze rí tô izo morf iz mus ról ak kor be szél he tünk, ami -
kor egy nem zet kö zi szer ve zet (pl.: IMF, Eu ró pai Unió) olyan fel té te lek mel lett tá mo -
gat akár po li ti ka i lag, akár pénz ügyi leg egy adott kor mányt, hogy az kény te len bi zo -
nyos köz me nedzs ment-gya kor la tokat át ven ni, kény te len az adott nem zet kö zi szer ve -
zet ja vas la tai alap ján meg re for mál ni a köz igaz ga tá sát. (Edoardo Ongaro: Pub lic

Man age ment Re form and Mod ern iza tion. Tra jec to ries of Admin is tra tive Change in Italy,

France, Greece, Por tu gal and Spain. Edward Elgar, Chel tenham, 2009, 8. o.) A kül sô
nyo más ra vég re haj tott re for mok hos  szú tá vú ha tá sa meg kér dô je lez he tô, sôt már rö -
vid tá von is je len tôs fe szült sé get ger jeszt het nek, ame lyek nem várt mel lék ha tá so kat,
a köz igaz ga tás tel je sít mé nyé nek drasz ti kus rom lá sát, így a re form cél ja i val el len té tes
ha tá so kat vált hat nak ki. A kény sze rí tô izo morf iz mus nak a fen tebb le írt ki hí vá sok
mel lett szá mos po zi tív ha tá sát (pl.: új mód szer tan ok és szer ve ze ti struk tú rák meg is -
me ré se, ta nu lá si és adap tá ci ós fo lya mat be in du lá sa) is mer te ti a szak iro da lom.

16 Hood, i. m.
17 Ez azt je len ti, hogy vá las  szuk szét a dön tés ho zó és a vég re haj tó sze re pe ket. A dön -

tés ho zók fel ada ta a cé lok ki je lö lé se le gyen, az az a mit kér dés re vá la szol ja nak, míg a
vég re haj tók – akik na gyobb köz igaz ga tá si szak ér te lem mel ren del kez nek – kap ja nak
na gyobb sza bad sá got a mi ként kér dé sé nek meg vá la szo lá sá ba. Ez zel egyi de jû leg a
dön tés ho zó kat hoz zuk olyan hely zet be, hogy el len ôriz hes sék a vég re haj tó kat, és
szük ség ese tén be avat koz has sa nak. Eb bôl lát ha tó, hogy az NPM-irányzat vá laszt kí -
ván ad ni a meg bí zó–ügy nök prob lé má ra.

18 AZ NPM esz köz rend sze ré nek to váb bi ka te go ri zá lá sát lásd még: Christo pher
Pollitt–Hilkka Sum ma: Tra jec to ries of Re form: Pub lic Man age ment Change in Four Coun -

tries. Pub lic Money & Man age men t, Vol. 17, No. 1., 1997, 7–18. o.;
Christensen–Lægreid, i. m.; G. Grün ing: Ori gin and the o ret i cal basis of new pub lic man -

age men t. Inter na tion al Pub lic Man age ment Jo ur nal, Vol. 4, No. 1., 2001, 1–25. o.; L.
Tor res: Tra jec to ries in pub lic admin is tra tion reforms in Euro pean Con ti nen tal coun tries.

Aus tralian Jo ur nal of Pub lic Admin is tra tion, Vol. 63, No. 3., 2004, 99–112. o.; N.
Man ning et al.: Pub lic Man age ment Re form: should La tin Amer i ca learn from the OECD?

OECD, 2008. http://blog-pfm.im f.org/ files/oecd-lac-pub lic- man age men t-re form s--
-2008---  f in al-  1.pdf (Le töl tés: 2010. au gusz tus 6.). Kü lön ki emel jük J. M. Alonso–J.
Clifton–D. Díaz-Fuentes: Did New Pub lic Man age ment Mat ter? An Empir i cal Ana ly sis of

the Out sourc ing and Decen tral iza tion Effects On Pub lic Sec tor Size. COCOPS Work ing
Paper, No. 4., 2011, 6. o. www.cocops.eu/wp-content/uploads/2011/12/COCOPS_
workingpaper_No4.pdf (Le töl tés: 2012. ok tó ber 18.) mû vét, amely ben a szer zôk a
szak iro da lom ala pos át te kin té se után a kö vet ke zô NPM-gyakorlatokat kü lön böz te tik
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meg: (I.) a ver seny sze re pé nek erô sí té se a köz szek tor ban, (II.) köz szek tor mé re té -
nek csök ken té se (III.) az üz le ti szfé rá ban hasz nált me nedzs ment esz kö zök al kal ma -
zá sá nak be ve ze té se, (IV.) az erô for rás (in put) kont roll he lyett a ki bo csá tás (out put)
kont roll hasz ná la ta, (V.) de cent ra li zá ció, (VI.) az egy sé ges köz pon ti bü rok rá cia fel -
da ra bo lá sa ügy nök sé gek be, (VII.) out sourcing, (VIII.) a meg bí zó és a vég re haj tó
szét vá lasz tá sa, (IX.) ügy fél-ori en tá ció és (X.) a po li ti kai dön tés ho za tal és a köz szek -
tor köz vet len irá nyí tá sá nak szét vá lasz tá sa.

19 Pálné Ko vács Ilo na Mag yary Zol tán mun kás sá gát és a Mag yary Prog ram hoz va ló vi -
szo nyát mu tat ja be, meg ál la pít va, hogy „Az alap ve tô en kor rekt, meg ala po zott Ma-
g yary-pro gram ban ter ve zett vál to zá sok irá nya i nak fel so ro lá sa he lyett a köz igaz ga tás
szisz te ma ti kus fej lesz té sé nek szán dé kát ér de mes ki emel ni, amely a Mag yary-örök -
ségnek ta lán egyik leg fon to sabb ele me.” Pálné Ko vács Ilo na: Mag yary Zol tán és a ma -

gyar köz igaz ga tás. Tér és Tár sa da lom, 2011/3., 173–179. o. Pálné sze rint a má so dik
Or bán-kor mány ál tal be in dí tott köz po li ti kai vál to zá sok „egy ér tel mû en szem be for -
dul nak a ko ráb bi neo li be rá lis NPM-filozófiával, erôs és egy ben köz pon to sí tott ál lam
lét re ho zá sá ra tö re ked ve.” (Pálné, i. m. 177. o.) Mi köz ben Pálné ál lí tá sá val rend -
szerszin ten egyet ér tünk, be kí ván juk bi zo nyí ta ni, hogy szer ve ze ti szin ten a Ma gyary
Prog ram az új köz szol gá la ti me nedzs ment irány zat ra tá masz ko dik.

20 A do ku men tum szer zôi a nem zet kö zi szak iro da lom ban hasz nált good gov er nance
fo ga lom he lyett hasz nál ják a jó ál lam fo gal mát. A tu do má nyos kö zös ség in kább a jó
kor mány zás cím két hasz nál ja. A fo ga lom ma gya rá za tát a Mag yary Prog ram 12.0, 6.
o. is is mer te ti: „Az ál lam at tól te kint he tô jó nak, hogy az egyé nek, kö zös sé gek és vál -
lal ko zá sok igé nye it a köz jó ér de ké ben és ke re tei kö zött, a leg meg fe le lôbb mó don szol -
gál ja. A köz jó fo gal ma, hogy 1. az ál lam jog sze rû és mél tá nyos egyen súlyt te remt a
szám ta lan ér dek és igény kö zött, e cél ból igény ér vé nye sí tést tesz le he tô vé, és vé del -
met nyújt; 2. az ál lam kel lô fe le lôs ség gel jár el az örö költ ter mé sze ti és kul tu rá lis ja -
vak vé del me, to vább örö kí té se ér de ké ben; 3. az ál lam egyet len ön ér de ke, hogy az
elô zô két köz jó elem ér vé nye sí té sé re min den kö rül mé nyek kö zött és ha té ko nyan ké -
pes le gyen, az az meg te rem ti a ha té kony jog ural mat, en nek ré sze ként az in téz mé nyi
mû kö dést, az egyé ni és kö zös sé gi jo gok tisz te let ben tar tá sát és szá -
monkérhetôségét.”

21 „…a ha té kony ság fo gal ma ki emelt je len tô sé gû, hi szen nem csak a köz igaz ga tás egé -
szé nek, ha nem az egyes sza bá lyo zá sok nak, vagy ép pen az egyes in téz ke dés nek el sô
szá mú fok mérô je…” (Magyary Prog ram 11.0, 2011, 18. o.) A prog ram a ha té kony -
ság fo gal mát hat elem re bont ja: ered mé nyes, gaz da sá gos, ha tá sos, biz ton sá gos (ru -
gal mas), fel ügyel he tô, al kal maz ko dó (fej lô dô).

22 A 2010-ben ala kult kor mány re form el kép ze lé sei leg in kább a whole-of- gov er ment tí -
pu sú re form ja vas la tok hoz il lesz ked nek. A whole-of- gov ern ment irány zat ról lásd bô -
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veb ben: Tom Christensen–Per Lægrei d: The Whole-of-Government Approach to Pub lic

Sec tor Re form. Pub lic Admin is tra tion Review, Vol. 67, No. 6., 2007, 1059–1066. o. Kér -
dé ses és vizs gá lan dó, hogy a rend szer vál to zás utá ni ma gyar kor má nyok köz igaz ga tás-
fej lesz té si gya kor la tát men  nyi re be fo lyá sol ják a nem zet kö zi irány za tok. Haj nal
György ta nul má nya alap ján el kép zel he tô, hogy sok kal in kább provin ciális/ak -
tuálpoli tikai okok hú zód nak meg egyes re form ja vas la tok mö gött, mint sem köz igaz -
ga tás-ta ni el mé le tek és jó nem zet kö zi gya kor la tok. Haj nal Györ gy: Ad mi niszt ra tív po -

li ti ka a 2000-es év ti zed ben. Az ügy nök ség tí pu sú ál lam igaz ga tá si szer vek struk tu rá lis di na mi -

ká ja 2002 és 2009 kö zött. Po li ti ka tu do má nyi Szem le, XX. évf., 2011/3., 54–74. o. 
A Mag yary Prog ram 11.0 ver zi ó ja min den eset re egy ér tel mû en hi vat ko zik a neowe -
ber iánus ál lam fel fo gás ra, amely rôl ma gya rul a kö vet ke zô ta nul má nyo kat ajánl juk az
ér dek lô dô ol va sók figyelmébe: Jenei Györ gy: Ada lé kok a pub lic pol i cy szem lé let ér tel me zé -

sé hez. Nem ze ti Ér dek, 2007/1., 5–27. o.; G. Fo dor Gábor–Stumpf Ist ván: Neowe beri ál -

lam és a jó kor mány zás. Nem ze ti Ér dek, 2008/2., 5–26. o.; G. Fo dor Gá bor: The ’Strong

State’ Par a dig m: Good Gov ern ment and the State in Cen tral and East ern Europe. Why Do We

Need a Stronger State? In: Re form ing Europe. The Role of the Centre-Right. Eds.: C.
Arvan i topoulos, Sprin ger, Ber lin, 2009, 153–172. o. A neoweberiánus irány zat ról bô -
veb ben Christo pher Pol lit t: Con ver gence or diver gence: what has been hap pe ning in

Europe? In: New Pub lic Man age ment in Europe. Adap ta tion and Alter na tives. Eds.:
C. Pol lit t, S. van Thiel, V. Hom burg, Pal grave Macmil lan Pub lish ing, New York, 2007,
10–25. o.; és Lau rence E. Lynn Jr.: What is a Neo-Weberian State? Reflec tions on a Con -

cept and its Impli ca tion s. Work ing Paper, 2008. http://fsv.cuni.cz/ISS-50-ver-
sion1080227_TED1_Lynn_Whats_neoweberian_state.pdf (Le töl tés: 2012. ok tó ber 18.)
mû ve i ben ol vas ha tunk.

23 Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um: Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog -

ram 11.0. A Ha za üd vé re és a Köz szol gá la tá ban. Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té -
ri um, Bu da pest, 2011, 16. o. http://magyaryprogram.kormany.hu/admin/down-
load/8/34/40000/Magyary-Kozigazgatas-fejlesztesi-Program.pdf (Le töl tés: 2012.
ok tó ber 18.)

24 Pél da kép pen em lít het jük az ala pít vá nyo kat és köz ala pít vá nyo kat. A Mag yary Prog -
ram 12.0 ver zi ó ja alap ján 60 át vizs gált (köz)alapítvány ból 28 jog utód nél kül meg szû -
nik, 12 gaz da sá gi tár sa ság ba ol vad be vagy ala kul át. Ös  sze sen 20 (köz)alapítvány
mû kö dik to vább, meg újult sze mé lyi ál lo mán  nyal. Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz -

té si Prog ram 12.0. A Ha za üd vé re és a Köz szol gá la tá ban. Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi
Mi nisz té ri um, Bu da pest, 2012, 21. o.

25 J. S. Jun: The Lim its of Post-New Pub lic Man age ment and Beyond. Pub lic Admin is tra tion
Review, Vol. 69, No. 1., 2009, 161–165. o.

26 Az Egye sült Ki rály ság au to nóm szer ve ze te i nek át ala kí tá sá ról ki vá ló ta nul mányt kö -
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zöl: T. Gash et. al.: Read Before Burn ing: Arm's length gov ern ment for a new admin is tra -

tion. Insti tute for Gov ern men t, 2010. www.instituteforgovernment.org.uk/pdfs/
ReadBeforeBurning.pdf (Le töl tés: 2010. jú li us 21.) Lap s ley sze rint ez azon ban nem
je len tett sza kí tást az új köz szol gá la ti me nedzs ment irány zat tal. Lap s ley: New Pub lic
Man age ment in the Glob al…, i. m.

27 Haj nal, i. m. 67. o.
28 Mind ed dig a Mag yary Prog ram ból leg in kább a rend szerszin tû, struk tu rá lis re for -

mok va ló sul tak meg, míg a szer ve ze ti szin tû re for mok be ve ze té se las sab ban ha -
lad. En nek egyik le het sé ges ma gya rá za ta, hogy a rend szerszin tû re for mo kat dön -
tô en po li ti kai szin ten le het ne blok kol ni, azon ban az Or bán-kor mány két har ma -
dos par la men ti több sé ge, va la mint a ki ala kult po li ti kai erô tér ele gen dô ah hoz,
hogy po li ti kai el len ál lás sal a kor mány zat nak nem kell szem be sül nie. A szer ve ze ti
szin tû re for mok be ve ze té se, és így az NPM esz köz tá rá nak al kal ma zá sa azon ban
nem ki zá ró lag a po li ti kai aka ra ton mú lik, ha nem an nak si ke res be ve ze té sé hez a
köz igaz ga tás ban dol go zók ak tív hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. Mi vel az új köz szol gá -
la ti me nedzs ment kul tu rá lis alap jai és a ma gyar tár sa da lom kul tu rá lis be ál lí tó dá -
sa nem il lesz ke dik olyan mér ték ben egy más hoz, mint az Egye sült Ki rály ság, Új-
Zé land vagy az Ame ri kai Egye sült Ál la mok tár sa dal ma i nak kul tú rá ja il lesz ke dik
az NPM szem lé let mód já hoz. Az új köz szol gá la ti me nedzs ment in téz mé nyi meg -
ha tá ro zott sá gá ról lásd rész le te seb ben: Ros ta: In no vá ció, adap tá ció…, i. m.

29 A Mag yary Prog ram négy be avat ko zá si te rü le tet ne vez meg: szer ve zet, fel adat, sze mély -
zet, el já rás. A szer ve zet el ne ve zé sû be avat ko zá si te rü le tet jobb len ne struk tu rá lis át ala -
kí tás nak ne vez ni, mi vel rend szerszin tû re form ja vas la to kat tar tal maz, az az az e pont ban
be mu ta tott ja vas la tok fó ku sza nem az egyes szer ve zet, ha nem a szer ve ze tek át fo gó
struk tú rá ja. Az el ne ve zés fél re ér té sek re ad hat okot.

30 A de cent ra li zá lás és köz pon to sí tás kér dé sé ben ér de mes Oates és Tiebout el mé le -
te it fi gye lem be ven ni. Ma gya rul lásd: Sza lai Ákos.: Fis ká lis fö de ra liz mus. Át te kin tés.

Köz gaz da sá gi Szem le, 49. évf., 2002/május, 424–440. o.; Hor váth M. Ta más: Ur ba -

ni zá ció-igaz ga tás és pénz ügyi fö de ra liz mus. Tér és Tár sa da lom, 22. évf., 2008/1.,
125–139. o.

31 Gon dol junk ar ra, hogy a me gyei kor mány hi va tal ok élén ak tív po li ti ku sok és nem ve -
ze tô köz szol gák áll nak.

32 „Ha zá nak tar to zunk fe le lôs ség gel a tet te in kért, ami sok kal több, mint a le het sé ges
ügy fe le ink ös  szes sé ge. A köz igaz ga tás ban kü lö nö sen a kö zös ség ál tal meg ha tá ro zott
jog ura lom alatt ál lunk, az az mint jog al kal ma zók a közt, a kö zös sé get szol gál juk min -
den ön zés tôl és fö lé nyes ség tôl men te sen, még ak kor is, ami kor adott ügy fél irá nyá -
ban az in téz ke dés az ál lam ha ta lom fo ga na to sí tá sa.” (Ma gyar Prog ram 11.0, 17. o.)
To váb bá: „…egy in téz ke dés so rán egy faj ta mö göt tes ügy fél a ma gyar nem zet, an nak
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va la men  nyi tag ja tér ben és idô ben kor lát la nul, aki nek ér de ke i re mél tá nyo san te kin -
tet tel kell len ni.” E gon do la tok nem il lesz ked nek az NPM köz gaz da ság-tu do má nyi
gyö kere i hez, hi szen az NPM-irányzat a mód szer ta ni in di vi du a liz mus ta lap za tán áll,
és az egyes aktorok ön ér dek kö ve té sét té te le zi fel.

33 Ros ta: In no vá ció, adap tá ció…, i. m.
34 DiMaggio és Pow ell nor ma tív izo morf iz mus nak ne vez ték azt a ta nu lá si fo lya ma tot,

amely nek so rán az el mé le ti és gya kor la ti szak em be rek se gít sé gé vel a jó gya kor la tok
meg is mer he tô ek és adap tál ha tó ak. DiMaggio–Powell, i, m. 150. o. 

35 Az üzem gaz da sá gi szám vi telt a köz igaz ga tás nem min den te rü le tén cél sze rû be ve zet -
ni. Az ered mény ala pú szám vi tel rôl rész le te seb ben lásd: (Víg vá ri Amdrás: Be ve ze tés a

köz szek tor kon trol ling ba II. Kéz irat, Bu da pest, 2005. http://rs1.sze.hu/~bedecsj/
P%E9nz%FCgytan%20II./gyakorlatok%20anyagai/7.%20het/kozkontrol2.pdf
(Le töl tés: 2011. jú ni us 20.); Allen Schick: Per form ance Budg et ing and Accru al Bud get -

ing: Deci sion Rules or Ana lyt ic Tool s? OECD Jo ur nal on Bud get ing, Vol. 7, No. 2., 2007,
109–138. o. Kri ti ká já ról: Johan Christiaens–Jan Rom mel: Accru al Account ing Reform s:

Only for Busi nesslike (Parts of ) Gov ern ments. Fi nan ci al Account a bil i ty & Man age men t,
Vol. 24, No. 1., 2008, 59–75. o.; Michela Arnaboldi–Irvine Lap s ley: On the Imple men -

ta tion of Accru al Account ing. A Study of Con flict and Ambi gu i ty. Euro pean Account ing
Review, Vol. 18, No. 4., 2009, 809–836. o.

36 Pol lit t: Con ver gence or Diver gence…, i. m. 14. o.
37 A Mag yary Prog ram 12.0, 64. o. alap ján tud juk, hogy nem ki zá ró la go san a mun ka -

kö ri le írá sok alap ján szü let ne az ér té ke lés, ha nem egyéb szem pon to kat is fi gye lem -
be ven ne a rend szer.

38 A Mag yary Prog ram 12.0, 66. o. sze rint: „Vizs gá lat és ki dol go zás tár gyát ké pe zi,
hogy az egész sze mély ze ti ál lo mány te kin te té ben egy faj ta kö zös »pré mi um el vá -
rás ként« a ja va dal ma zás egyik ele me egy jól mér he tô és a tény le ge sen a köz igaz -
ga tás tel je sít mé nyé vel ös  sze füg gô mu ta tó hoz le gyen köt ve, asze rint vál toz zon.
Ilyen or szág szin tû le het a GDP-vál to zás, az ál lam adós ság, és ilyen le het ne,
amen  nyi ben meg fe le lô en szám sze rû sít he tô, »Jó Ál lam-in dex«.” Ez a meg ol dás
vé le mé nyünk sze rint el ve ten dô, hi szen a köz igaz ga tá si ál lo mány kol lek tí ven
nem ju tal maz ha tó, de nem is bün tet he tô an nak alap ján, hogy az ál lam ne he zen
meg ra gad ha tó, abszt rakt cél ja it el ér jük-e, vagy sem. Túl he te ro gén cso port a
köz igaz ga tá si ál lo mány ah hoz, hogy egy sé ge sen, pár mu ta tó val mér ni le hes sen
a tel je sít mé nyét. Az ál lam cél ja i nak tel je sü lé sét pe dig olyan sok kül sô té nye zô
be fo lyá sol ja, hogy an nak si ke re vagy ku dar ca sem mi kép pen sem köt he tô egy ér -
tel mû en a köz szol gák hoz.

39 Mag yary Prog ram 12.0, 57. o.
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TO V Á B  B I F E L  H A S Z  N Á LT I RO  D A  LO M

A Mag yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram fel hasz nált ver zi ói:
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um, Mag yary Zol tán 

Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram 11.0. (MP 11.0) A Ha za üd vé re és a Köz 
szol gá la tá ban. Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um, Bu da pest, 2011. 
http://magyaryprogram.kormany.hu/admin/download/8/34/ 
40000/Magyary-Kozigazgatas-fejlesztesi-Program.pdf 
(Le töl tés: 2012. ok tó ber 18.)

Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um, Mag yary Zol tán 
Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram 12.0. (MP 12.0) A Ha za üd vé re és a Köz
szol gá la tá ban. Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um, Bu da pest, 2012. 
http://magyaryprogram.kormany.hu/admin/download/d/2c/ 
40000/Magyary%20kozig%20fejlesztesi%20program%202012%20A4.pdf 
(Le töl tés: 2012. ok tó ber 18.)
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Besenyei Mónika

Divat-e még
a fenntarthatóság?

Is Sustainability Still in Fashion?

Összefoglalás
Az erô for rás ok fo ko zó dó üte mû hasz ná la tá ból ere dô fo gyat ko zás és
szen  nye zé sek okoz ta ve szé lyek re va ló oda fi gye lést Rachel Car son Né ma
Ta vasz cí mû mû vé nek 1962-es ame ri kai meg je le né sé tôl da tál juk. Je len
ta nul mány azt mu tat ja be, hogy az az óta el telt idô ben a fenn tart ha tó ság
mi lyen evo lú ci ós utat járt be. A szá mos mó don de fi ni ált ki fe je zés a 21.
szá zad ele jé re di vat tá vált, majd már a ki üre se dé sét ta pasz tal juk az el -
múlt évek ben. Amel lett, hogy a kör nye ze ti és tár sa dal mi prob lé mák
meg ol dá sá ban nincs je len tôs ha la dás, a dön tés ho zók nak és az egyé nek -
nek is szem be kell néz ni ük ko moly eg zisz ten ci á lis vál sá gok kal is, ami el -
te re li a fi gyel met a glo bá lis prob lé mák ról. A meg fe le lô kom mu ni ká ció
és kö zös sé gek ere je je lent he ti a ki utat, és az utat a fenn tart ha tó jö vô fe -
lé?

Summary
Atten tion to the threats of pol lu tion and run ning out of resources
dated since Amer i can appear ance of Rachel Car son’s Silent Spring
in 1962. Cur rent study shows evo lu tion ary path of sus tain abil i ty
since that start. In the 21. cen tu ry, the term, defined in var i ous ways,

BESENYEI MÓNIKA, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományszervezô
Központ vezetôje, PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
(besenyeimonika@gmail.com).
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came into fash ion, and then empti ness was expe ri enced in recent
years. In addi tion to the envi ron men tal and social prob lem s, where
there is no sig nif i cant progress to, deci sion mak ers and indi vid u als
also face seri ous exis ten tial crises as well. It diverts atten tion from
the glob al prob lem s. May the good com mu ni ca tion strat e gy and the
power of com mu ni ties be the way out and the way towards a sus tain -
able future?

„Nem ér tem, mi ért fél nek az em be rek az új öt le tek tôl.
Én a ré gi ek tôl fé lek.”

John Cage ze ne szer zô

Fel me rül a kér dés a fenn tart ha tó ság gal kap cso lat ban, hogy be jár ja-e azt
az utat, ame lyet Gan dhi úgy írt le, hogy „Elô ször nem vesz nek tu do mást
ró lad, az tán ki ne vet nek, az tán har col nak el le ned, az tán gyô zöl.” Ami -
kor vi lág mé re tû vál sá gok ha tá sá ra a leg meg átal ko dot tabb klí ma szkep ti -
ku sok is térd re kény sze rül nek, és még az IPCC is egy re bát rabb ki je len -
té se ket tesz az ég haj lat vál to zás antro pogén ere de té re vo nat ko zó lag.1

Sôt egy re töb ben idé zik Dar win egyik mon da tát, amely sze rint nem a
leg erô sebb vagy leg in tel li gen sebb faj ma rad élet ben, ha nem ame lyik
leg job ban tud al kal maz kod ni a vál to zá sok hoz. A 2003-ban in dult
VAHAVA (Változás–Hatás–Válaszadás) pro jekt2 foly ta tá sa ként meg ala -
kult MTA–BCE „Al kal maz ko dás a klí ma vál to zás hoz” Ku ta tó cso port szá -
mos olyan prog ra mot haj tott vég re, amely ben nem ar ra ke res te a vá -
laszt, hogy mi az oka, vagy ho gyan for dít ha tó vis  sza a klí ma vál to zás, ha -
nem hogy mi ként le het együtt él ni ve le.

Az el múlt idô szak kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi vál sá gai di vat -
té má já vá tet ték a fenn tart ha tó sá got, és ez a di vat új hul lá mot in dí tott a
szim bó lu mok vi lá gá ban is. Szin te ter mé sze tes, hogy mind azok a szer ve -
ze tek, me lyek érin tett nek érez ték ma gu kat a té má ban, igye kez tek olyan
bran deket ki ta lál ni, ame lyek si ke re sen ter jed het nek el a köz tu dat ban.
Is mert be fu tók a zöld szín, a le vél, a föld gömb. 

A zöld logókon túl a cé gek is azon ver sen ge nek, hogy mi nél fe le lô -
sebb szín ben tûn je nek fel a vá sár lók és más érin tet tek elôt t. Szá mos fel -
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mé rés igyek szik nyo mon kö vet ni, hogy mit gon dol a köz vé le mény a cé -
gek te vé keny sé gé rôl. Sa ját ku ta tá som so rán is ér de kes pél dá ját lát tam a
PR ere jé nek. Ar ra a kér dés re, hogy mely cé ge ket tart ják a vá lasz adók
tár sa dal mi lag fe le lôs nek, és me lye ket „fe le lôt len nek”, a vá la szok kö zöt -
ti át fe dés kö zel 50% volt.

Az Inter brand ne vû cég ös  sze sí té se alap ján az aláb bi már kák ta lál tat -
tak a leg zöl debb nek:

1. táb lá zat: 2012 leg zöl debb már kái

1 To yo ta –02,56
2 John son & John son 03,89
3 Hon da –00,38
4 Volks wa gen 04,20
5 Hew lett-Packard 11,72
6 Pa na so nic 16,66
7 Dell 08,12
8 Sie mens 16,95
9 Danone –02,58

10 BMW 04,67

For rás: www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-Brands/2012-Report.aspx

A zöldmoz gal mak már el ér ték az a célt, hogy fel kelt sék a tö me gek
fi gyel mét. Már nem szük sé ges vész ha ran got kon gat ni, mert az csak
el len szen vet vált ki, vagy fo koz za a fá sult sá got. Az em be rek ag gó dás -
szint je nem sok olyan prob lé mát tud be fo gad ni, ami túl mu tat a na -
pi lét fenn tar tás szint jén. A dön tés ho zók nak sem iga zán nagy a moz -
gás te re, a cé ge ket pe dig, ke vés ki vé tel lel, a rö vid tá vú ér de kek ve zér -
lik.

A té ma iránt ér zé keny kö zön ség po zi tív ví zi ók ra éhes. Olyan irá -
nyok ra és (ki)u takra vá gyik, ame lyek a min den na pi élet ben meg va -
ló sít ha tók, és amelyek se gí te nek ab ban, hogy az zal a kel le mes ér zés -
sel tér je nek nyu go vó ra es tén ként, hogy tet tek va la mit a kör nye ze tü -
kért.

Mint azt ko ráb ban em lí tet tem, a ku ta tá sok egy ré sze már nem is
ar ra irá nyul, hogy mi az oka a kör nye ze ti és tár sa dal mi prob lé mák -
nak. De ar ról is nap vi lá got lát tak ta nul má nyok, hogy a fenn tart ha -
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tó sá gi ku ta tá sok nak mi lyen kor sza kai van nak. Amir Djalali és Piet
Vol laard egy ki tû nô idô vo na lon gyûj töt te ös  sze a je len tô sebb mér -
föld kö ve ket, és azo kat a tren de ket (né pes ség, át lag hô mér sék let,
olaj ár), ame lyek ala ku lá sa so kak né zô pont ja sze rint je len tôs ha tás -
sal van a glo bá lis kör nye ze ti prob lé mák ra, és vi szont.3 Ér de mes meg -
vizs gál ni, hogy a kü lön bö zô tu dó sok és vé le mény for má lók ne vé vel
meg je lölt idô szak ok ho gyan kö ve tik egy mást. Bár még ma is szük ség
van az erô tel je sebb han gok ra, de in kább a kö zös ség for má ló, ta nács -
ko zó-meg ol dás ke re sés ide jét él jük. Ha igaz az, hogy nincs idônk té -
to váz ni, ak kor a kap ko dás ból szü le tô rossz dön té sek re még ke ve -
sebb idônk van. A kö zös cse lek vé sek és gyors, ru gal mas vál to zá sok
tit ka ab ban rej lik, hogy a jó üze net a meg fe le lô nyel ve ze ten és a kel -
lô tá mo ga tott ság gal jus son el azok ra a szin tek re, ahol az meg va ló sít -
ha tó.

Szép pél da volt (a ta lán ed di gi egyet len kör nye zet vé del mi si ker tör té -
net) az ózon ré te get ká ro sí tó anya gok hasz ná la tá nak szi go rí tá sa az ózon -
lyuk to váb bi nö ve ke dé sé nek meg ál lí tá sa ér de ké ben. Az 1987. szep tem -
ber 16-án kelt, és elô ször csak né hány or szág ál tal alá írt Mont re a li Jegy -
zô könyv ha tá sa ta gad ha tat lan, és az az óta el telt idô alatt az ózon ká ro sí -
tó ve gyü le tek 95%-át be til tot ták.

A kü lön bö zô kez de mé nye zé sek si ke res sé ge szá mos dol gon múl hat,
így meg le he tô sen ne he zen le het meg jó sol ni egy- e gy olyan si kert, mint
ami a Google vagy a Face book. Az er re irá nyu ló ku ta tá sok fel vá zol nak
ugyan olyan jel lem vo ná so kat, amely a si ke res ség alap pil lé re i nek szá mí -
ta nak, de nincs re cept a ki ug rás ra.

Ér de kes mó don, ami kor egy ter mé ket vagy szol gál ta tást pi ac ra visz -
nek, azt ko moly stra té gia al ko tás elô zi meg. És még így sem ga ran tált a
si ker. Leg fôbb cél, hogy a lé te zô igé nye ket ki elé gít sék, vagy olyan nem
lé te zô igé nye ket ger jes  sze nek, ame lyek csak az adott ter mék kel vagy
szol gál ta tás sal elé gít he tô ek ki. A rek lám ma ni pu lá ci ók át lát ha tat lan
komp le xi tá sá ról már szám ta lan ta nul mány író dott, sôt ma guk a szak -
em be rek is szí ve sen di cse ked nek el egy- e gy si ke res mar ke ting fo gás sal. 
A rek lám pszi cho ló gia alap ját is az em be ri szük ség le tek pon tos is me re te
ké pe zi.

Max-Neef alap ján az alap ve tô em be ri szük ség le tek az aláb bi mát rix -
ban fejt he tôk ki:
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2. táb lá zat Az em be ri szük ség le tek szín te rei

Szük ség le tek Lé te zés Bir tok lás Cse lek vés Köl csön ha tás ok 
(mi nô ség) (dol gok) (tet tek) (hely ze tek)

lét fenn tar tás fi zi kai és men- éle lem, ét ke zés, la kó kör nye zet,
 tá lis egész ség lak ha tás, ru ház ko dás, tár sa dal mi 

mun ka pi he nés, hely zet
mun ka vég zés 

biz ton ság gon dos ko dás, tár sa da lom- együtt mû kö dés, szo ci á lis 
al kal maz ko dó  biz to sí tás, ter vek, kör nye zet,
ké pes ség, egész ség ügy, gon dos ko dik la kó hely
önál ló ság mun ka a se gít ség rôl 

sze re tet, tisz te let, ba rát ság, rész vé tel, gon- ma gán élet,
kö tô dés hu mor ér zék, csa lád,  dos ko dás, sze- in ti mi tás, 

nagy lel kû ség, kap cso lat retke zés, ér ze- együtt lét
ér zé ki ség a ter mé szet tel   lemnyil vá ní tás 

meg ér tés kri ti kai ér zés, iro da lom, vizs gá ló dás, is ko lák, csa lád, 
kí ván csi ság, ta ná rok, ta nu lás, egye te mek,
ösz tö nös ség sza bá lyok, el mél ke dés, kö zös sé gek

ok ta tás ku ta tás
rész vé tel fo gé kony ság, fe le lôs ség, együtt mû kö dés, együtt mû kö dé sek, 

el szánt ság, fel ada tok, vé le mény- cso por tok,
hu mor ér zék mun ka, jo gok kü lönb sé gek egy há zak, 

szom széd sá gok
ki kap cso ló dás fan tá zia, szó ra ko zás, ál mo do zás, tá jak, meg hitt

nyu ga lom, ös  sze jö ve te lek, em lé kek, he lyek, al ka lom
spon ta ne i tás lel ki el la zu lás, az egye dül lét re

nyu ga lom szó ra ko zás
al ko tás kép ze lô e rô, ké pes sé gek, fel ta lál, épí tés, vé le mény-

bá tor ság, kész sé gek, ter ve zés, nyil vá ní tás te rei,
le le mé nyes ség, mun ka, mun ka, al ko tás, work shopok,
kí ván csi ság mód sze rek ér tel me zés hall ga tó ság

ön azo nos ság va la ho va nyelv, val lás, ön meg is me rés, va la ho va tar to zás, 
tar to zás, mun ka, szo - ön el fo ga dás min den na pi
ön be csü lés, ká sok, ér té kek, ru ti nok
ös  sze füg gé sek nor mák 

sza bad ság füg get len ség, egyen lô jo gok vá lasz tás, el té rô akár hol
szen ve dély, vé le mények, koc-
ön ér té ke lés,  ká zatvál la lás, tuda- 
nyi tott ság  tos ság fej lesz té se

For rás: www.rain forestin fo.org.au/back ground/ maxneef.htm
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Szá mom ra na gyon ta nul sá gos volt, amit az egyik ve ze tô ma gyar or szá -
gi lap ki adó tu laj do nos-ügy ve ze tô je mon dott ar ról, hogy szá má ra mi je -
len ti a va ló di „pi ac ku ta tást”. Szá má ra az a leg hi te le sebb in for má ció szer -
zés, ami kor reg ge len te oda áll egy új sá gos stand mel lé szem lé lôd ni egy
idô re. Fon tos nak íté li, hogy sa ját sze -
mé vel lás sa a ve vô it, és ta nul má nyoz -
za szo ká sa i kat. Ele nyé szô azok nak az
üz let em be rek nek a szá ma, akik idôt
és ener gi át szán nak az érin tet tek kel
lé te sít he tô va ló di kap cso la tok ra.

Ez saj ná la tos mó don sok szor vo -
nat ko zik a kör nye zet vé dôk re és azok ra a szak em be rek re is, akik a fenn -
tart ha tó sá gért dol goz nak. Nem ké pe sek azok nak a fe jé vel gon dol kod ni,
akik hez sze ret nék el jut tat ni az üze ne te i ket. Nem ve szik fi gye lem be az
alap ve tô em be ri mo ti vá ci ó kat (lásd a 2. táb lá zat, vagy Maslow pi ra mi -
sa!) és szük ség le te ket. Ha tal mas erô fe szí té sek vesz nek kár ba egy- e gy
zöld Don Qui jo te mun kás sá ga so rán. 

Fel me rül a kér dés, hogy mi lyen utak meg en ged he tô ek egy ne mes cél el -
éré se ér de ké ben. Il let ve, hogy mi lyen nyel ven kell/le het el jut tat ni az üze -
ne tün ket a meg fe le lô be fo ga dók hoz. Túl kel l-e ki a bál ni az „alap zajt”, vagy
a csen des be széd re fi gyel nek-e majd job ban oda. Le gyen-e a cé lunk egy
szel le mi elit meg nye ré se, vagy épít sünk-e egy po pu lá ris bran de t, és te remt -
sünk di va tot a „jó ügy nek”, mint azt a „think green” szlo gen te szi. 

A rek lá mok egy re har sá nyab bá vá lá sa so rán volt egy olyan át tö rés,
ame lyet a „zöl dek” is elô sze re tet tel al kal maz tak, amit ge ril lamar ke ting -
nek hív tak (ide so rol ha tó – töb bek kö zött – min den olyan rek lá mo zá si
mód, ami nem rek lám fe lü le te ken je le nik meg). Eb ben a tí pu sú fi gye -
lemfel kel té si tech ni ká ban pél dá ul a Green peace élen  já ró. 

Nem két sé ges, hogy van nak olyan ki ug ró ese tek, ami ket nem le het
„pu ha” esz kö zök kel ke zel ni, de a fo lya ma tos har sány ság csak el len ér zé -
se ket szül. Ez pe dig nem se gí ti, hogy kö ze lebb ke rül jünk a meg ol dá sok -
hoz és a kri ti kus tö meg meg moz dí tá sá hoz.

A la ko sok nagy ré sze nem akar fo lya ma tos bûn tu dat ban él ni, és nem
sze re ti a ki lá tás ta lan sá got. Itt utal nék a Max-Neef-el mé le tet ki fej tô mát -
rix ra, amely ben a va la ho vá tar to zás és a kö zös sé gek fon tos sá ga vi szont
meg je le nik. Aho gyan azt Het e si Zsolt is sok szor hang sú lyoz za az elô adá -
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mo ti vá ci ó kat ... 
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sa i ban, a kis kö zös sé gek a túl élés zá lo gai. Ter mé sze te sen ez nem azt je -
len ti, hogy a na gyobb kö zös sé gek ne len né nek fon to sak, csak azok sok -
kal sé rü lé ke nyeb bek, és job ban ki van nak té ve a ne ga tív ha tá sok nak.
Mi vel a na gyobb kö zös sé gek ben ki sebb a kont roll ere je, és ke vés bé sze -
mé lye sek a kap cso la tok, az egyé nek re is ki sebb a ha tá sa. Vi szont ha egy
nagy kö zös ség ki sebb cso por tok há ló za tá ból áll, ame lye ket va la mi lyen
ide o ló gia tart ös  sze, a ki sebb kö zös sé gek ben lé vô erô sok szo ro zot tan je -
le nik meg a nagy kö zös ség ben. Akár a ter mé sze ti ana ló gi á ra is utal ha -
tunk, ami kor az anyag szer ke ze tek hez ha son lít juk az em be ri kap cso la -
tok há ló ját.

Nem szent ség tö rés azt ál lí ta ni, hogy a fenn tart ha tó ság ki ment a di -
vat ból. A szó meg al ko tá sa óta saj nos nem csak azok, és nem csak ott
hasz nál ták, ahol he lyén va ló lett vol na. Je len tôs pár hu za mot ér zek a
fenn tart ha tó ság és a (vál la la tok) tár sa dal mi fe le lôs ség vál la lás (CSR) kö -
zött. Ez pe dig nem csak ab ból ered, hogy ezek ös  sze füg gô fo gal mak, ha -
nem ab ból is, hogy mind ket tô úgy vált di vat tá és üre se dett ki, hogy köz -
ben a „zöld re fes tés” kom mu ni ká ci ó já ban leg töb bet hasz nált ki fe je zés -
sé vál tak. 

Ér de kes el lent mon dás az, amit az egyik nagy vál lalat kör nye ze ti ve ze -
tô je az aláb bi mó don fo gal ma zott meg: ré geb ben szá mos jó lé ti te vé -
keny sé get foly ta tott a vál la la tunk, ame lyek má ra meg szûn tek, vi szont
van CSR-jelentésünk.

A kör nye ze ti vál to zá sok kal és az ál ta lunk oko zott kör nye ze ti ka taszt -
ró fák kal az a prob lé ma, hogy nem elég gyors fo lya ma tok a je len le gi
tem pó hoz ké pest. A fel gyor sult tem pó min den hol meg je le nik. A meg -
úju lás az élet ben ma ra dás zá lo ga ként aposzt ro fá ló dott. A Story of Stuff
(Tár gyak tör té ne te)4 cí mû al ko tás ban meg je le nik a be épí tett el avu lás és
a meg ter ve zett hasz ná la ti idô fo gal ma. 

Ami kor an nak a krí zis nek az oka it ke res sük, amely nek a tü ne te i re
egy re töb ben kap ják fel a fe jü ket, ak kor az egyik el sô szin ten a fo gyasz -
tás és a túl fo gyasz tás áll. 

Tóth Ger gely elô adá sá ban egy olyan fu tó sza lag hoz ha son lí tot ta a je -
len le gi gaz da sá got, amit ön ma gunk haj tunk. És ab bé li fé lel münk ben,
hogy eset leg nem tud juk tar ta ni a rit must, egy re na gyobb tem pót dik tá -
lunk, vég sô so ron ön ma gunk szá má ra.5

Vé ge ze tül, ha azt sze ret nénk meg fo gal maz ni, hogy mi a cé lunk, mit
sze ret nénk el ér ni, ak kor az len ne a leg ál ta lá no sabb vá lasz, hogy hos  szú,
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bol dog éle tet él ni.6 Ez a meg fo gal ma zás meg hagy ja an nak a sza bad sá -
gát, hogy az egyes em be rek mi tôl is bol do gok. Ezt a gon do la tot már
Arisz to te lész is meg fo gal maz ta i. e. 4. szá zad ban: „A bol dog ság az, ami -
re min den em ber egy aránt tö rek szik, füg get le nül mes ter sé gé tôl. Min -
den ki egyet ért ab ban, hogy bol dog ság a leg ki vá lóbb az em be ri ja vak kö -
zül.”

Vég sô so ron te hát a fenn tart ha tó ság el ve rend kí vül egy sze rû en meg -
fo gal maz ha tó: Jó lét ben él ni a ter mé szet ad ta ke re te ken be lül.

JE G Y  Z E  T E K

1 www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/IPCC_jelentes/
2 www. va hava haloza t.hu/
3 http://is su u. com/archis/ doc s/the com plex his to ry of sus tain abil i ty
4 The Story of Stuff Project www.storyofstuff.org/ „Meg lehet-e menteni vásárlással a

világot? A Változás Története (Tárgyak Története) projekt arra sarkallja a közön-
séget, hogy tegyék le a hitelkártyákat, és polgári izmaik megmozgatásával építsenek
egy fenntarthatóbb és igazságosabb világot.”

5 „A futószalag (futópad) szimbólum a saját magunk által generált tempónövekedést
szimbolizálja. A paradoxon lényege, hogy futópadon gyalogló/futó emberek saját
maguk hajtják a rendszert, kényszerítve ezzel önmagukat egyre gyorsabb haladásra
abbéli félelmükben, hogy leeshetnek a szalagról.”

6 Lásd Happy Plan et, In dex: www.hap py plan etindex.org.

TO V Á B  B I F E L  H A S Z  N Á LT I RO  D A  LO M

cli mate.u ni vet.hu
www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-Brands/

2012-Report.aspx 
www.rain forestin fo.org.au/back ground/ maxneef.htm
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Eperjesi Zoltán

Az Európai Unió
versenyképessége a globális

kihívások közepette
Competitiveness of the European Union

Amongst Global Challenges

Összefoglalás
A pénz ügyi gaz da sá gi vál ság egy re in kább ar ra kény sze rí ti az Eu ró pai
Uni ót, hogy a ko hé zi ó val szem ben a ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé sé re
he lyez ze a fô hang súlyt. A ta nul mány el sô ré szé ben mu ta tom be azt az
öt me cha niz must, ame lyek se gít sé gé vel az Eu ró pai Uni ó nak le he tô sé -
ge len ne job ban helyt áll ni a glo bá lis vi lág gaz da sá gi ver seny ben. A túl -
élé sért küsz kö dô eu ró pai in teg rá ci ó nak ko moly stra té gi ai lé pé se ket
kell ten nie az el hú zó dó vi lág gaz da sá gi vál ság ke ze lé sé re, ha nem csak
a je len le gi él bolyt kö ve tô, és ah hoz al kal maz kod ni pró bá ló po li ti ká ját
kí ván ja foly tat ni. Ezt kö ve tô en is mer te tem az Unió fenn tart ha tó, bel -
sô nö ve ke dé sét cél zó Eu ró pa 2020 stra té gi át. A ta nul mány utol só fe je -
ze té ben, a 2007–2013-ig ter je dô pénz ügyi idô szak elem zé sé vel iga zo -
lom, hogy az Eu ró pai Unió gaz da ság po li ti ká ja a ver seny ké pes ség erô -
sí té sé re irá nyul, ami nek kö vet kez mé nye a két se bes sé gû Eu ró pa meg -
szi lár du lá sa.
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Summary
The financial and economic crisis increasingly presses the European
Union to put primary emphasis on the improvement of its competitive-
ness as against cohesion. The first part of the study presents five mecha-
nisms that provide an opportunity for the European Union to reinforce
its position in global competition. Struggling for survival, the European
integration should take strategic steps to appropriately manage the pro-
longed global economic crisis. Subsequently, the Europe 2020 strategy for
sustainable and inclusive growth dealt with. In the last part of the study by
analysing the financial perspective between 2007–2013 an attempt is
made at proving that the economic policy of the EU focuses on competi-
tiveness, which results in the consolidation of a two-speed Europe.

Je len ér te ke zé sem el sô ré szé ben azo kat a me cha niz mu so kat vizs gá lom,
ame lyek ha té kony al kal ma zá sá val az Unió ve ze tô sze re pet tölt het ne be
a glob al izá ció irá nyí tá sá ban. Az Eu ró pai Uni ó nak egy sé ges stra té gi ák kal
és proak tív mó don kell fel lép nie a nem zet kö zi szer ve ze tek ben, ameny -
 nyi ben sza kí ta ni kí ván ed di gi al kal maz ko dó, kö ve tô po li ti ká já val. A túl -
élé sért és az ed dig el ért po li ti kai, gaz da sá gi és szo ci á lis ered mé nyek
meg tar tá sá ért küz dô in teg rá ci ó nak vál toz tat ni kell a meg lé vô po li ti kai
és gaz da sá gi esz köz tá rán, ha nem akar vég ér vé nye sen le sza kad ni a vi lág
él vo na lá tól, ami nek egye nes kö vet kez mé nye a foly to nos al kal maz ko dás
kény sze re.  Az ér te ke zés má so dik ré szé ben is mer te tem az Eu ró pai Unió
Eu ró pa 2020 el ne ve zé sû stra té gi á ját. Te kin tet tel ar ra, hogy az Eu ró pai
Uni ó nak a mul ti poláris sá vált glo bá lis ver seny ben és az el hú zó dó vi lág -
gaz da sá gi vál ság ban kell helyt áll nia, min den képp szük sé ges, hogy meg -
fe le lô me cha niz mu so kat dol goz zon ki és al kal maz zon a glob al izá ció ke -
ze lé sé re. Út tö rô sze re pet kell ját sza nia ab ban, hogy a glob al izá ció az eu -
ró pai ér té kek men tén fej lôd jön to vább. Az Európai Uni ó nak ar ra kell
tö re ked nie, hogy az Uni ón be lül el fo ga dott és be vált stan dar dok, el já -
rás ren dek élet ké pe sek és kö ve ten dô ek le gye nek a nem zet kö zi, glo bá lis
po ron don is. A kö vet ke zôk ben öt me cha niz must írok le, ame lyek kö zül
az el sô el sôd le ge sen az Unió tag or szá ga it érin ti, míg a ma ra dék négy
me cha niz mus azt fel té te le zi, hogy az EU tag ál la mai ren del kez nek olyan
kö zös pre fe ren ci ák kal, ame lye ket ki ter jesz te né nek az Uni ón kí vü li or -
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szá gok ra is. Az Eu ró pai Unió gyak ran kí sér le te zik az zal, hogy a nem zet -
kö zi szín té ren al kal ma zott el já rás ren dek ki ala kí tá sá nál az EU ál tal már
hasz nált el já rás ren de ket ve gye ala pul. „Az irá nyí tott glob al izá ció kon -
cep ci ó ját az Eu ró pai Unió ke res ke de lem po li ti ká ja már 1999-tôl kezd ve
ma gá é nak vall ja, és tá mo gat ja azt az el gon do lást, hogy a glob al izá ciós
fo lya ma to kat me der be kell te rel ni, és meg kell al kot ni a szük sé ges ke -
ret sza bá lyo kat, ame lye ket az tán si ke rül el fo gad tat ni és el len ôriz ni a
nem zet kö zi szer ve ze te ken ke resz tül.”1 Te kin tet tel az eu ró pai in teg rá ció
alap ját ké pe zô gaz da sá gi li be ra li zá ci ó ra, az Eu ró pai Unió na gyon jó po -
zí ci ók kal ren del ke zik a glob al izá ció in téz mé nyi hát te ré nek ki ala kí tá sá -
hoz. Eu ró pá nak, ha ne he zen is, de si ke rül irá nyí ta nia a vi lág leg ös  sze fo -

got tabb re gi o ná lis in teg rá ci ó ját.
En nek alap ján az Uni ó nak igen is
meg kell pró bál ni élen jár ni a
glo b al i  zá   ció lé nye ges me cha niz -
mu sa i nak a ki dol go zá sá ban.

Ter mé sze te sen az ilyen irá -
nyú kí sér le tek és lob bi tevé keny -
ség nem min dig si ke re sek az

egyes gaz da sá gi erô köz pon tok he te ro gén pref er en ci a sor rend je mi att.
Az Eu ró pai Uni ó nak ar ra kell tö re ked nie, hogy a sa ját irány el ve it tud ja
ér vé nye sí te ni a glob al izá ció irá nyí tá sá ban.

A ta nul mány utol só ré szé ben elem zem az Eu ró pai Unió ver seny ké -
pes sé gi mu ta tó it.

EU  R Ó  PA É S A G LO B  A L  I Z Á  C I Ó S F O  LY A  M A TO K I R Á  N Y Í  T Á  S A

Az Eu ró pai Unió az el múlt év ti ze dek ben szá mos me cha niz must dol go -
zott ki a glob al izá ció irá nyí tá sá ra. Ezek a me cha niz mu sok azt pró bál ják
el ér ni, hogy a glob al izá ciós fo lya ma tok az Unió irány el vei alap ján men -
je nek vég be, és ame lye ket a har ma dik or szá gok is el fo gad nak. Ezen túl -
me nô en a me cha niz mu sok cél ja, hogy a glob al izá ció ger jesz tet te kül sô
ha tá sok a le he tô leg ki sebb ne ga tív ha tást gya ko rol ják az Unió pol gá ra i -
ra. Az el sô me cha niz mus, amely a po li ti kai tér ki bô ví té sé re irá nyul, el -
sô kör ben az eu ró pai sze rep lôk re vo nat ko zik, míg a to váb bi négy me -
cha niz mus ab ból az alap fel ve tés bôl in dul ki, hogy az EU-tagállamok kö -
zös pre fe ren cia rend szer rel ren del kez nek, ame lye ket szí ve sen ki ter jesz -

... az Uni ó nak igen is meg kell

pró bál ni élen jár ni a glob al i -

zá ció lé nye ges me cha niz mu -

sa i nak a ki dol go zá sá ban.
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te né nek a nem tag or szág ok ra is.2 Az Európai Unió gyak ran szor gal maz -
za a glo bá lis stan dar dok nál az eu ró pai sza bá lyo zá si stan dar dok át vé tel -
ét. Ter mé sze te sen a pre fe ren cia rend sze rek na gyon je len tôs he te ro ge ni -
tá sa mi att ezek a tö rek vé sek nem min dig va ló sul nak meg. Az öt me cha -
niz mus egyi ke a po li ti kai erô tér ki ter jesz té sé re irá nyul. Nyil ván va ló tény, hogy
a kö zös sé gi po li ti kák ki ala kí tá sa kor a glob al izá ciós nyo más is nagy sze -
re pet ját szik. Az egyik leg je len tô sebb uni ós ered mény az Eu ró pai Gaz -
da sá gi és Mo ne tá ris Unió meg ala kí tá sa, va la mint az euró be ve ze té se
volt. Az EMU egy sé ges ke re tet te rem tett a 2002-ben csat la ko zott tag or -
szág ok szá má ra a gaz da sá gi és mo ne tá ris po li ti kák ko or di ná lá sá ra,
amely egy ben vá lasz adás is volt a glob al izá ció ki hí vá sa i ra.3 A füg get len
Eu ró pai Köz pon ti Bank meg ala kí tá sa az EU neo li be rá lis prok la má ci ó já -
nak meg je le ní té se volt. A mo ne tá ris unió lét re ho zá sa az Európai Unió
fel ha tal ma zá sá ra en ged kö vet kez tet ni, mi vel az euró be ve ze té se meg vé -
di az egyes nem zet ál la mo kat a va lu tá juk fluk tu á ci ó já tól. Bár a tag ál lam -
ok át en ged ték mo ne tá ris elô jo ga i kat az Eu ró pai Köz pon ti Bank nak, a
gaz da ság po li ti ka te rü le tén vi szont ma radt ma nô ve re zé si le he tô sé gük.
Az EMU alap szer zô dé se egy kez det le ges ke re tet biz to sít a nem zet kö zi
gaz da sá gi kap cso la tok ko or di ná ci ó já ra, amely fel ha tal maz za az EU-t,
hogy az ala csony inf lá ci ós po li ti ka mel lett kö zös sé gi pri o ri tá so kat szab -
jon meg. A kö zös po li ti kai tér ki szé le sí té se és az Unió fel ha tal ma zá sa
épp oly re á lis, mint a pi ac ba rát po li ti kák hang sú lyo zá sa. A kér dés csak
az, hogy a tag ál lam ok elég ak tí van hasz nál ják-e ki a gaz da sá gi és mo ne -
tá ris unió nyúj tot ta le he tô sé ge ket, és fel is me rik-e ben ne a glo bá lis ve ze -
tô sze rep egyik erô for rá sát. Az ed di gi ta pasz ta la tok saj nos azt mu tat ják,
hogy az eu ró pai ál la mok nem tud nak kel lô kép pen egy sé ge sen fel lép ni
a vi lág töb bi nagy ha tal má val szem ben. A fe szült ség se hol nem ér zé kel he -
tô an  nyi ra, mint a pénz ügyi pi a cok sza bá lyo zá sa te rü le tén. A gaz da sá gi
vál ság ki tö ré sét meg elô zô idô szak ban az uni ós po li ti ka al ko tói ar ra
hasz nál ták fel a tör vény ke zést és a ko or di ná ci ós me cha niz mu so kat,
hogy uni ós szint re emel jék a pénz ügyi dön tés ho za ta li el já rá so kat, ami
alól ki vé telt je len tett a fel ügye let. A mo ne tá ris po li ti ká val el len tét ben,
ahol az egy sé ge sí tés a glob al izá ció me ne dzse lé sé re szol gált, az EU pénz -
ügyi te rü let re ki ter jesz tett po li ti ká ja a nagy mul ti na ci o ná lis vál la la tok
szá má ra je len tôs au to nó mi át biz to sí tott. Az iga zat meg vall va a pénz ügyi
pi a cok fel ügye let ét il le tô en nem be szél he tünk egy olyan ös  sze han golt
egy sé ges kon cep ci ó ról, amely ve ze tô sze re pet biz to sít hat na a glob al izá -
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ció e té ren tör té nô irá nyí tá sá ban. Az egyes po li ti kák ös  sze han go lá sá nak
si ke re meg le he tô sen vál to zó. Míg a kör nye zet vé de lem te rü le tén az EU-
nak si ke rült át ü tô ered mé nye ket el ér ni, ad dig pél dá ul a ver seny ké pes -
ség re vo nat ko zó lis  sza bo ni stra té gia és a kö zös ener gia po li ti ka si ker te -
len ma radt. Azok a kö zös sé gi po li ti kák, ame lyek az Európai Uni ó ban is
meg áll ják a he lyü ket, esé lye sek ar ra, hogy az EU ha tá ra in kí vül is be fo -
lyá so ló té nye zô ként has sa nak.

Az Eu ró pai Unió glob al izá ciós ve ze tô he lye szem pont já ból el sôd le ges, hogy
ki fej les  sze a sa ját sza bá lyo zá si me cha niz mu sa it, ame lyek kel dön tô ha tást tud
gya ko rol ni a glo bá lis irá nyí tás ra. A sa ját sza bá lyo zá si me cha niz mu sok ki -
ala kí tá sát te kint het jük a má so dik glob al izá ciós fo lya ma to kat be fo lyá -
sol ni ké pes me cha niz mus nak, amely le he tô vé te szi az EU szá má ra,
hogy ak tí van ala kít sa a glo bá lis fo lya ma to kat. A leg több li be ra li zált
szek tor ban a fel ügye le ti szer vek (hi va ta lok, ügy nök sé gek) biz to sít ják a
tisz tes sé ges ver senyt. Az Uni ó nak si ke rült szá mos szek tor ban vi lág szin -
tû irá nyí tá si ha tal mat el ér ni, mint pél dá ul az élel mi szer ipar ban, a
vegy ipar ban és a te le kom mu ni ká ci ó ban. Az EU 1995-ös adat vé del mi
irány el ve be szé des pél dá nak mi nô sül. Az USA he ves el len ál lá sa el le -
né re 30 or szág át vet te a di rek tí vát az Európai Uni ó tól, olyan or szá gok
példá ul, mint Ja pán, Ka na da, Auszt rá lia, ame lyek az USA fon tos fel ve -
vôpi a ca i nak szá mí ta nak. Vé gül is az USA is meg bé kélt, és szá mos te rü -
le ten de facto az EU-rendelkezések szol gál nak el fo ga dott nem zet kö zi
stan dard nak.4 Ahogy Ke le men Dá ni el is ki fej ti 2010-es írá sá ban, az EU
pi a ci ha tal má nál fog va pró bál ja a sa ját kör nye zet vé del mi stan dard ja it
el ter jesz te ni a vi lág ban.

Jó pár ta nul mány rá mu ta tott, hogy az Uni ó ban még min dig jel lem -
zô bel sô diverz itás, sok fé le ség alá ás sa az Európai Unió ké pes sé gét, hogy
glo bá lis szin ten tud ja ér vé nye sí te ni sza bá lyo zó me cha niz mu sa it. A fe de -
ze ti ügy le tek, va la mint a nem ze ti pénz ügyi rend sze rek ben tet ten ér he -
tô el té ré sek mi att az EU kor má nyai nem tud nak kö zös plat form ra he -
lyez ked ni a nem zet kö zi po ron don. Az EU bel sô sok fé le sé ge meg aka dá -
lyoz ta, hogy egy sé ges vé le ményt tud jon kép vi sel ni a G7- és IMF-ta lál ko -
zón, és így nem si ke rült glo bá lis stan dar dot ki ala kí ta ni.5 Egyes te rü le te -
ken vi szont a nem zet ál la mok na gyon el té rô ér de kei el le né re az EU ke -
resz tül tud ja vin ni in téz mé nyi in no vá ci ó it, va la mint a min den ki szá má -
ra ér vé nyes mi ni mum stan dar do kat. Ki eme len dô az EU kör nye zet vé -
del mi mul ti la te rá lis szer zô dé sek kel el ért ve ze tô po zí ci ó ja.6 A pénz ügyi
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te rü le tet il le tô en az EU-nak nin cse nek a re gi o ná lis pénz ügyi sza bá lyo -
zás hoz ha son ló olyan nem zet kö zi cél jai, ame lyek ké pe sek len né nek
nor ma tív glo bá lis al ter na tí vát tá masz ta ni a je len leg ér vény ben le vô an -
gol szász mo del lel szem ben.

A glob al izá ció me ne dzse lé sé hez fel tét le nül hoz zá tar to zik a nem zet kö zi szer ve ze -
tek be vo ná sa, moz ga tá sa. Ez a me cha niz mus gya kor ta a po li ti kai tér ki ter -
jesz té sé re vo nat ko zó me cha niz mus he lyet te sí tô je, mi vel a glo bá lis sza -
bá lyo kat ál ta lá ban a nem zet kö zi szer ve ze tek dol goz zák ki. Abde lal és
Meu nier az zal ér vel nek, hogy a ke res ke de lem és a tô ke áram lás glo ba li -
zá ló dá sa már le zaj lott, és az EU pró bál ta dik tál ni a já ték sza bá lyo kat. Az
Európai Unió in téz mé nyi struk tú rát fej lesz tett ki a sza bá lyok be tar tá sá -
nak el len ôr zé sé re. Ez sem mi képp nem je len ti azt, hogy az EU ma gát kí -
ván ja minden nek a kö zép pont já ba ál lí ta ni. Az Unió gyak ran tö re ke dett
a nem zet kö zi szer ve ze tek, úgy mint az OECD, az IMF és a WTO po zí ci ó i -
nak erô sí té sé re, a tag ság ki szé le sí té sé re, amely pa ra dox mó don oda ve -
ze tett, hogy csök kent az Unió ér dek ér vé nye sí tô ké pes sé ge. A leg na -
gyobb el lent mon dás, hogy míg az EU a nem zet kö zi in téz mé nyek be fo -
lyá sá nak erô sí té sén fá ra do zott, ad dig ezek az in téz mé nyek a kri ti kák kö -
zép pont já ba ke rül tek, mi vel nem vol tak ké pe sek meg fe le lô en ke zel ni,
irá nyí ta ni a glob al izá ciót, sôt fe le lôs sé tet ték ôket a glob al izá ció árny ol -
da la i nak el bur ján zá sá ért.7 A fo lya ma tos tá ma dá sok kö vet kez té ben a
nem zet kö zi szer ve ze tek ne ga tív spi rál ba ke ve red tek, és el vesz tet ték le gi -
ti mi tá su kat. Az EU idô köz ben fel fe dez te, hogy a nem zet kö zi szer ve ze -
tek kü lön bö zô jo go sít vá nyok kal va ló fel ru há zá sa alig ha ga ran tál ja az
Unió ér de ke i nek ér vé nye sí té sét. A ver seny tár sak, mint pél dá ul az USA
vagy Kí na, épp úgy a nem zet kö zi szer ve ze te ken ke resz tül pró bál ja az
Unió po zí ci ó it gyen gí te ni. Más ként fo gal maz va az eu ró pai ál la mok nin -
cse nek egye dül a nem zet kö zi szín té ren a glo bá lis ha ta lo mért foly ta tott
harc ban. En nek az egy más sal foly ta tott ve tél ke dés nek tud ha tó be, hogy
az EU-nak si ke rült a gén ke zelt ter mé kek re, klí ma vál to zás ra és vegy sze -
rek re vo nat ko zó mul ti la te rá lis kör nye zet vé del mi szer zô dé sek be be szúr -
ni az óva tos ság el vét.

Az Eu ró pai Unió be fo lyá sá nak te rü le ti ki ter jesz té se kü lön bö zô in ten zi tás sal fo -
lyik a nem tag ál lam ok ese té ben. Az Unió ér dek lô dé se leg fô képp a tag ál la -
mi as pi rá ci ók kal ren del ke zô je löl tek re kon cent rál. Wade Jaco by úgy
fo gal maz, hogy a glob al izá ció irá nyí tá sa rész ben a kö zép-ke let-eu ró pai
csat la ko zó ál la mok fe nye ge té se i nek és le he tô sé ge i nek ke ze lé se volt.8
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A fo lya ma tos bô ví té sek kel az Uni ó nak si ke rül be fo lyá sát egy re na gyobb
te rü le tek re ki ter jesz te ni. Az EU-val szom szé dos ál la mok fo lya ma to san
át ve szik az Unió irány el ve it, amely nagy ban se gí ti az Unió glo bá lis ter -
jesz ke dé sét. Az EU ter mé sze te sen nem hagy ja a vé let len re irány el ve i -
nek át vé tel ét. Az Eu ró pai Bi zott ság a 2004-ben és 2007-ben csat la ko zott
12 ál lam ese té ben 30 kü lön bö zô szak po li ti ká ra vo nat ko zó mon i tor ing -
je len tést dol go zott ki. Az uni ós tag fel vé tel elôtt a bi zott ság szak ér tôi fo -

lya ma tos kon zul tá ció ke re té ben
pont ról pont ra vé gig men nek az as -
pi ráns or szág kor mány hi va tal no ka i -
val az egyes szak po li ti ká kon, az
acquis com mu nau taire-en. Jaco by
rá mu tat, hogy a fel vé te li el já rás rend
hoz zá já rult az eu ró pai ver seny ké pes

de re gu lá ció tér nye ré sé hez. A kö zép-ke let-eu ró pai ál la mok fel vé te le pe -
dig pót ló la gos pi a cot biz to sí tott a ko ráb bi tag ál lam ok vál lal ko zá sa i nak.
Az igaz ság hoz azon ban az is hoz zá tar to zik, hogy a nem po ten ci á lis tag -
je lölt or szá gok ese té ben az EU lé nye ge sen ke ve sebb be fo lyás sal ren del -
ke zik. Az Eu ró pai Unió re gi o ná lis ke res ke del mi szer zô dé sek kel is kí sér -
le te zik be fo lyá sá nak, az ál ta la hasz nált jog sza bály ok ki ter jesz té sé re. Az
USA épp oly ke mény erô fe szí té se ket tesz be fo lyá si öve ze té nek ki ter jesz -
té sé re, ami vel az EU-t fo lya ma to san sakk ban tart ja. Az EU per ma nens
ver seny nek van ki té ve az USA és a fel tö rek vô gaz da sá gok ve ze té si am bí -
ci ói mi att. Az Unió glo bá lis irá nyí tás ra vo nat ko zó erô fe szí té se it nem -
csak, leg alább is nem el sôd le ge sen a kö zös, kol lek tív fel lé pés hi á nya, va -
la mint az el té rô ér dek struk tú rák, ha nem az egy re ak tí vab bá vá ló kü lön -
bö zô geo po li ti kai sze rep lôk ha tá ro zott fel lé pé se aka dá lyoz za.

Az EU a nem zet kö zi szer ve ze tek ben is in di rekt esz kö zök kel akar ja
be fo lyá sát nö vel ni. Fiore tos rá mu tat, hogy a nem zet kö zi gaz da sá gi szer -
ve ze tek re form já ról szó ló ér te kez le te ken az EU ál ta lá no san el fo ga dott
re fe ren ci a ként tû nik fel. Az Unió mo dell ér té kû erô vel bír, amely nagy -
ban hoz zá já rul az új glo bá lis kon szen zus ki ala kí tá sá hoz és a nem zet kö -
zi gaz da sá gi szer ve ze tek meg re for má lá sá hoz. A nem zet kö zi sze rep lôk
ál tal kö zö sen osz tott vé le mény, hogy az EU meg ke rül he tet len a ter me -
lé si ja vak elô ál lí tá sá ban. Ez a tény to vább erô sí ti az Unió ma ga biz tos sá -
gát és glob al izá ció ve ze té sé re vo nat ko zó dokt rí ná ját. Az Eu ró pai Unió
hoz zá já rul a glo bá lis kor mány zás hoz, ame lyet nem csak a tag ál lam ok,
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ha nem a vi lág szá mos ál la ma is el fo gad gaz da sá gi nyi tott sá ga, és az ez -
zel együtt ér vé nye sü lô szo ci á lis fej lô dé se alap ján. A fenn tart ha tó fej lô -
dés az EU ese té ben együtt jár a tran sz paren cia és a szub szidia-
r itás ér vé nye sü lé sé vel.

A G LO B  A L  I Z Á  C I Ó K Ö LT S É  G E  I  N E K M E G  O S Z  T Á  S A

A glob al izá ció irá nyí tá sa nem csak a cse re fo lya ma to kat sza bá lyo zó jog -
sza bá lyi ke ret meg al ko tá sát je len ti, ha nem a költ sé gek és a ha szon meg -
osz tá sát is. Ez a stra té gia alap ve tô fon tos sá gú a gaz da sá gi nyi tott ság ál ta -
lá nos el fo ga dott sá ga szem pont já ból. Alap já ban vé ve ezek az új ra el osz tá -
si kí sér le tek a szo ci á lis de mok rá cia glo bá lis szint re eme lé sét cé loz zák.
Ilyen glo bá lis szin ten mû kö dô új ra el osz tás nak mi nô sül pél dá ul a nem
re cip ro ci tás alap ján mû kö dô ke res ke del mi meg ál la po dá sok a leg hát rá -
nyo sabb hely ze tû ál la mok ja vá ra, vagy az EU ál tal kez de mé nye zett, és
WTO-keretek kö zött meg va ló sí tott ke res ke del mi se gély, az „Aid for Tra de”
prog ram, amely a fej lô dô or szá gok ré szé re nyújt fej lesz té si se gít sé get,
hogy job ban tud ja nak al kal maz kod ni a sza bad ke res ke de lem hez. Ilyen
új ra el osz tás nak az Uni ón be lül is ta núi le he tünk: a 2007-ben ala pí tott
Eu ró pai Glob al izá ciós Alap fel ada ta, hogy éven te öt ven ezer mun ka hely ét
el vesz tett mun kás nak biz to sít son kép zést és mun ka he lyet Eu ró pa-szer -
te. Tény ként ke ze len dô vi szont, hogy az EU-n be lü li redis ztribú ció ha -
té kony sá gát nagy ban csök ken tik a tag ál la mi szin tû po li ti kák. Az uni ós
szin tû ko hé zi ós ala pok ha té kony sá gát pél dá ul hát rál tat ják a nem ze ti jó -
lé ti rend sze rek he lyet te sí té sé re szol gá ló kez de mé nye zé sek. A redis zt -
ribú ciós fe szült sé gek a rég múlt ban gyö ke rez nek. Az euró be ve ze té se
elôtt az volt a nagy kér dés, hogy ki vi se li a gaz da sá gi sok kok okoz ta ki -
iga zí tá sok költ sé ge it az Eu ró pai Mo ne tá ris Rend szer ben. A Bret ton
Wood s-i rend szer szét esé sé vel és a tô ke moz gá sok egy re sza ba dab bá vá -
lá sá val az ár fo lyam-in ga do zá sok ki iga zí tá sát leg fô képp a pi a ci me cha -
niz mu sok kénysz erítet ték ki. Olasz or szág és Fran cia or szág pél dá ul,
amelyek gyen ge de vi zá val ren del kez tek, gyak ran nyil vá ní tot ták ki nem -
tet szé sü ket ami att, hogy az ár fo lyam-ki iga zí tá sok mi att jó val na gyobb te -
her há rul rá juk, mint pél dá ul Né met or szág ra, mi vel a né met de vi za volt
az EMR fok mé rô je. Bár Né met or szág min dig ta gad ta ezt a meg ál la pí -
tást, két ség te len tény, hogy a gyen ge va lu tá val ren del ke zô or szá gok va -
lu tá ja fo lya ma tos spe ku lá ci ó nak volt ki té ve, és ezen or szá gok gya kor ta
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kény sze rül tek mo ne tá ris po li ti ká juk mó do sí tá sá ra a pi ac és az üz le ti
part ne rek ál tal el várt sta bi li tás ér de ké ben. Né met or szág ugyan ak kor va -
lu tá já nak fel ér té ke lô dé sé vel szem be sült, ami vi szont az ex port ver seny -
ké pes sé ge szem pont já ból volt ked ve zôt len. Az euró be ve ze té sét kö ve tô -
en vi szont a gyen ge va lu tá val ren del ke zô or szá gok tel je sen immu nis sá
vál tak a va lu ta spe ku lá ci ók kal szem ben. Mi vel az Eu ró pai Köz pon ti Bank
lét re ho zá sá nak az volt a cél ja, hogy a tel jes euróövezet szá má ra ha tá roz -
za meg a mo ne tá ris po li ti kát, az aszim met ri kus költ ség vi se lés ide je le -
járt. Az erôs va lu tá jú tag ál lam ok ré szé re is ked ve zô volt az euró be ve ze -
té se, mi vel így nem állt fenn az a ve szély, hogy ver seny ké pes sé gü ket
vesz tik a fô ke res ke del mi part ne re ik kel szem ben. A sta bi li tá si és nö ve -
ke dé si pak tum szin tén elô nyös volt az erôs va lu tá jú or szá gok szá má ra a
part ne re ik inf lá ci ós po li ti ká ját il le tô en.

A glob al izá ció költ sé ge i nek kom pen zá lá sa azért olyan ne héz, mi vel a
nem ze tek fe let ti in téz mé nyek el gon do lá sai üt köz nek a nem zet ál la mi el -
kép ze lé sek kel. Pos ner és Vé ron vé le mé nye sze rint a je len le gi uni ós
pénz ügyi po li ti ka a lon do ni City nek és a nagy ame ri kai és eu ró pai mul -
ti na ci o ná lis pénz ügyi szol gál ta tók nak ked vez.9 Mind eköz ben a nagy
vesz te sek a ko ráb ban mo no pol vagy oli gop ol hely ze tû he lyi pénz ügyi
vál lal ko zá sok vol tak, akik nem tud tak si ke re sen in teg rá lód ni az új pénz -
ügyi rend szer be (né met Lan des banken). A szu ve re ni tás meg osz tá sa a
leg na gyobb hát rál ta tó ja an nak, hogy az euró egy va ló di irá nyí tá si esz -
köz ként funk ci o nál jon. Az Eu ró pai Mo ne tá ris Unió ese té ben to váb bi ri -
zi kó fak tort je lent az új ra ál la mo sí tás és az adó po li ti ka vis  sza he lye zé se
nem ze ti ha tás kör be. Az egy sé ges irá nyí tás gyen ge sé ge ab ban is meg mu -
tat ko zik, hogy a né met al kot mány bí ró ság 2009. jú li u si dön té se ugyan
el fo gad ta a Lis  sza bo ni Szer zô dést, vi szont nem en ge dé lyez te, hogy a kö -
zös adó po li ti ka tárgy kör ében a né met szu ve re ni tás to vább csor bul jon a
szuprana cionális szint ja vá ra. Nyil ván va ló, hogy az ilyen fé kek meg ne he -
zí tik az EU glo bá lis irá nyí tó sze re pé nek ki bon ta ko zá sát és a meg lé vô kö -
zös sé gi po li ti kák ki ter jesz té sét új te rü le tek re, úgymint a kö zös sé gi ener -
gia-, mig rá ci ós, fej lesz té si, pénz ügyi sza bá lyo zá si po li ti kák ra.10

EU  R Ó  PA 2020 S T R A T É  G I A

Az Eu ró pai Unió Eu ró pa 2020 el ne ve zé sû stra té gi á ja há rom meg ha tá -
ro zó pri o ri tá son nyug szik:
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– a fo lya ma tos nö ve ke dés biz to sí tá sán, amely nek alap ja a tu dás- és in -
no vá ció ala pú gaz da ság;

– a fenn tart ha tó fej lô dé sen, amely hez el en ged he tet len az alap anyag-
kí mé lô, kör nye zet ba rát és ver seny ké pes gaz da ság;

– va la mint a bel sô, szo ci á lis fej lô dé sen, amely nek alap ja a ma gas fog -
lal koz ta tott ság bá zi sán lét re jö vô szo ci á lis és te rü le ti ko hé zió.

Az Eu ró pai Bi zott ság meg ha tá roz ta, hogy ho vá kí ván el jut ni 2020-ra.
Eb bôl a meg fon to lás ból öt cél ki tû zést ha tá roz tak meg:

– a 20 és 64 év köz ti kor osz tály 75%-á nak al kal ma zá sa;
– az Eu ró pai Unió GDP-jé nek 3%-át a ku ta tás-fej lesz tés te rü le tén kell

fel hasz nál ni;
– a „20/20/20” klí ma-ener gia cé lok el éré se;
– az is ko lá ból ki ma ra dók ará nyát 10% alá kell csök ken te ni, va la mint

a fi a tal ge ne rá ció 40%-á nak kell fel sô fo kú dip lo má val ren del kez nie;
– a sze gény ség kü szöb ha tá rán lé vô em be rek lét szá mát húsz mil lió fô -

vel kell csök ken te ni 2020-ra.11

A fel so rolt cé lok egy más hoz kap cso lód nak, és kri ti kus je len tô ség gel
bír nak az EU jö vô je szem pont já ból. A si ker ér de ké ben a tag ál lam ok nak
a sa ját le he tô sé ge ik hez mér ten be kell épí te ni a kö zös cél ki tû zé se ket a
sa ját nem ze ti cél hi e rar chi á juk ba.

A ki tû zött cé lok a há rom stra té gi ai nö ve ke dé si pri o ri tás hoz kap cso lód -
nak, vi szont nem me rí tik ki tel jes mér ték ben azok nak a nem ze ti, uni ós és
nem zet kö zi szin ten meg va ló sí tan dó ak ció prog ra mok nak a so rát, ame lyek
a nö ve ke dést elô se gí tik. Az Eu ró pai Bi zott ság 7 meg ha tá ro zó kez de mé nye -
zést in dí tott út nak a meg ha tá ro zott pri o ri tá sok ka ta li zá to ra ként.

Az Eu ró pai Bi zott ság hét kez de mé nye zé se, ame lyek elô se gí tik a pri o-
 ri tás nak ki je lölt te rü le tek fej lesz té sét:

– „In no vá ció unió”: a ku ta tás-fej lesz tés fi nan szí ro zá si ke ret fel tét ele i -
nek ja ví tá sa, a hoz zá fé rés meg kön  nyí té se, hogy az in no va tív öt le te ket
va ló ban nö ve ke dést és mun ka he lye ket ge ne rá ló új ter mé kek re és szol -
gál ta tá sok ra le hes sen kon ver tál ni.

– „Fi a ta lok moz gás ban”: az ok ta tá si rend sze rek szín vo na lá nak eme lé -
se, va la mint a fi a ta lok mun ka erô pi ac ra ju tá sá nak elô se gí té se.

– „Di gi tá lis Eu ró pa”: a nagy se bes sé gû inter net és az egy sé ges eu ró -
pai di gi tá lis pi ac be ve ze té se.

– „Erô for rás-ha té kony Eu ró pa”: a gaz da sá gi nö ve ke dést le kell vá lasz -
ta ni a nyers anyag-fel hasz ná lás vo lu men nö ve ke dé sé rôl. Az ala csony
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szén fel hasz ná lás irá nyá ba va ló el moz du lás, az ener gia ha té kony ság, a
meg úju ló ener gia for rás ok tér nye ré se, va la mint a szál lít má nyo zás mo -
der ni zá lá sa a ne gye dik kez de mé nye zés cél ja.

– „A glob al izá ció ko rá ra ki dol go zott ipar po li ti ka”: az üz le ti kör nye zet
ja ví tá sa, kü lö nö sen a kis- és kö zép vál lal ko zá sok szá má ra, va la mint egy vi -
lág szin ten ver seny ké pes, erôs, fej lô dô ké pes ipa ri bá zis ki ala kí tá sa.

– „Új kész sé gek és mun ka he lyek te rem té se”: a mun ka erô pi ac mo der -
ni zá lá sa, az éle ten át tar tó ta nu lás fi lo zó fi á já nak el ter je dé se, az egy más -
hoz jól il lesz ke dô mun ka erô-ke res let és -kínálat el éré se, in ten zív mun -
ka erô-mo bi li tás.

– „Eu ró pai plat form a sze gény ség el len”: ez a kez de mé nye zés a szo -
ciá lis és te rü le ti ko hé zió el éré sét cé loz za meg úgy, hogy a nö ve ke dés és
új mun ka he lyek elô nyét mi nél szé le sebb kö rû tár sa dal mi ré te gek él vez -
zék, és a szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû ek mi nél job ban tud ja nak in teg -
rá lód ni a tár sa da lom ba.12

Az elôbb em lí tett hét kez de mé nye zés mind az Uniót, mind pe dig a
tag ál la mo kat kö te le zi. Az EU-szin tû esz köz tá rat, min de nek elôtt a kö zös
pi a cot, a pénz ügyi in té ze te ket és kül sô po li ti kai esz kö zö ket is be kell vet -
ni az Eu ró pa 2020 stra té gia meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

Azon na li és el sôd le ges pri o ri tás a pénz ügyi rend szer re form ja, a költ -
ség ve tés kon szo li dá ci ó ja a hos  szú tá vú nö ve ke dés ér de ké ben.

Az Eu ró pa 2020 stra té gia két osz lo pon nyug szik: elsôdlegesen a prio -
 ri tá so kon és fô cél ki tû zé se ken, má sod sor ban pe dig az ország je len -
téseken, ame lyek ori en tál ják a tag ál la mo kat, hogy mi lyen stra té gi át
dol goz za nak ki an nak ér de ké ben, hogy új ra nö ve ke dé si pá lyá ra áll ja -
nak. Országspeci fikus je len té sek, ja vas la tok ké szül nek a tag ál lam ok
szá má ra. Az Eu ró pa 2020 je len tés, va la mint a sta bi li tás és nö ve ke dé si
cso mag egy szer re ké szül el. Az Eu ró pai Ta nács ke zé ben össz pon to sul
a tel jes új stra té gi ai cso mag. Az Eu ró pai Bi zott ság fo lya ma to san mo ni -
to roz ni fog ja a cé lok el éré se ér de ké ben tett lé pé se ket, és szük ség ese -
tén mó do sí tó in dít vá nyo kat tesz. Az Eu ró pai Par la ment leg fôbb fe le -
lôs sé ge az, hogy mo bi li zál ja az em be re ket, és a kulcs fon tos sá gú kez de -
mé nye zé sek nél részt ve gyen a tör vény al ko tás ban. Ezt a part ner sé gi
meg kö ze lí tést kell ki ter jesz te ni az EU bi zott sá ga i ra, a nem ze ti par la -
men tek re, a nem ze ti, he lyi és re gi o ná lis in téz mé nyek re, a szo ci á lis
part ne rek re, va la mint a ci vil szer ve ze tek re is, hogy a fel vá zolt ví zió el -
ér he tô kö zel ség be ke rül jön.
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NAG Y  M É R V Û Á T A L A  K U  L Á S KO R  S Z A  K A

A mos ta ni gaz da sá gi vál ság pre ce dens nél kü li a je len ge ne rá ció szá má -
ra. Az EU GDP-je 4%-ot esett 2009-ben, az ipa ri ter me lés vis  sza esett a
90-es évek szín vo nal ára, va la mint
10%-ra szö kött fel a mun ka nél kü li ség.
A je len leg még min dig na gyon tö ré -
keny pénz ügyi rend szer nem te szi le -
he tô vé a vál lal ko zá sok és a ház tar tá sok
szá má ra a köl csön höz ju tást. A ház tar -
tá si hi ány az egész Eu ró pai Unió-szer -
te a GDP 7%, az ela dó so dott ság mér té ke pe dig a GDP 80%-a. A nö ve -
ke dé si po ten ci ál mér té ke a fe lé re esett vis  sza.

AZ EU  R Ó  PA I UN I Ó S T RU K  T U  R Á  L I S G Y E N  G E  S É  G E I

F E L  S Z Í N  R E K E  R Ü L T E K

A krí zis bôl va ló ki lá ba lás nagy ki hí vást je lent, vi szont en nél még na -
gyobb ki hí vás, hogy si ke rül jön meg vál toz tat ni a krí zis idô sza kot meg elô -
zô struk tú rát. A gaz da sá gi vál sá got meg elô zô idô szak ban is vol tak már
olyan stra té gi ai te rü le tek, ahol az EU a ver seny tár sai mö gött kul lo gott.
Az Unió át la gos nö ve ke dé se alul ma radt a fô gaz da sá gi part ne re i vel
szem ben, ami el sôd le ge sen a ter me lé keny ség ben ta pasz tal ha tó hát rány -
nak tud ha tó be. A ter me lé keny sé gi hát rány leg in kább az ala csony szin -
tû ku ta tás-fej lesz tés be va ló be ru há zás, az in for má ci ós tech no ló gia nem
ki elé gí tô hasz no sí tá sá ra, va la mint a tár sa da lom ré szé rôl az in no vá ci ók
iránt ta nú sí tott kö zö nyös ség szám lá já ra ír ha tó. A gaz da sá gi kör nye zet
ab szorp ci ós ké pes sé ge, va la mint di na miz mu sa szin tén alul ma rad a triád
má sik két tag já hoz ké pest.

Az Eu ró pai Unió át la gos 20–64 év kö zöt ti, 69%-os fog lal koz ta tá si rá tá ja
szin tén je len tô sen el ma rad a töb bi gaz da sá gi tér ség mu ta tó já tól. Eu ró pá -
ban az idô sebb, 55–64 év köz ti kor osz tály csu pán 46%-a dol go zik a 62%-os
ame ri kai és ja pán át lag gal szem ben. Ezen túl me nô en az eu ró pa i ak 10%-kal
ke ve sebb mun ka órát dol goz nak ame ri kai és ja pán tár sa ik hoz ké pest.13

A de mog rá fi ai prob lé mák is egy re erô seb ben je lent kez nek. A baby -
boom ge ne rá ció nyug dí ja zá sá val pár hu za mo san az ak tív, dol go zó ké pes

A nö ve ke dé si po ten ci ál

mér té ke a fe lé re esett

vis  sza.
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la kos ság ará nya csök ke nés nek in dul 2013–14-tôl. A 60 év fe let ti la kos -
ság ará nya két szer olyan ütem ben nö vek szik, mint 2007 elôt t. A csök ke -
nô ak tív mun ka ké pes la kos ság ará nya, a ver seny tár sak nál ma ga sabb
mun ka nél kü li ség, va la mint a nyug dí ja sok szám ará nyá nak drasz ti kus nö -
ve ke dé se egy re na gyobb ter het je lent a jó lé ti el lá tó rend sze rek re néz ve.

A G LO  B Á  L I S K I  H Í  V Á  S O K E G Y  R E E R Ô  S Ö D  N E K

Eu ró pá nak fel kell tár nia a struk tu rá lis gyen ge sé ge it, és ke zel ni kell azo -
kat, ha meg akar ja ôriz ni ed di gi po zí ci ó ját, nem is be szél ve a ko ráb ban
cé lul ki tû zött el sô hely rôl.

Ko runk nem zet gaz da sá gai nagy mér ték ben ös  sze van nak köt ve, a
vi lág gaz da ság ta lán leg át fo góbb és ál ta lá no sabb is mer te tô je gyé vé vált
az inter de pen den cia fo gal ma. Az EU to vább ra is je len tô sen pro fi tál -
ni fog nyi tott gaz da sá gá ból, vi szont nem sza bad fi gyel men kí vül hagy -
ni a töb bi fej lett gaz da sá gi kö zös ség és fel tö rek vô, újon nan ipa ro so -
dott or szág ré szé rôl jö vô egy re in ten zí veb bé vá ló ver senyt. Az újon -
nan ipa ro so dott or szág ki fe je zés nem fe di le tel jes mér ték ben azon
or szá gok nak a cso port ját, akik az 1950–60-as évek ben sze rez ték vis  sza
ön ren del ke zé sü ket, és az idôk sza vát meg értve a tu dás ala pú, szol gál -
ta tás ori en tált, ma gas K+F-értéket tar tal ma zó ter me lés irá nyá ba ori en -
tál ták gaz da sá gu kat. Ezek az or szá gok, mint pél dá ul Szin ga púr, Ma -
laj zia, Dél-Ko rea, a ko ráb bi me zô gaz da sá gon és ki ter me lô ipa ron ala -
pu ló gaz da sá gu kat egye ne sen az „ipa ron tú li gaz da ság ba” ve zet ték át,
ahol a hang súly az in for má ció-kom mu ni ká ció, a K+F, va la mint a szol -
gál ta tó szek tor min dent át ha tó do mi nan ci á já ra he lye zô dik. Kí na és
In dia hely ze te az elôbb em lí tett or szá gok tól el té rô, vi szont ta gad ha -
tat lan, hogy mind a ko ráb ban szoci a lis ta terv gaz da sá got foly ta tó Kí na,
mind pe dig a ko ráb ban na gyon erôs ag rár- és pri mer ipar ági do mi -
nan ci át mu ta tó In dia is na gyon cél tu da tos, a ku ta tás-fej lesz tés bá zi sán
ala pu ló, ipa ri-szol gál ta tó ori en tált gaz da ság po li ti kát foly tat. A tu dás -
ala pú tár sa da lom egész or szá got érin tô át ü tô si ke ré rôl ter mé sze te sen
még el ha mar ko dott len ne be szél ni, te kin tet tel ar ra, hogy a ne ve zett
két or szág ban a la kos ság 60–70%-a még fal vak ban él, és az inf rast ruk -
tú ra szín vo na la nem ki elé gí tô.

Az azon ban ta gad ha tat lan, hogy az erô tel jes K+F-iparágakba tör té nô
be fek te tés le he tô vé te szi a fel tö rek vô or szá gok szá má ra, hogy egy re in -
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kább in teg rá lód ja nak a nem zet kö zi mun ka meg osz tás ba, és mi nél elô -
rébb jus sa nak az ér ték lánc ban. A ko ráb bi fej lô dô or szá gok vi lág gaz da -
sá gi ver seny be va ló be kap cso ló dá sa az ál ta luk ger jesz tett nem je len ték -
te len ver seny kény szer mel lett le he tô sé get is biz to sít az EU szá má ra, hi -
szen óri á si bel sô pi ac cal ren del kez nek.

A vi lág pénz ügyi in téz mény rend sze re fe lül vizs gá lat ra szo rul. A hi te -
lek hez va ló kön  nyû hoz zá fé rés, a ban kok sok szor túl zó és fe le lôt len koc -
ká zat vál la lá sai ve zet tek a lu fi gaz da sá gok ki ala ku lá sá hoz. Eu ró pá nak is
ki kell dol goz ni egy krí zis ke ze lô intézményrend sz ert és me cha niz must,
amely biz to sít ja, hogy ne ren dül jön meg a pénz ügyi rend szer.

A klí ma vál to zás és erô for rás-gaz dál ko dás drasz ti kus cse lek vé si prog -
ra mot kí ván. A túl zott fos  szi lisener gia -füg gô ség, va la mint a nyers anya-
g ok nem elég ha té kony fel hasz ná lá sa nagy fo kú füg gô sé get és nem zet -
biz ton sá gi koc ká za tot ge ne rál, míg a hir te len ár emel ke dé sek sok kol ják
a nem zet gaz da sá go kat. A vi lág né pes sé gé nek 6-ról 9 mil li árd fô re emel -
ke dé se fel gyor sít ja a ter mé sze tes erô for rás okért fo lyó ver senyt, és egy re
job ban igény be ve szi a kör nye ze tet. Az EU-nak ös  sze kell fog nia a vi lág
töb bi ré gi ó já val is, hogy sta bi li zál ni tud ja a vi lág ter mé sze tes kör nye ze -
té nek ál la po tát.

AZ EU  R Ó  PA I UN I Ó V E R  S E N Y  K É  PE S  S É  G É  N E K E L E M  Z É  S E

Mi e lôtt rá tér nék az Eu ró pai Unió ver seny ké pes sé gé nek elem zés ére, de -
fi ni ál ni sze ret ném a má ra már kulcs fon tos sá gú vá lett fo gal mat: „A ver -
seny ké pes ség fo gal ma mikrosz in ten a pi a ci ver seny ben va ló po zí ció szer -
zés, il let ve helyt ál lás ké pes sé gét je len ti az egyes vál la la tok, egy más ver -
seny tár sai kö zött, va la mint mak ro gaz da sá gi szem pont ból az egyes nem -
zet gaz da ság ok kö zött.”14

Az OECD a kö vet ke zô képp ha tá roz za meg a ver seny ké pes ség fo gal -
mát: a ver seny ké pes ség a vál la la tok, ipar ágak, ré gi ók és szuprana -
cionális ré gi ók ké pes sé ge re la tí ve ma gas té nye zô jö ve de lem és re la tí ve
ma gas fog lal koz ta tá si szint lét re ho zá sá ra egy fenn tart ha tó bá zi son, mi -
köz ben a nem zet kö zi ver seny nek tar tó san ki van té ve.

Az Eu ró pai Unió a kö vet ke zô foga lom meghatározást ad ja: „ké pes ség
olyan ja vak és szol gál ta tá sok elô ál lí tá sá ra, ame lyek a nem zet kö zi pi a con
ér té ke sít he tôk, mi köz ben a jö ve del mek ma gas és fenn tart ha tó szin ten
ma rad nak”.
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Mikrosz in ten egy adott áru ver seny ké pes sé ge ak kor biz to sí tott, ha a
ter mék vagy szol gál ta tás ára ala cso nyabb, mi nô sé ge, mû sza ki szín vo na -
la jobb, mint a ver seny tár sé, és az áru szál lí tás hoz kap cso ló dó szol gál ta -
tás jobb és elô nyö sebb, mint a kon ku ren ci áé (szál lí tá si ha tár idô, pon -

tos ság, cso ma go lás, al kat rész el -
lá tás stb.). Ver seny ké pes nek ak -
kor te kint he tô az adott áru, ha
a há rom té nye zô kö zül leg alább
ket tô ös  sze ha son lí tás ban jobb,
mint a kon ku ren cia. Mak ro szin -
ten ki je lent he tô, hogy egy gaz -
da ság ak kor ver seny ké pes, ha a

vál la la tok, ipar ágak, ré gi ók szint jei nem csak kül ke res ke del mi, ha nem
min den pi a ci ér té ke sí tés vo nat ko zá sá ban fo lya ma tos, nem csak át me ne -
ti jel le gû jö ve del met és nye re sé get re a li zál nak, amel  lyel a jó lét és a fog -
lal koz ta tott ság fo lya ma to san gya rap szik.

Az ex port és a kül ke res ke del mi rész arány ala ku lá sá nál ös  sze tet tebb,
ár nyal tabb ké pet mu tat a cse re arány ala ku lá sa, amely mu ta tó azt vizs gál -
ja, hogy az adott or szág vagy kül ke res ke del mi part ne rei vol tak-e erô seb -
bek az árak ér vé nye sí té sé nél. Ma gyar or szág pél dá ul a rend szer vál tást
kö ve tô en rend kí vü li mér té kû cserearány rom lást szen ve dett el. A rom ló
cse re arány ered mé nye kép pen az im port ter mé kek a ha zai ter me lés hez
ké pest még nö vek vô árak mel lett is ver seny ké pe sek ma rad tak, hi szen el -
fo gad ta eze ket az ára kat a pi ac. Míg az im port mér té ke és ára egy re nôtt
a ma gyar ter me lés ben, úgy csök kent a ver seny ké pes, fo lya ma tos ár emel -
ke dést el ér ni ké pes ex port vo lu men, a cse re arány ne ga tív irány ba to ló -
dott el.

Az ex port ké pes ség nö ve lé se a meg fe le lô mû sza ki szín vo nal mel lett
ter mé szet sze rû en meg kö ve te li a költ ség ver seny ké pes sé gét is, így a
bér szín vo nal ala cso nyan tar tá sát. Itt ta pasz tal ha tó a leg na gyobb el -
lent mon dás, hi szen egy or szág tô ke von zó ké pes sé ge szem pont já ból
na gyon fon tos ala csony bér szín vo nal egy ben a jó lé ti nyu ga ti ál la mok -
hoz va ló fel zár kó zás gát ját is je len ti. Ad dig, míg az egyes ál la mok és
ré gi ók egy más sal ver sen ge nek a kül föl di tô ke be fek te té se kért, és ezen
be fek te té se kért ki szol gál ta tott hely ze tük bôl adó dó an még kü lön bö zô
ál la mi tá mo ga tá so kat is nyúj ta nak, nem mu tat ko zik le he tô ség a bér -
szín vo nal és az élet szín vo nal emel ke dé sé re. A je len le gi glo bá lis vi lág -
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gaz da ság ban olyan hely zet ala kult ki, hogy a jó lé ti ál la mok ver seny ké -
pes sé gük meg tar tá sa ér de ké ben egy re in kább rá kény sze rül nek az év -
ti ze de ken át han goz ta tott és meg va ló sí tott szo ci á lis ál lam vív má nya i -
nak meg nyir bá lá sá ra. A kö zép-ke let-eu ró pai or szá gok ban még drasz -
ti ku sabb a hely zet, mi vel a szo ci a liz mus erô sza kos ál la mo sí tá sa meg -
akasz tot ta a ha zai ma gán gaz da ság fo lya ma tos, szer ves fej lô dé sét, és a
tô ke nél kü li la kos sá got sok ként ér te a szo ci a liz mus nyúj tot ta ki szá -
mít ha tó, sok te kin tet ben eu ró pai szin tû szo ci á lis szol gál ta tá sok meg -
ka cso lá sa vagy meg szün te té se, va la mint az élet hos  szig tar tó mun ka -
hely szim bó lu má nak meg szû né se.

A ki szá mít ha tó ság he lyé be lé pett a tel je sít mény kény szer, az élet hosz -
 szig tar tó ta nu lás, a fo lya ma tos fej lô dés és a kör nye zet hez va ló al kal maz -
ko dás ké pes sé ge. A ma gán szfé rá ban meg szûnt vagy mar gi na li zá ló dott a
szak szer ve ze ti ér dek kép vi se le tek je len tô sé ge.

A kö zép-ke let-eu ró pai ál la mok Unió ba tör té nô fel vé te le nem oko zott
ér de mi el moz du lást az EU leg gyen gébb ver seny ké pes sé gi fak to ra i ban. 
A te le kom mu ni ká ci ós és az in for má ci ós tech no ló gi ák drasz ti kus fej lô -
dé se le he tô vé tet te az in for má ci ók hely tôl füg get len azon na li to váb bí tá -
sát, ami azon ban mes  sze nem je len ti azt, hogy a föld raj zi as pek tu sok
vesz tet tek vol na je len tô sé gük bôl. Míg le he tô vé vált az em be rek és a cé -
gek szá má ra, hogy jó val szé le sebb kör ben ke res se nek mun kát, az egy -
más sal ös  sze füg gô erô for rás ok és ipar ágak föld raj zi kon cent rá ci ó ja to -
vább ra is a nem ze tek és ré gi ók leg meg ha tá ro zóbb jel lem zô je ma rad,
ami kü lö nö sen ér vé nyes a fej lett ipa ri or szá gok ra. A lokalitás ko ráb bi
leg lé nye ge sebb is mér vei, mint pél dá ul az erô for rás ok hoz és a pi a cok -
hoz va ló kö zel ség, egy re in kább el vesz tik je len tô sé gü ket. A kü lön bö zô
erô for rás ok hoz va ló hoz zá fé rés to vább erô sí ti a he lyi ver seny fon tos sá -
gát. A glob al izá ció nö ve li a lo ká lis ver senyt.

Michael Porter a kö vet ke zô kép pen ma gya ráz za ezt a lo ká lis pa ra do -
xont. „A fej lett ipa ri ál la mok ban minden nek le ér té ke lô dött a ver seny -
elô nye, amit ha té ko nyan be le het sze rez ni na gyobb tá vol ság ról. A fa xon
és e-mail út ján kül dött in for má ció min den ki szá má ra el ér he tô vé vált.
Bár a glo bá lis erô for rás ok eny hí tik a ked ve zôt len kö rül mé nye ket, a glo -
bá lis vi lág gaz da ság ban a leg meg ha tá ro zóbb ver seny elôny pa ra dox mó -
don to vább ra is a he lyi ver seny elôny ma rad”.15

Az agg lo me rá ci ók lo ká lis ter me lé keny sé gi elô nyei, úgy mint a spe -
ci á lis in pu tok hoz, mun ka erô höz, in for má ci ó hoz és in téz mé nyek hez
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va ló hoz zá fé rés to váb bi cso por to su lás ra ser ken ti a vál lal ko zá so kat, és
az új vál lal ko zá sok von zá sa ré vén még erô sebb kon cent rá ció jön lét -
re. A ter me lé keny ség nö ve lé sét elô se gí tô té nye zôk mi att a kü lön bö zô
in no vá ci ók szin tén az adott klaszteren be lül ala kul nak ki, ami to vább
fo koz za a ter me lé keny ség nö ve ke dé sét. Pél dá ul a sze mé lyes kap cso la -
to kon át tör té nô spe ci á lis in for má ci ó hoz va ló ju tás a lo ká lis elôny -
szer zés mal má ra hajt ja a vi zet, mi vel a hely szí nen kép vi selt vál lal ko zá -
sok köz vet le nül sze rez nek tu do mást a ve vôi igé nyek rôl és a pi a ci tren -
dek rôl. A he lyi ver seny kon cep ci ó já nak nö vek vô el mé le ti tá mo ga tott -
sá ga je len tôs súlyt he lyez ar ra a po li ti kai meg kö ze lí tés re, amely nem
a nem ze ti, ha nem a re gi o ná lis szin tet ve szi ala pul. Az Eu ró pai Bi zott -
ság egy re na gyobb mér ték ben is me ri el azt a po ten ci á lis ér té ket,
amely a re gi o ná lis ver seny ké pes sé get elô se gí tô tu dás ala pú be fek te té -
sek kon cep ci ó ján nyug szik.

Az új re gi o ná lis ver seny ké pes ség és fog lal koz ta tá si cél ki tû zés leg fôbb
cél ja, hogy a tu dás gaz da ság ba va ló be fek te té sek ösz tön zé sén ke resz tül
ja vít sa az EU-régiók ver seny ké pes sé gét (ku ta tás-fej lesz tés, egye te mek és
cé gek köz ti együtt mû kö dés erô sí té se, in no vá ci ók, az al kal ma zot tak ab -
szorp ci ós ké pes sé gé nek ja ví tá sa).

1. áb ra: Az eu ró pai ver seny ké pes sé gi in dex kon cep ci ó ja 

For rás: Euro pean Com pet i tive ness In dex 2006–2007.
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Az eu ró pai ver seny ké pes sé gi in dex kon cep ci ó ja há rom fô ele men
nyug szik: kre a tív gaz da ság, gaz da sá gi tel je sít mény, inf rast ruk tú rá hoz va -
ló hoz zá fé rés.

A gaz da sá gi nö ve ke dés alap pil lé re i nek meg íté lé se je len tô sen vál to -
zott az el múlt más fél év ti zed ben. A ha gyo má nyos nö ve ke dés el mé le tek,
ame lyek a cé gek, ré gi ók és or szá gok ver seny ké pes sé gét a mun ka, tô ke
és ter mé sze ti erô for rás ok ren del ke zés re ál lá sa alap ján ha tá roz ta meg,
egy re in kább új ele mek kel egé szül nek ki.

Az új nö ve ke dés el mé le tek a gaz da sá gi nö ve ke dést szá mos új ös  sze -
te vô alap ján pró bál ja meg le ír ni, ame lyek rôl ko ráb ban azt tar tot ták,
hogy nem tar toz nak a gaz da sá gi rend szer hez. Ilyen új ös  sze te vôk az
in no vá ció, a tech no ló gia, va la mint az ok ta tás. Paul Romer kü lön
hang sú lyoz za, hogy a tech no ló gia és a tu dás a gaz da sá gi rend szer en -
do gén ré sze.16 Romer mo dell je a tu dás fak to ron nyug szik, amely a tô -
ke meg nyil vá nu lá sa és a hos  szú tá vú gaz da sá gi fej lô dés elô se gí tô je. A
tu dás ge ne rál ja az új tech no ló gi á kat és el já rás ren de ket. Romer szét -
vá laszt ja a hu mán erô for rás (szak em be rek) ál tal köz ve tí tett tu dást a
tu dás ered mé nye ként lét re jö vô ter mé kek tôl. Más ként meg fo gal maz -
va a hu mán tô ke ri vá lis ter mék, mi vel a szak tu dás sal ren del ke zô em -
ber egy szer re csak egy he lyen tud je len len ni, így ka pós a ver seny ké -
pes pi a co kon. Ez zel el len tét ben a tech no ló gi ai vál to zá sok nem ri vá li -
sak, mi vel mi helyt el ké szült a szab vány, a mo dell, már is le het utá noz -
ni, ha mi sí ta ni. A tu dás fé ke zet len nö ve ke dé se le he tô sé get biz to sít to -
váb bi in no vá ci ók és tech no ló gi ai vál to zá sok szá má ra, ame lyek to vább
ja vít ják a ter me lé keny sé get. A hu mán erô for rás ba fek te tett be ru há -
zás nö ve li a jö ve del me zô sé get. A ter mé kek és a tech no ló gia fix költ -
sé gei a nö vek vô ter me lés kö vet kez té ben csök ken nek. Romer alá tá -
maszt ja, hogy a jobb hu mán erô for rás-el lá tott ság gyor sabb nö ve ke -
dést ered mé nyez. Ez az oka an nak, hogy a lát szó lag nagy em be ri erô -
for rás-ál lo mán  nyal ren del ke zô fej lô dô or szá gok nem tud nak kel lô
ütem ben gya ra pod ni.

Az in no vá ci ók kon cent rá ci ó ját szá mos el mé let kí sé rel te meg le ír ni.
Schum peter agg lo me rá ci ós te ó ri á ja amel lett ér vel, hogy az in no vá ci ók
a nagy vá ros ok ban kon cent rá lód nak, mi vel ezek a vá ro sok ké pe sek meg -
fe le lô ke ret fel té te le ket biz to sí ta ni az új vál lal ko zá sok szá má ra. A há ló za -
tos ter me lés szó szó lói amel lett száll nak sík ra, hogy a kis vál lal ko zás ok
azért te le ped nek le egy he lyen, hogy meg kön  nyít sék a he lyi ter me lé si
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lánc ki ala ku lá sát, amely csök ken ti tranz ak ci ós költ sé ge i ket. A tu dás gaz -
da ság el mé le ti ki dol go zói Schum peter te ó ri á já ból in dul tak ki, aki fel is -
mer te a nagy vál la lat ok és az ál ta luk vég zett szisz te ma ti kus ku ta tás-fej -
lesz té sek je len tô sé gét. En nél a meg kö ze lí tés nél az in no vá ció kulcs sze re -
pet ját szik a tu dás gaz da ság fej lô dé sé ben. A tu dás gaz da ság te ó ri á ja ar ra
is ke re si a vá laszt, hogy a ma gas szak tu dá sú al kal ma zot tak mi ért pont
egy adott he lyen kon cent rá lód nak. A te ó ria ki dol go zói úgy vé lik, hogy
az in no va tív vál lal ko zá sok olyan he lye ken te le ped nek le, ame lyek ren -
del kez nek adap tál ha tó in no vá ci ós rend sze rek kel és ma ga san kva li fi kált
kel lô szá mú em be ri erô for rás sal. Emel lett még na gyon fon tos a cé gek
kö zöt ti mun ka erô-áram lás, amely le he tô vé te szi a ta nu lá si rend sze rek
ki ala ku lá sát.

Az új ver seny ké pes ség és ke res ke de lemel mé let lé nye ge, hogy a pi a -
cok, a ver seny ké pes ség és a ke res ke de lem na gyon fon to sak a si ke res in -
no vá ci ók szem pont já ból, mi vel a ke res ke del mi leg si ke res in no vá ci ók -
nak a nem zet kö zi po ron don is bi zo nyí ta ni uk kell ver seny ké pes sé gü ket.
Michael Porter sze rint a re gi o ná lis klaszterek ver seny ké pes sé gé nek
négy fô jel lem vo ná sa van:

1. köz le ke dé si és kom mu ni ká ci ós inf rast ruk tú ra, jó ok ta tá si és to -
vább kép zé si rend szer,

2. az in no vá ci ós ter mé kek irán ti je len tôs he lyi és nem ze ti ke res let,
3. ro kon és tá mo ga tó ipar ágak, ame lyek erô sí tik a glo bá lis gya kor lat

és a tu dás- és ta pasz ta lat transz fer el ter je dé sét,
4. meg ala po zott stra té gia, struk tú ra és ver seny az in no vá ci ós stra té -

gi á val ren del ke zô nagy cé gek és a pi a ci fel té te lek vál to zá sá ra jó val fo gé -
ko nyabb ki sebb cé gek kö zött.17

Az el múlt idô szak ban egy re erô tel jes eb ben nyer te ret a kre a tív osz -
tály te ó ri á ja, amely a kre a tív öt le te ket, tech no ló gi á kat és új ra ci o ná lis el -
já rás ren de ket ki gon do ló em be rek cso port já ra utal. Ez a cso port ma gá -
ban fog lal ja a tu do mány és ku ta tás, a mû vé sze tek, kul tú ra és az üz le ti
élet szak te kin té lye it.

Az eu ró pai ver seny ké pes sé gi in dex kre a tív kom po nen se 8 elem bôl áll:
– az üz le ti élet K+F-kiadásai,
– a kor mány K+F-kiadásai,
– a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek K+F-kiadásai,
– a gaz da sá gi élet K+F-tevékenységében fog lal koz ta tot tak szá ma,
– a kor mány K+F-tevékenységében fog lal koz ta tot tak szá ma,
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– a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek K+F-tevékenységében fog lal koz ta tot -
tak szá ma,

– sza ba dal mak szá ma,
– in for má ció-kom mu ni ká ci ós szek tor ban fog lal koz ta tot tak szá ma.

A ku ta tás-fej lesz tés re szánt be ru há zá sok és ab ban va ló fog lal koz ta -
tott ság meg ha tá ro zó fok mé rôi az új tech no ló gi ák, öt le tek és szoft ve rek
be ve ze té sé nek.

Az el múlt évek ben az ala csony
mér té kû K+F-be ru há zá sok nagy
fej tö rést okoz tak az eu ró pai po li -
ti ka al ko tók szá má ra. Az Eu ró pai
Unió GDP-jé nek csu pán 1,9%-át
for dít ja ku ta tás-fej lesz tés re, ho lott
a lis  sza bo ni stra té gia 3%-ot irány zott elô 2010-re. Ezen túl me nô en a K+F-
ráfordítások Eu ró pá ban na gyon kon cent rál tak. A 118 eu ró pai ré gió kö -
zül csu pán 14 ré gió mu ta tó szá ma ha lad ja meg a 3%-ot. A 14 ré gi ó ból 8
ré gió Svéd or szág vagy Finn or szág te rü le tén ta lál ha tó.

Az ipar K+F-ráfordításai je len tôs po zi tív ha tást gya ko rol nak a töb bi
vál lal ko zás ra és a tár sa da lom egé szé re is, meg kön  nyít ve a tu dás transz fer
hasz no sí tá sát. A ma gán szek tor K+F-beruházásai az ál la mi szek tor ral
szem ben na gyon je len tôs fok mé rô je a ré gi ók in no vá ci ós ak ti vi tá si szint -
jé nek.

Az ál la mi K+F-beruházások el sôd le ge sen a tu do má nyos bá zis erô sí té -
sét szol gál ják, amely biz to sít ja, hogy a ku ta tás azon elô nye it is hasz no sít -
sák, ame lye ket a pri vát szek tor nem szív fel. A kor mány za ti K+F-prog-
ramok ki egé szí tik, ösz tön zik a pri vát szek tor be ru há zá sa it, ami köz vet le -
nül tech no ló gi ai in no vá ci ó hoz ve zet.

A tu dás gaz da sá gok el sô sor ban az ér ték te rem tô és in no vá ci ós bá zi -
suk kal, és nem a költ sé gek kel ver se nyez nek. Ami kor a ré gi ók el in dul -
nak a tu dás gaz da ság gá ala ku lás út ján, nô a tu dás ala pú fog lal koz ta tott -
ság mér té ke, és ja vul a hu mán erô for rás mi nô sé ge. Ter mé szet sze rû leg
ez zel pár hu za mo san nö vek szik a kö zép- és fel sô fo kú ok ta tás ra szánt ki -
adás mér té ke és a fel sô fo kú vég zett sé gû ek szá ma. Ál ta lá nos ság ban el -
mond ha tó, hogy az in ten zív K+F-aktivitás meg ha tá ro zó a tu dás ala pú
szek to rok szem pont já ból, és ezek a szek to rok ma ga sabb in no vá ci ós és
ver seny elôny-po ten ci ál lal ren del kez nek. A tudás in ten zív ipar ágak ki bo -
csá tá sa a töb bi ipar ág ter me lé keny sé gét is nö ve li, és hoz zá já rul a tu dás,
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a ha té kony el já rás ren dek el ter je dé sé hez. Az aláb bi ak ban so ro lom fel a
ver seny ké pes ség szem pont já ból leg meg ha tá ro zóbb nyolc szek tort:

– bio tech no ló gia és vegy ipar (gyógy szer gyár tás, vegy ipa ri ter mé kek),
– in for má ci ós-kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok,
– ku ta tás-fej lesz tés,
– IT és com put er gyártás,
– te le kom mu ni ká ció,
– gép- és be ren de zés gyár tás,
– elekt ro mos gép gyár tás (pre cí zi ós és op ti kai esz kö zök),
– gép jár mû- és szál lí tó esz köz-gyár tás.

A tu dás ala pú fog lal koz ta tott ság te rü le tén az eu ró pai ré gi ók kö zül Ile
de France ré gió áll az élen, amely az egye dül ál ló an ma gas high-tech-
s zol gál tatá sok ban fog lal koz ta tot tak szá má nak kö szön he tô. Szin te holt -
ver seny ben a má so dik he lyet a né met Baden-Württemberg tar to mány
fog lal ja el a vi lág hí rû gép jár mû gyár tá sa alap ján.

Egy ér tel mû ös  sze füg gés fi gyel he tô meg a ré gi ók kre a ti vi tá son,
gaz da sá gi tel je sít mé nyen és az erô for rás ok hoz va ló hoz zá fé ré sen ala -
pu ló ver seny ké pes sé ge, va la mint a ma gas hoz zá adott ér té kû, tu dás -
in ten zív fog lal koz ta tott ság kö zött. Az agg re gát tu dás ala pú fog lal koz -
ta tott ság és az eu ró pai ver seny ké pes sé gi in dex köz ti kap cso lat jól ki -
mu tat ha tó.

Az eu ró pai ver seny ké pes sé gi in dex má so dik fô kom po nen se a gaz da -
sá gi tel je sít mény. A gaz da sá gi tel je sít mény-kom po nens öt elem bôl áll: egy
fô re esô GDP, mun ka ter me lé keny ség, hos  szú tá vú mun ka nél kü li sé gi rá -
ta, brut tó ha vi ke re set, gaz da sá gi ak ti vi tá si rá ta. A gaz da sá gi ak ti vi tá si rá -
ta kulcs fon tos sá gú in di ká tor a szo ci á lis ko hé zió és az ál la mi jó lé ti rend -
szer tôl va ló füg gô ség meg ál la pí tá sa szem pont já ból. Nem meg le pô,
hogy a gaz da sá gi ak ti vi tá si rá ta szem pont já ból is szin tén a K+F te rü le tén
je les ke dô skan di náv or szá gok tûn nek ki.

Az eu ró pai ver seny ké pes ség har ma dik kom po nen se az inf rast ruk tú ra,
va la mint az ah hoz va ló hoz zá fé rés. Egy ré gió vagy or szág köz le ke dé si és te le -
kom mu ni ká ci ós inf rast ruk tú rá já nak mi nô sé ge nagy ban meg ha tá roz za
an nak be fek te tés von zó le he tô sé ge it. A mo dern inf rast ruk tú ra na gyon lé -
nye ges fak tor a vál lal ko zá sok tel je sít mé nye szem pont já ból, meg ha tá roz za
az adott ré gió gaz da sá gi és szo ci á lis von ze re jét. A le ma radt ré gi ók ban, kü -
lö nös te kin tet tel az új tag ál lam ok ban vég re haj tott inf rast ruk tu rá lis be ru -
há zá sok ser ken tik a nö ve ke dést és az Unió mag ré gi ó i val va ló kon ver gen -
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ci át. Az új tag ál lam ok inf rast ruk tu rá lis fej lesz té se el en ged he tet len. 2004-
ben a 10 új ál lam csat la ko zá sá val 16%-kal nôtt az EU össz la kos sá ga, míg
a tel jes Uniós GDP-hez va ló hoz zá já ru lá suk csu pán 8%18.

1. táb lá zat: 2007–2013 pénz ügyi ke ret (mil lió euró 2004-es ára kon)
Meg ne ve zés 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007–

2013

1. Fenn tart ha tó 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139

nö ve kedés

1. a) Ver seny - 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098

ké pes ség a nö-

 ve ke dé sért és 

fog lal koz ta tá sért

1. b) Ko hé zió a 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

nö ve ke dé sért és 

fog lal koz ta tá sért

2. A ter mé sze ti 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344

erô for rás ok 

meg ôr zé se és 

ke ze lé se

Eb bôl: 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

pi ac hoz kap-

 cso ló dó ki adá -

sok és köz vet len 

ki fi ze té sek

3. Ál lam pol - 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770

gár ság, sza bad ság,

biz ton ság és jog-

 ér vé nye sí tés

4. Az EU mint 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463

glo bá lis té nye zô

5. Igaz ga tás 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800

6. El len té te lezé sek 419 191 190 – – – – 800
Kö te le zett sé gi 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
elô i rány zat ok 
ös  sze sen:

A GNI szá za lékában 1,100% 1,080% 1,070% 1,040% 1,030% 1,020% 1,010% 1,048%

For rás: Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá ga, ICEG mun ka fü zet 20., 2007. jú ni us 30., 6. o.
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A 2007–2013-ig tar tó idô szak pénz ügyi ke re tét vizs gál va meg ál la pít -
ha tó, hogy a ver seny ké pes ség irá nyá ba to ló dik el a hang súly. A ver seny -
ké pes ség a nö ve ke dé sért és fog lal koz ta tá sért el ne ve zé sû elô i rány zat ra
szánt ki adá sok éves szin ten 6–7%-kal nö ve ked nek a kö zös ag rár po li ti ka
ro vá sá ra, ame lyek éves szin ten 3%-kal csök ken nek.

2. táb lá zat: A pénz ügyi ke ret szer ke ze té nek és pri o ri tá sa i nak vál to zá sa a
2000–2006 és 2007–2013 költ ség ve té si ter ve zé si pe ri ó dus ban (mil lió euró
2004-es ára kon)

Kö te le zett ség vál la lá si 2000– % Kö te le zett ség vál la lá si 2007– %
elô i rány zat ok 2006 elô i rány zat ok 2013

(2004-es (2004-es
ára kon) ára kon)

1. Me zô gaz da ság 330 544 44,33% 1. Fenn tart ha tó 382 139 44,21%
nö ve ke dés

1. a) Kö zös 292 287 39,20% 1. a) Ver seny ké pes ség 74 098 8,57%
ag rár po li ti ka a nö ve ke dé sért és 

fog lal koz ta tá sért
1. b) Vi dék fej lesz tés 38 257 5,13% 1. b) Ko hé zió 308 041 35,64%

a nö ve ke dé sért és 
fog lal koz ta tá sért

2. Struk tu rá lis 258 656 34,69% 2. A ter mé sze ti 371 344 42,96%
te vé keny sé gek erô for rás ok meg ôr zé se

és ke ze lé se
Struk tu rá lis ala pok 230 900 30,96% Eb bôl: pi ac hoz 293 105 33,91%

kap cso ló dó ki adá sok 
és köz vet len ki fi ze té sek

Ko hé zi ós alap 27 756 3,72% 3. Ál lam pol gár ság, 10 770 1,25%
sza bad ság, biz ton ság

3. Bel sô po li ti kák 52 439 7,03% 3. a) Sza bad ság, biz ton ság, 6 630 0,77%
jog ér vé nye sü lé se

4. Kül sô ak ci ók 34 486 4,62% 3. b) Ál lam pol gár ság 4 140 0,48%
5. Igaz ga tás 38 099 5,11% 4. Az EU mint glo bá lis 49 463 5,72%

sze rep lô
6. Tar ta lé kok 4 258 0,57% 5. Igaz ga tás 49 800 5,76%
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7. Elô csat la ko zá si 23 493 3,15% 6. El len té te le zé sek 800 0,09%
tá mo ga tás
8. El len té te le zés, 3 750 0,50%
kom pen zá ció
Kö te le zett ség vál la lá si 745 725 200,00% Kö te le zett ség vál la lá si 864 316 100,00%
elô i rány zat elô i rány zat

For rás: Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá ga, ICEG Mun ka fü zet 20., 2007. jú ni us 30., 15. o.

A fen ti táb lá zat ból jól lát ha tók a kö te le zett sé gi elô i rány zat ok szer ke -
ze ti vál to zá sai. A Ró mai Szer zô dés alap ve tô cél ja volt az eu ró pai gaz da -
sá gi és po li ti kai unió lét re ho zá sa. E cé lok el éré se ér de ké ben a tag ál la-
m ok nak szá mos ko ráb bi nem ze ti szin tû jog kört át kell ru ház ni uk az
Unió ra. A ki szé le se dô kö zös sé gi fel ada tok és cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa
ér te lem sze rû en ma ga után von ja a kö zös költ ség ve tés hez va ló hoz zá já -
ru lás nö ve lé sé nek szük sé ges sé gét. Az Unión be lül az egyes országc so -
por tok kü lön bö zô ér de kek kel ren del kez nek. A net tó be fi ze tô tag ál la -
mok a kö zös költ ség ve tést te kin tik ki in du lá si alap nak, és nem a kö zös
po li ti ká kat és kö zös cé lo kat. A net tó be fi ze tôk a be fi ze té sek ará nyo sí tá -
sát, va gyis a nem ze ti ér de kek ka rak te re sebb kép vi se le tét tá mo gat ják. Ez -
zel el len tét ben a kö zös költ ség ve tés ha szon él ve zôi fo lya ma to san a szo li -
da ri tás, a kon ver gen cia erô sí té sét, kö zös költ ség ve tés új ra el osz tó jel le -
gét tá mo gat ják. A me di ter rán or szá gok Európai Unió hoz va ló csat la ko -
zá sá val lé nye ge sen meg vál to zott a költ ség ve tés jel le ge. A mag ré gi ók hoz
ké pest fej let len pe ri fé ri ák a költ ség ve té si cé lok és a kö zös sé gi for rá sok
új ra fel osz tá sát igé nyel ték.

A kö zép-ke let-eu ró pai 12 újon nan csat la ko zott ál lam ko hé zi ós igé -
nyei, szük ség le tei csak to vább bo nyo lít ják a hely ze tet, mi vel az al lo kál -
ha tó for rá sok faj la go san le csök ken tek, és az új fi nan szí ro zá si igé nyek a
gaz da sá gi re ces  szió kö ze pet te je lent kez nek. Az új tag ál lam ok min de -
nek elôtt a fel zár kóz ta tás ban, a ko hé zió erô sí té sé ben ér de kel tek. Na -
gyon ko moly ér dek el len té tek kör vo na la zód nak az EU ré gi tag ál la mai –
magorszá gok – és a pe ri fé ria kö zött, va la mint az újon nan csat la ko zott
ál la mok és a ko ráb bi, de je len leg is ha szon él ve zô tag ál lam ok kö zött.
Ezen túl me nô en fi lo zó fi ai ér dek el len té tek is fe szül nek. Az egyik ál lás -
pont a pi a cok vé del mét tá mo gat ja, míg a má sik szem lé let a ver seny ké -
pes ség elô moz dí tá sát erô sí te né.

Ko moly di lem ma elôtt áll nak az EU dön tés ho zói. El kell dön te ni ük,
hogy az ed dig is jól tel je sí tô mag ré gi ó kat erô sí tik a ver seny ké pes ség jel -
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ige han goz ta tá sá val, vagy a leg gyen gébb, leg el ma ra dot tabb ré gi ó kat
pró bál ják fel zár kóz tat ni. Az Unió nak el kell dön te ni, hogy a gyor sabb
gaz da sá gi nö ve ke dést je len tô sebb fej lett ség be li kü lönb sé gek kel, vagy a
las sabb nö ve ke dést, csök ke nô fej lett ség be li kü lönb sé gek kel vá laszt ja.
Az Eu ró pa 2020 stra té gi át ol vas va egy ér tel mû, hogy az Eu ró pai Unió a ver -
seny ké pes ség erô sí té se mel lett száll sík ra a re ces  szió ál tal súj tott vi lág gaz -
da sá gi ver seny ben, amely egy ér tel mû en a két se bes sé gû Eu ró pát ve tí ti elô.
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Bódi Stefánia

Bibó Ist ván gon do la tai 
a ré gió és a de mok rá cia

kap cso la tá ról
The Democracy and Central Europe:

István Bibó’s Ideas

Összefoglalás
Bibó Ist ván a 20. szá zad meg ha tá ro zó po li ti kai gon dol ko dó ja, jo gá sza
volt. Eb ben a ta nul mány ban a szer zô cél ja, hogy ös  sze kap csol ja Bibó Ist -
ván de mok rá ci á ról val lott né ze te it a kö zép-ke let-eu ró pai ré gió elem zé -
sé vel. Be mu tat ja a ta nul mány ban Bibó nak a ré gió an ti de mok ra ti kus jel -
le gé rôl val lott gon do la ta it, a konf lik tus ere dô it, a ko ra be li vi szo nyo kat,
mi köz ben igyek szik a kö zép pont ba ál lí ta ni Bibó Ist ván elem zô egyé ni -
sé gét.

Summary
István Bibó was a great political thinker and lawyer of the 20th century.
In this study the author intends to link István Bibó’s concepts of democ-
racy with the Central European region. His opinion of the anti-demo-
cratic features of the region, the sources of the conflict and the politi-
cal relations of the era are presented in order to give a view and under-
standing of the Bibó’s analytic mind. 

BÓDI STEFÁNIA egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem KTK
(Bodi.Stefania@uni-nke.hu).
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Bibó Ist ván a 20. szá zad ha zai jog iro dal má nak egyik leg je len tô sebb
gon dol ko dó ja és de mok rá cia el mé le té nek meg al ko tó ja volt. Mun kás sá -
ga ré sze ként több biz ton ság po li ti kai konf lik tus sal is fog lal ko zott, így be -
ha tó an ele mez te a cip ru si, az arab–iz ra e li, az észak-ír or szá gi és a kö zép-
ke let-eu ró pai konf lik tu sok oka it. Bibót fog lal koz tat ta a kö zép-ke let-eu -
ró pai ré gió fe u dá lis jel le ge és a ré gió de mok ra ti kus fej lô dé sé nek sa já -
tos sá gai is. A ta nul mány cél ja Bibó de mok rá ci á ról val lott né ze te i nek be -
mu ta tá sa, mely át ve zet ben nün ket a kö zép-ke let-eu ró pai ré gió an ti de -
mok ra ti kus jel le gé nek elem zé sé hez és a ré gió fe szült ség for rá sa i nak be -
mu ta tá sá hoz.

Bibó sze rint a de mok rá cia lé nye ge a nép ural ma, te hát egy olyan
rend szer, amely ben „a nép, va gyis az át lag em be rek ös  szes sé ge ab ban a
hely zet ben van, hogy ve ze tô it meg tud ja vá lo gat ni, tud ja el len ôriz ni, és
ha kell, el tud ja ker get ni”.1 Bibó leg hí re sebb idé ze tei ma már köz is mer -
tek, és olyan el ve ket tük röz nek, me lyek a jog ál la mi de mok rá cia alap ér -
té ke it köz ve tí tik, de sa ját ko rá ban ez nem így volt, gon do la tai új sze rû en
ha tot tak. Hang sú lyoz za to váb bá, hogy az alá ve tet tek nek fel kell sza ba -
dul niuk a de mok rá ci á ban a ha ta lom lé lek ta ni nyo má sa alól, és szük sé -
ges sé vá lik a nép ak tív rész vé te le a kor mány zás ban. Fon tos ré sze Bibó
kon cep ci ó já nak a lé lek ta ni-tu da ti té nye zô: a nép tud ja, hogy a ve ze tôk
ha tal ma az ô be le egye zé sén nyug szik. Úgy gon dol ja, a fé le lem tôl csak
úgy sza ba dul ha tunk meg, ha nem tart juk em ber tár sa in kat kény szer
alat t, s ha mi sem ál lunk el nyo más alat t; a de mok rá cia lé nye ge Bibó sze -
rint az em be ri sza bad ság és az em be ri mél tó ság ér vé nye sü lé se. A kény -
szert az ura lom gyen ge sé gé nek tart ja. Bibó ked ve li a kö zép kort, mert a
kö zép kor ban nem volt ugyan egyen lô ség, de nem volt zsar nok ság sem,
ami a ké sôb bi ko rok ról nem mond ha tó el; a kö zép kor ban az egy ház
volt a leg na gyobb ha tal mú szer ve zet, amely azon ban nem gya ko rolt
erôsza k monopóli u mot. Nem tar tot ta el fo gad ha tó nak sem a du a liz -
must, sem a Hor thy -kor sza kot, sem a ká dár iz must.2 A de mok rá cia meg -
va ló su lá sát élet for ma-vál to zás ként is té te le zi: az ural mi szem lé le tet fel -
vált ja a ha ta lom hu ma ni zá lá sa, mert a ha ta lom szol gá lat. Meg va ló su lá -
sá nak elô fel té te le pe dig a ha ta lom elszemé lyte lenítése és a ha tal mi
ágak szét vá lasz tá sa. Hang sú lyoz za még az ön kor mány za ti ság sze re pét is.
Bibó ér té kes nek lát ja a ha ta lom meg osz tás ta nát, hang sú lyoz za azon ban,
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hogy ez az el mé let meg re kedt, és ki fej lô dött a ve le ro kon po li ti kai plu -
ra liz mus, ami ma ga után von ta azt, hogy „az ál lam fel té te le zett egy sé ge
és szu ve re ni tá sa mö gött a ha tal mi gó cok so ka sá ga áll”.3 Bibó a ha ta lom -
meg osz tás el vét al kal mas nak tart ja a ha ta lom er köl csi iga zo lá sá ra. A de -
mok rá cia leg lé nye ge sebb ta ní tá sá nak azt tart ja, hogy „egy nem zet mély -
sé gé ben és ma gas sá gá ban a több szö rö sé re nö ve ked he tik an nak, ameny -
 nyit akár a leg na gyobb erô fe szí tés sel is a töb bi nem ze tek ro vá sá ra nö ve -
ked ni ké pes”.4 A de mok rá cia elô fel té tel ének te kin ti a sza bad ság jog ok
egye te mes nyu ga ti tech ni ká ját, a több párt rend szert, a par la men ta riz -
must, a par la ment nek fe le lôs vég re haj tó ha tal mat, a saj tó sza bad sá got és
a füg get len bí ró sá gok lé tét. A ha ta lom hu ma ni zá lá sát az eu ró pai tör té -
ne lem fej lô dés leg na gyobb vív má nyá nak tart ja, amely a ke resz tény ség -
gel ve szi kez de tét, majd a jog ál la mi ság gal foly ta tó dik. Fel hív ja a fi gyel -
met er kölcs és a ha ta lom kap cso la tá ra, és hang sú lyoz za a ha tal mi vis  sza -
élé sek de mo ra li zá ló ha tá sát. Fon tos nak tart ja a köz tár sa sá gi ál lam for -
ma, az ön kor mány za ti ság és a köz igaz ga tás sal szem be ni bí rói jog vé de -
lem sze re pét is. A köz igaz ga tás szak sze rû sí té sé vel is fog lal ko zott, ja va sol -
ta az ál lá su kat vesz tôk be il lesz té sét a ter me lés be. Az is ko lák sze rin te ál -
la mi kéz ben kell hogy ma rad ja nak, ter mé sze te sen az egy há zi is ko lák lé -
tét meg en ge dett nek tart ja, és ja va sol ja a kü lön bö zô is ko lák egy for ma ál -
la mi tá mo ga tá sát. Bibó a jog meg ha tá ro zá sa kor fel hív ja a fi gyel met a
jog kö ve tés fon tos sá gá ra, mert nem jog az, amit sen ki sem kö vet. De -
mok rá ci á ban te hát a jog nem tar tal maz hat csu pán kény szer ele me ket.
Bibó Ist ván elô re mu ta tó ja vas la tot tett ko ra po li ti kai vi szo nyai kö zött,
ami kor 1956-ban ja va sol ta az Al kot mány bí ró ság fel ál lí tá sát Ma gyar or -
szá gon. Bibó ja vas la tát ek ko ri ban még el ve tet ték.5

Bibó Ist ván de mok rá cia el mé le té ben hang sú lyoz ta a zsi dók és a né met
ki sebb ség szá má ra is a ki sebb sé gi jo gok tel jes meg adá sát és a nem zet be va -
ló in teg rá ló dás va ló sá gos fel tét ele i nek meg te rem té sét. A zsi dók ül dö zé sét
az ül dö zôk le ala cso nyo dá sa ként ér tel me zi, hi szen aki más em be ri mél tó -
sá gát le ala cso nyít ja, az sa ját ma ga is le ala cso nyo dik. Bibó a prob lé ma gyö -
ke rét nem a ma gyar ság fel hí gu lá sá ban, il let ve hát tér be szo ru lá sá ban lát ja,
ha nem a ma gyar tár sa da lom és a po li ti kai elit ren di jel le gé ben és ha zug -
sá ga i ban. A ren di tár sa da lom zárt és sta ti kus, el len tét ben a pol gá ri tár sa -
da lom mal, amely ru gal mas és nyi tott. Bibó nem fog lal ko zott az okok ma -
gya rá za ta köz ben a ma gyar, a né met vagy a zsi dó al kat jel lem zô i vel, il let ve
úgy ítél te meg, hogy ez a faj ta ma gya rá zat ke re sés a ma gyar ság hát tér be
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szo ru lá sá ra nem ve zet se ho va. „A kér dést egy ál ta lán nem az al ka ti kü lönb -
ség fo ka dön ti el…a ma gyar pa rasz tot azért igaz gat ták arány lag ma gas szá -
za lék ban tô le al kat ban töb bé-ke vés bé kü lön bö zô né met hi va tal no kok, és
bú zá ját azért vá sá rol ták zsi dó ke res ke dôk, mert a hoz zá al kat ban kö ze lebb
ál ló ma gyar urak s az ál ta luk be ren de zett tár sa da lom olyan volt, ami lyen
volt.”6 Bibó Ist ván ele in te osz to zott a ma gyar nem zet hát tér be szo ru lá sá val
kap cso lat ban val lott ko ra be li né ze tek ben, majd cá fol ta a ma gyar al kat és a
kö zös ség ala kí tás de mok ra ti kus jel le ge kö zött fel té te le zett kap cso la tot. Sze -
rin te a zsi dó tör vé nyek el fo ga dá sá ban is sze re pet ját szott a ma gyar po li ti kai
ösz tön rom lá sa, amely a ko ráb bi tör té nel mi ese mé nyek bôl fa kad, az ir -
re ális és gör csös po li ti kai gon dol ko dás ból, a re a li tás ér zék el vesz té sé bôl és
a rög esz mék bôl.

A párt po li ti kai vi szo nyo kat ele mez ve Bibó Ist ván azt mond ja, a bal ol -
dal nak is meg van nak a szim bó lu mai és mí to szai a jobb ol dal hoz ha son -
ló an, ilyen pél dá ul a jobb jö vô be ve tí tett áb ránd kép és a múlt-je len pok -
lá nak szem be ál lí tá sa, a mes si a nisz ti kus kül de tés tu dat és az ide a li zált for -
ra dal mi erô szak.7 Sze rin te a mar xiz mus–le ni niz mus ta la ján ki fej lô dô
dik ta tú rák sem mi vel se job bak, mint a jobb ol da li dik ta tú rák, hi szen
ezek is ta gad ják az em be ri sza bad ság ügyét, és ugyan úgy jel lem zô jük,
hogy esz kö ze ik és té te le ik kö zött is el lent mon dás ok fe szül nek. A mar -
xis ta–le ni nis ta fi lo zó fia azért tar to zik a legrossz abbféle ide o ló gi ák so rá -
ba, mert nem vesz tu do mást a va ló ság ról, sé mák ban és ima gi ná ri us ké -
pek ben gon dol ko dik. Ide o ló gi á já nak té ves mi vol ta szin te min den pon -
ton ki mu tat ha tó. Nem igaz, hogy a gaz da ság az egye dü li meg ha tá ro zó
elem, nem igaz, hogy az osz tály harc vég sô ér tel me a tör té ne lem nek, és
az sem igaz, hogy a for ra da lom ön cél. Úgy vé li, Marx alap ve tô en té ve -
dett ab ban, hogy a for ra dal mi erô szak az egyet len esz köz az ural ko dó
osz tá lyok meg dön té sé re.8 Os to roz za Bibó a mar xis ta–le ni nis ta tár sa dal -
mi szem lé le tet a pa raszt ság ki zsák má nyo lá sa mi att is. Úgy vé li, Le nin
elô ször meg nyer te a pa raszt sá got a föld re form mal, majd szét ta gol ták a
tár sa dal mat az osz tály sé ma sze rint, vé gül pe dig a Sztá lin-fé le kol lek ti vi -
zá lá si prog ram be te tôz te az egész fo lya ma tot. Bibó a szo ci a liz must a pol -
gá ri de mok ra ti kus for ra dal mak lo gi kus foly ta tá sa ként szem lé li, azon -
ban hang sú lyoz za, hogy „min den szo ci a lis ta vív mány nak, re form nak
csak is an  nyi ér tel me és jo go sult sá ga van, amen  nyi ben a sza bad sá got ott,
ak kor és ha té ko nyan fo koz za”.9 Ká ros nak tart ja a li be ra liz mus és a szo -
ci a liz mus szem be ál lí tá sát.10 Egyet ért az elô jog ok bé kés, fo ko za tos meg -
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szün te té sé vel.11 A li be ra liz must a szo ci a liz mus sal együtt ele mez te, a li be -
rá lis de mok rá cia foly ta tá sa ként szem lél te, és azt mond ja, a li be ra liz mus
a szü le té si pri vi lé gi u mok kal szem ben va ló sza bad ság prog ra mot, a szo-
 ci aliz mus pe dig a va gyo ni pri vi lé gi u mok kal szem be ni sza bad ság prog ra -
mot hir de ti meg.12 Bibó a Ká dár-rend szer rel szem ben csen des tá vol sá -

got tar tott, az ér tel mi sé gi el len -
zék pél da kép évé vált.

Bibó sze rint a na ci o na liz mus
ere jét a mí tosz ad ja, az a gon do -
lat, hogy mind an  nyi an egy nem -
ze ti kö zös ség tag jai va gyunk, és
olyan jel ké pek igye kez nek ezt

alá tá masz ta ni, mint a rom lat lan nép vagy a fa lu kö zös ség mí to sza. Bibó
hoz zá fû zi, hogy a né met és egyéb fa siz mu sok lé nye ge a kol lek tív hisz té -
ria, a to tá lis té boly, amely meg ta gad ja az ad di gi eu ró pai tár sa da lom fej -
lô dést. Bibó Ist ván a na ci o na liz must a kö zép-ke let-eu ró pai konf lik tus
elem zé sé nél is tár gyal ja. Utalt ar ra írá sa i ban, hogy Nyu gat-Eu ró pa szá -
má ra is me ret le nek azok a prob lé mák, ame lyek Kö zép-Ke let-Eu ró pá ban
a ha tá rok és nem ze tek egy be esé sé nek hi á nyá ból adód nak. Robert N.
Ber ki ál la pít ja meg Bibó Ist ván ide o ló gi ai szem lé le tét ele mez ve, hogy
Bibó nem men tes a Nyu gat ered mé nye i nek cso dá la tá tól, és azt fel té te -
le zi, hogy a nyu ga ti ka pi ta liz mus konf lik tus szint je ala csony, oly an  nyi ra,
hogy meg en ge di a szo ci a liz mus ba va ló bé kés át me ne tet, és a tô ké sek le -
mon da nak majd a ha ta lom ról az egy sze rû tö me gek ja vá ra.13

Bibó Ist ván az ún. „har ma dik utas fej lô dés” hí ve volt ko ra po li ti kai né -
ze tei kö zött, és azt val lot ta, hogy a szo ci a lis ta cél ki tû zés sem tûr he ti a
po li ti kai sza bad ság el ve té sét. A sza bad ság hi á nya ugyan is fé lel met szül,
a fé le lem pe dig sza bál  lyá vá lik. „De mok ra tá nak len ni min de nek elôtt
an  nyit tesz, mint nem fél ni: nem fél ni a más vé le mé nyû ek tôl, a más
nyel vû ek tôl, a más fa jú ak tól, a for ra da lom tól, az ös  sze es kü vé sek tôl, az
el len ség is me ret len go nosz szán dé ka i tól, az el len sé ges pro pa gan dá tól,
a le ki csiny lés tôl és egy ál ta lán mind azok tól az ima gi ná ri us ve sze del mek -
tôl, me lyek az ál tal vál nak va ló di ve sze del mek ké, hogy fé lünk tô lük”.14 A
har ma dik utas prog ram a ka pi ta lis ta ér te lem ben vett li be ra liz mus és a
szo ci a liz mus al ter na tí vá ja ként je lent meg, mint har ma dik meg ol dás.15

Az el sô vi lág há bo rú után je lent meg, majd a New Deal-pro gram ke re té -
ben bon ta ko zott ki elô ször az Egye sült Ál la mok ban. Tar tal má nak lé nye -

... a tô ké sek le mon da nak

majd a ha ta lom ról

az egy sze rû tö me gek ja vá ra.
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ge a sza bad ke res ke de lem ben ra gad ha tó meg, amely hez hoz zá ta pad -
nak a szak szer ve ze ti ér dek ér vé nye sí tés, a mun kás rész vé tel, a szö vet ke ze -
ti tu laj don és a mo no pó li u mok ki zá rá sá nak ös  sze egyez te té se.16 Lé nye gé -
ben a ka pi ta liz mus és a szo ci a lis ta gaz da ság kö zött ke re sett va la mi fé le
meg ol dást. Hoz zá tet te, hogy a szo ci a liz mus vi szo nya it nem si ke rült vé -
gül a nyu ga ti jog ál lam ok de mok rá cia kri té ri u ma i val ös  sze egyez tet ni – ez
a har ma dik utas fej lô dés ta na –, és ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy ta lán
ez nem is le het sé ges. A bal ol dal po li ti kai cse lek vé se te kin te té ben haj la -
mos a köz ha ta lom fel hasz ná lá sá ra. Nap ja ink bal ol da li moz gal mai már
el sza kad tak a mar xiz mus tól, egy kor pe dig odá ig men tek, hogy meg -
szün tet ték a sza bad sá got. Kü lön bö zik vi szont ab ban a jobb ol dal tól,
hogy min dig el ítél te prog ram ja i ban a tár sa dal mi igaz ság ta lan sá got.

Bibó pro tes táns ta nár csa lád gyer me ke, aki eu ró pai ta nul má nyo kat
foly ta tott, és szé les kö rû rá lá tás sal ren del ke zett a kor tár sa dal mi-po li ti -
kai fo lya ma ta i ra. Füg get len gon dol ko dó, de mok ra ta volt, meg vesz te get -
he tet le nül ob jek tív. Robert N. Ber ki azt mond ja, ha fi lo zó fi á ját tö mö ren
akar nánk ös  sze fog lal ni, azt mond hat nánk, hogy re a lis ta éles lá tá sa és er -
köl csi tar tá sa mi att élet mû ve a mo ra liz mus re a liz mu sá ról szól.17

1956-ban a lá za dó Ma gyar or szág ol da lá ra áll, amely nek for ra dal mát
pél da mu ta tó nak tart ja. Egye di sé ge ab ban rej lett, hogy lib er al ista gon -
dol ko dó lé vén ös  sze tud ta egyez tet ni a ha za sze re te tét bi zo nyos kon zer -
va ti viz mus sal. Bibó ke resz tény gon dol ko dó volt, de koz mo po li ta is, így
ké pes volt ko he rens rend szer be ren dez ni a kü lön fé le ér té ke ket. Ber ki
sze rint Bibó Ist ván a klas  szi kus eu ró pai li be ra liz mus örö kö se is, ha tás sal
vol tak rá az utó pis ta szo ci a lis ták, va la mint Gugliel mo Fer rero olasz tör -
té nész.18 Bibó va la men  nyi ôt ért ide o ló gi ai ha tás tól és kö tött sé gek tôl
men te sen volt ké pes ér vel ni, amint egy het ve nes évek ben adott in ter jú -
ban mond ta: „aki nek épen mû kö dik a re a li tás ér zé ke, az akár mi fé le ide o -
ló gi ai épít mény bôl ki in dul va ugyan oda kell hogy el jus son”.19 Nagy sá ga
ab ban rej lik, hogy nem csak ak kor hal lat ta a hang ját, ha sa ját ér de ke it
ér te sé re lem, ha nem a nem zet egé szé nek ér de ke it szem elôtt tart va
gon dol ko dott.

Gángó Gá bor ab ban lát ja Bibó Ist ván kö zép-ke let-eu ró pai konf lik tus -
elem zé sé nek leg fôbb ér té két, hogy fel is mer te Bibó: egy nem zet ha lá lát
nem csak a szám sze rû fo gyás je lent he ti, ha nem a nem zet ként va ló el is -
me rés hi á nya is.20 „Itt nem kell ki ir ta ni vagy ki te le pí te ni egy nem ze tet,
itt eset leg ah hoz, hogy ve szély ben érez ze ma gát, elég nagy erô vel és
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nagy erô szak kal két ség be von ni, hogy lé te zik.”21 A „ma gyar ügy” el szi ge -
tel ten te hát nem ren dez he tô, csak a ré gió né pe i nek sor sá val együt te -
sen. Pro pa gan da ér té ke vál to zat la nul igen nagy a ma gyar ügy nek, de at -
tól, hogy töb bet be szél nek ró lunk, mint más nem ze tek rôl, a kér dés még
nem meg ol dott.22 Bibó a nyel vi té nye zô nek ki emel ke dô sze re pet tu laj -
do ní tott, töb bet, mint a tör té ne ti ele mek nek, és nem azo no sult a ko ra -
be li fö de rá ci ós el kép ze lé sek kel sem. A „fe de rá ció nem cso da szer” Bibó
sze rint, és a Habs bur gok bi ro dal ma ré vén már volt al kal munk be le kós -
tol ni ab ba, hogy mit is je lent a fö de rá ció; ha pe dig egy nem zet mégis
fö de rá ci ós el kép ze lé sek ben gon dol kod na, azt csak a ha tá rok elô ze tes,
meg nyug ta tó le tisz tá zá sá val ér de mes meg ten nie. Kri ti ka ként meg fo gal -
maz ták ve le szem ben, hogy nincs olyan ha ta lom, amely ma gá ra vál lal ná
az igaz sá gos ha tár meg vo nás sú lyos fel ada tát, épp el len ke zô leg, a nagy -
ha tal mak in kább a ré gió fe szült sé gé nek fenn tar tá sá ban ér de kel tek.23

Meg ál la pít hat juk, hogy több mint har minc év vel Bibó Ist ván ha lá la után
még min dig nincs egy ér tel mû meg ol dá sa egyik et ni kai konf lik tus nak
sem. Meg ol dá si ja vas la tok, kí sér le tek, ki vo nu lá sok mind egyik konf lik tus
ese té ben tör tén tek, de olyan ki egye zést nem hoz tak, amely tar tós meg -
nyug vás sal ke cseg tet ne. Bibó Ist ván egy olyan kor ban mon dott ob jek tív
ér ték íté le tet ko ra tár sa dal mi fo lya ma ta i ról, amely kor rend kí vül sok fé le
ide o ló gi á val át szôtt volt, és a tisz tán lá tás sem mi kép pen sem jel le mez te.

Meg ha tá ro zó Bibó Ist ván nak az 1960-as és az 1970-es évek ben író dott
A nem zet kö zi ál lam kö zös ség bé nult sá ga és an nak or vos sá gai cí mû mun -
ká ja, amely ben nem zet kö zi te rü le ti és ál lam ala ku lá si konf lik tu sok ra ke -
res te a meg ol dást. Bibó konk rét meg ol dá si ja vas la tok kal állt elô, ame -
lyek ki mun ká lá sa so rán lát hat tuk, hogy ki in du ló pont ja az ön ren del ke -
zés el ve volt, az ál ta la leg gyak rab ban ja va solt esz kö zök pe dig a nem zet -
kö zi dön tô bí rás ko dás, il let ve a nép sza va zás vol tak. A nem zet kö zi dön tô -
bí rás ko dást a pár tat lan ság és a füg get len ség el ve alap ján kép zel te el al -
kal maz ni, nem té te les jog sza bály ok, in kább po li ti kai íté lô ké pes ség alap -
ján. Bibó lé nyeg lá tá sát bi zo nyít ja, hogy ezek a prob lé mák má ig meg ol -
dat la nok. Az elem zett konf lik tu sok meg ol dá sa igen ne héz kes, mi vel
nem ze ti sé gi konf lik tu sok ról van szó, és a nagy ha tal mak nyo má sa is be -
fo lyást gya ko rolt e prob lé mák ra a tör té ne lem so rán. E kér dé sek el szi ge -
tel ten, ön ma guk ban te hát nem ren dez he tô ek. Bibó ja vas la tai lo gi ku -
sak, az ön ren del ke zés el vé nek gya kor la ti ne héz sé gei mi att azon ban oly -
kor ke resz tül vi he tet le nek.
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Bibó Ist ván kri ti kus elem zô, ál lan dó ön vizs gá lat és szó ki mon dás jel -
le mez te, sok ol da lú an kép zett el me, aki ké pes volt át fo gó an ele mez ni a
ha zai vi szo nyo kat, a kor szé le sebb ös  sze füg gés rend sze ré be ágyaz va.
Meg ol dás ke re sé se it a cél sze rû ség és a mo ra li tás hat ja át. Bibó Ma gyar -
or szá gon meg aláz ta tás nak volt ki té ve, és kény sze rû hall ga tás ra is ítél ték.
Volt mi nisz té ri u mi hi va tal nok, ahol el gon do lá sa it több ször fél re tet ték,
pe dig azok elô re mu ta tó ak vol tak. Egye te mi ka ted rán is rö vid ide ig áll -
ha tott, de facto egy na pig ál lam mi nisz ter, ame lyért öt és fél évi fegy ház -
zal fi ze tett a ké sôb bi ek ben. Az öt ve nes évek tôl se géd könyv tá ros, ami ép -
pen csak ele gen dô a meg él he té sé hez, tu do má nyos pub li ká lás ra ek kor
egy ál ta lán nem volt le he tô sé ge. A het ve nes évek tôl al kal ma nyí lott vol -
na kül föld re utaz ni (ha út le vél ké rel mét el nem uta sít ják), és ta nul má -
nyoz ni az ön ren del ke zé si elv, az ál la mi szu ve re ni tás, a né met al kot -
mány fej lô dés és az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia ér té ke lé sé vel fog lal ko zó
iro dal mat. Ter mé sze te sen más for rá sok ból, de zse ni á lis in tu í ci ó val Bibó
Ist ván foly tat ta ku ta tá sa it, élet mû ve te hát így is be fe je zett. Kö zel állt az
an ti fa sisz ta moz ga lom hoz, fog lal ko zott a zsi dó kér dés ala ku lá sá val, a ke -
let-eu ró pai kis ál la mok gond ja i nak meg ol dás ke re sé sé vel, a köz igaz ga tá -
si szer ve zet rend szer kor sze rû sí té sé vel, az Al kot mány bí ró ság be ve ze té sé -
nek szük sé ges sé gé vel, nem zet kö zi konf lik tus el mé le tek kel, a de mok rá -
cia kér dés kö ré vel, a né met po li ti ka fej lô dé sé nek tor zu lá sa i val, csak
hogy élet mû vé bôl a leg lé nye ge seb be ket em lít sük. Ne ve rend sze re sen
vis  sza tér a ha zai jo gi és po li ti kai pub li cisz ti ká ban, a rend szer vál tás óta
so ka dik re ne szán szát éli.24 Ha lá lát kö ve tô en Bibó-em lékkönyv je lent
meg, Bos ton ban Bibó-dí jat ala pí tot tak, ne vét vi se li egy szak kol lé gi um,
és szel le mi mû hely is ala kult gon do la tai nyo mán. Meg ol dá si ja vas la ta it
– pél dá ul a nem zet kö zi konf lik tus el mé le tek vo nat ko zá sá ban – né há -
nyan al kal maz ha tat lan nak bé lye gez ték, de te o re ti kus mon da ni va ló já -
nak örök  ér vé nyû sé gét ôk is el is me rik. Esz mé nye az em be ri mél tó ság és
a mo rá lis po li ti ka, a kü lön fé le né ze tek ös  sze egyez te té sé re va ló tö rek vés.
Né ze tei nél kü löz tek min den faj ta ol csó si ker re tö rek vést. Bibó olyan jo -
gász volt, aki az igaz ság ke re sést nem tud ta fel füg gesz te ni a hét köz na-
p ok ban, és kü lön vá lasz ta ni jo gá szi és ma gán em be ri mi vol tát, ha nem a
jo gá szi lét és a tör vé nyes ség irán ti igé nye min den pil la nat ban mû kö -
dött. Mon da ni va ló ja és fel fo gá sa egy szer re nem ze ti és egye te mes, li be -
rá lis és ha gyo mány ôr zô. Fel fo gá sá ban va la men  nyi elv és esz me áram lat
nél kü löz he tet len ré sze az em be ri ség igaz ság ra tö rek vé sé nek. Bibó még
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meg ér te, hogy mû vei iránt ér dek lô dés tá madt a re form el len zék kö ré -
ben, ha lá la kor pe dig több ezer tisz te lô je volt je len te me té sén.

A K Ö  Z É P -K E  L E T-E U  R Ó  PA I KO N F  L I K  T U S

Fer di nandy Mi hály is meg jegy zi, hogy a „Kö zép-Eu ró pa” ki fe je zés so ká ig
bi zony ta lan fo ga lom volt, Né met or szág pél dá ul sa ját ma gát val lot ta egy
idô ben Kö zép-Eu ró pá nak. Ta lán a cse hek nek kö szön he tô, mond ja, hogy
meg ho no sí tot ták a „Középeurópa” ki fe je zést szer te a vi lá gon.25 Kö zép-Eu -
ró pán az egy ko ri mo nar chia be li or szá go kat, Né met or szá got és  Len gyel -
or szá got is szo kás ér te ni. A tér ség konf lik tu sai fô ként ab ból ered nek,
hogy a má so dik vi lág há bo rút kö ve tô idô szak ban a nem ze ti ön ren del ke -
zés el vét nem ér vé nye sí tet ték kö vet ke ze te sen, a ma gyar ság így ke rült öt
kü lön bö zô ál lam ba, ahol sor suk ala ku lá sa nagy ban füg gött az ôket be ol -
vasz tó ál lam po li ti kai be ren dez ke dé sé tôl, dik ta tó ri kus vagy ke vés sé dik ta -
tó ri kus vol tá tól. Tóth Pál Pé ter fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a ma gya rok
több nyi re val lá si kü lön bö zô sé ge ik mi att is szem be ke rül tek az ural ko dó
nem ze tek kel, ezért az tán a ma gyar ki sebb sé gek hát tér be szo rí tá sa kor ki -
emel ke dô sze re pet szán tak a ma gyar ság kul tu rá lis-val lá si el nyo má sá nak,
pél dá ul a ma gyar is ko la rend szer meg re for má lá sá nak, il let ve le épí té sé -
nek.26 A tér ség ben nap ja ink ban to vább ne he zí ti a hely ze tet, hogy a volt
Szov jet unió, Ju go szlá via és Cseh szlo vá kia fel bom lá sá val to váb bi ki sebb sé -
gek jöt tek lét re. Az el sô vi lág há bo rút meg elô zô en a kü lön bö zô nem ze ti -
sé gek vi szony lag bé kés együtt élé sét ta lál hat juk meg a tér ség ben a Habs -
burg Bi ro da lom ke re te in be lül.27 A má so dik vi lág há bo rút kö ve tô en meg -
kez dôd tek a ki te le pí té sek is, ame lyek kö zül a Beneš-dekré tum né ven el -
hí re sült do ku men tum má ig nyílt seb nek te kint he tô. A 2. vi lág há bo rút kö -
ve tô en mes ter sé ges ál lam ala ku la tok jöt tek lét re, mes ter sé ge sen rá juk
kénysz erített po li ti kai rend szer rel, ame lyek hos  szú tá von élet kép te len nek
bi zo nyul tak. Fel mé ré sek alap ján Er dély ben és Szlo vá ki á ban a meg kér de -
zet tek egy aránt fe szült sé get érez nek a több sé gi nem zet és a ki sebb ség kö -
zött. Ter mé sze te sen a konf lik tus ér zet ki ala ku lá sát más-más té nye zôk be fo -
lyá sol hat ják az egyes ré gi ók ban.

A vizs gá la tok azt mu tat ják, hogy Er dély ben és Szlo vá ki á ban is sok fe -
szült ség hal mo zó dott fel az évek so rán. Nyel vi in to le ran cia mind a ro má -
nok, mind a szlo vá kok ré szé rôl ta pasz tal ha tó, hi szen jel lem zô rá juk az egy -
nyel vû ség hez va ló egy ol da lú ra gasz ko dás. Dél-Szlo vá ki á ban el sô sor ban a
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nyel vi kér dés fa jult el, az is ko lai bi zo nyít vá nyok egy-, il let ve két nyel vû sé gén
foly ta tott vi ta, il let ve a hi va ta los fel irat ok kö rül ki ala kult szen ve dé lyes né -
zet el té ré sek kap csán. Er dély ben ez zel szem ben jó val több üt kö zé si pont
mu tat ha tó ki, az együtt élés szám ta lan ele mét át ha tó an, így a bûn bak kép -
zés el sôd le ges jel lem zô je a ma gyar–ro mán konf lik tus nak. Hoz zá te het jük,
hogy nap ja ink ban azon ban a szlo vák–ma gyar konf lik tus ta lán erô tel je -
sebb, mint a ro mán–ma gyar.

A kö zép-ke let-eu ró pai konf lik tus
meg ol dá sa dön tô fon tos sá gú kér dés,
ugyan is a vi lág po li ti kai egyen sú lyá nak
meg ha tá ro zó ré sze az eu ró pai bé ke,
amely vi szont el kép zel he tet len a kö -
zép-ke let-eu ró pai konf lik tus kon szo li -
dá lá sa nél kül. Köz tu dott, hogy a fe szült sé get a ré gi ó ban a te rü le tek et ni kai
sok fé le sé ge és eb bôl fa ka dó an a val lá si, kul tu rá lis ke vert ség ad ja. Ve gyes né -
pes ség lak ja pél dá ul Bosz ni át, a Vaj da sá got, az er dé lyi te rü le te ket, a Bán ság
vi dé két, Szlo vá ki át egy aránt. Nap ja ink ban az et ni kai sok fé le ség okoz ta fe -
szült ség kér dé se a glo ba li zá ló dó Eu ró pá ban nem hogy nyug vó pont ra ju tott
vol na, ép pen el len ke zô leg, a fe szült ség nö ve ke dett. En nek oka, hogy a ré -
gió né pei köl csö nös sé rel mek kel te lí tôd tek a tör té ne lem fo lya mán, és va la -
men  nyi nép el szen ve dett va la mi fé le ku dar cot le gi tim tö rek vé sei ér vé nye sí -
té se so rán.28 Ez zel ma gya ráz ha tó a na ci o na liz mu sok fel éle dé se a ré gi ó ban,
és ezért van ku darc ra ítél ve min den faj ta föder al isztikus ál lam szer ve zô dés.
Hi ány zik a haj lan dó ság er re az ál la mok ré szé rôl. A 19. szá zad min den
irány za ta ren del ke zett egyéb ként va la mi lyen fö de rá lis prog ram mal.

Bibó egyéb ként el is mer te a nem ze tek jo gát ál la mok lét re ho zá sá ra,
nem fo gad ta el te hát a tör té ne ti és nem tör té ne ti nem ze tek kü lönb -
ség té telt, mert min den nem zet nek jo gos igé nye van az ön ren del ke -
zés re. Ép pen ezért a Szent István-i bi ro da lom mí to szát ural mi igé -
nyek iga zo lá sá ra nem fo gad ja el, a kö vet ke zô kép pen írt er rôl: „…ha
meg kér dez ték ôket, hogy mi ért akar nak ural mat gya ko rol ni olyan né -
pe ken, me lyek ezt nem kí ván ják, mi ért akar nak töb bek len ni azok -
nál, akik nél nem töb bek, ak kor ré gé sze ti le le tek re, nép dal ok ra, nép -
mû vé sze ti mo tí vu mok ra, szó köl csön zé sek re, szárnya soltárokra, köny -
ve ik és in téz mé nye ik ha tá sá ra mu tat tak rá, me lyek mind azt bi zo nyít -
ják, hogy az il le tô nép ônél kü lük még ma is a leg sö té tebb bar bár ság -
ban síny lôd nék.”29

... a ré gió né pei köl csö -

nös sé rel mek kel te lí tôd tek

a tör té ne lem fo lya mán ...
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Bibó Ist ván kü lö nös fi gyel met for dí tott te hát mun kás sá gá ban a kö zép-
és ke let-eu ró pai ré gió an ti de mok ra ti kus jel le gé nek ku ta tá sá ra. Ami kor
Bibó Ist ván „kis ál la mo kat” em lít, meg kell jegyez nünk azt is, hogy ez alatt
az orosz és a né met tömb kö zött élô né pe ket ér ti, te hát min dig a két nagy -
ha ta lom ki ha gyá sá val utal az itt élô né pek re. Az ös  sze fo gást is nél kü lük
kép ze li el. Ke let-eu ró pai kis ál la mo kon a mai szó hasz ná lat sze rint tu laj don -
kép pen Kö zép-Ke let-Eu ró pát ér ti. Bibó sze rint Eu ró pa nem ze tei az i. sz.
5–6. szá zad ban ki ala kul tak, és a kö zép kor ban már kör vo na la zód tak az eu -
ró pai nem ze tek ha tá rai. A mo dern ál lam ki ala ku lá sát Nyu gat-Eu ró pá ban
a 15–17. szá zad ra te szi. Ál lí tá sa sze rint nem igaz, hogy a fran cia for ra da -
lom mal kö vet ke zett be a pat ri o tiz mus meg szü le té se. A fran cia for ra da lom
„csu pán” a mo dern pat ri o tiz mus meg szü le té sét hoz ta ma gá val, és be il lesz -
tet te a har ma dik ren det, a pol gár sá got a nem ze ti ke ret be.30 Ak kor je lent -
ke zett a fran cia for ra da lom, ami kor a Habs bur gok oszt rák tu dat tal akar -
ták meg töl te ni az itt élô nem ze te ket. Kö zép-Ke let-Eu ró pa te rü le ti stá tu sa
és a nyel vi na ci o na liz mus is ek ko ri ban ala kul tak ki. A fran cia for ra da lom
nyo mán meg je lent a ré gi ó ban a mo dern de mok ra ti kus na ci o na liz mus, és
új hely ze tet te rem tett. A prob lé mák fô okát e ré gi ó ban Bibó a nyel vi és az
or szág ha tár ok kü lön bö zô sé gé ben lát ja. Ez a hely zet szám ta lan ha tár vi tát
oko zott, és az in du la tok még a 21. szá zad ban sem lát sza nak nyu god ni tel -
je sen. Meg ál la pít hat juk, hogy az eu ró pai bé ke és egyen súly leg fon to sabb
fel té te le a te rü le ti egyen súly, a „nem zet kö zi egyen súly cent rá lis tár gyi mo -
men tu ma pe dig az ál lam te rü let”.31

Kö zép-Ke let-Eu ró pa né pe i nek önál ló so dá si tö rek vé sei szol gál nak
ma gya rá za tul ar ra is, hogy e ré gi ó ban a nép fo gal ma nem az arisz tok rá -
ci á val szem ben ál ló cso por to su lást je len tet te, ha nem a nem zet egé szét,
mint az el nyo mó ura lom tól el vá ló nyel vi-nem ze ti cso por to su lást. Ez az -
tán spe ci á li san kö zép-ke let-eu ró pai je len ség gé vált. Jel lem zô az is, hogy
az itt élô nem ze tek „ki tûz ték az ös  szes nyelv tár sak egye sí té sé nek pro g -
ramját… ki tûz ték az egy nyel vû nem ze ti ál lam prog ram ját. Mind két tö -
rek vés nek egy volt a lé nye ge: et ni kai té nye zôk kel alá tá masz ta ni a po li ti -
kai lét bi zony ta lan sá gát (...) A tör té nel mi él mé nyek nek egy ilyen so ro -
za ta az, ami egy nem ze tet meg for mál.”32 „Kö zép-Ke let-Eu ró pa kü lön le -
ges vi szo nyai kö zött a nyel vi ös  sze tar to zás po li ti kai és tör té nel mi té nye -
zô vé vált…”33 „Ke let- és Kö zép-Eu ró pá ban a dé li bá bos nyel vész ke dés
nem szi lárd nyu gat-eu ró pai ál lam ke re tek év szá za dos fa la it pró bál ta
dön get ni, ha nem meg gyen gült, hos  szú tetsz ha lál ból fel éb redt, eset leg
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csak me rô kö ve tel mény ben élô ál la mi és nem ze ti ke re te ket, me lyek a
lé tü ket kín zó bel sô bi zony ta lan ság ér zés foly tán ma guk is az örö költ tör -
té nel mi ke ret egy nyel vû vé té te lét tûz ték ki cé lul.”34

A tör té nel mi Ma gyar or szág prob lé má ját pe dig ab ban lát ja, hogy füg -
get le ne dé si tö rek vé se i nél az ország egy szer re ta lál ta szem be ma gát az
eu ró pai re ak ci ó val és sa ját elé ge det len nem ze ti sé ge i vel, en nek a hely -
zet nek lett az ered mé nye az 1849. évi ka taszt ró fa. Eb bôl a hely zet bôl
szü le tett meg az 1867-es oszt rák–ma gyar ki egye zés, és eb ben a hely zet -
ben ér ték Ma gyar or szá got 1918-as, majd az 1944-es tör té nel mi ese mé -
nyek. Ma gyar or szág mind eköz ben nem sza kadt el at tól a lel ki ál la pot tól,
hogy Eu ró pa adó sa az ôt ért sú lyos igaz ság ta lan sá gért. Bibó sze rint Ma -
gyar or szág az a kö zép-ke let-eu ró pai ál la mok kö zül, amely min dig rossz -
kor nyúj tot ta be er köl csi szám lá ját: elô ször 1849 után, az tán 1918 és
1938 kö zött. Vé gül a fa siz mus szö vet sé ge se ként. Bibó ki fej ti, hogy a ré -
gi ót már ele ve el ma ra dott ság jel lem zi. A ke resz tény ség és a pol gá ri élet -
for ma je gyei nyu gat ról ke let fe lé ha lad va csök ken tett mér ték ben ér tek
csak el a leg al só ré te ge kig. Sze rin te e tér ség ben min dig volt va la mi an -
ti de mok ra ti kus és erô sza kos.35 „Ezt a hely ze tet más sal, mint a fej lô dés -
nek tör té ne ti meg ráz kód ta tá sok ból tá madt meg aka dá sá val nem le het
ma gya ráz ni.”36 Jel lem zô, hogy a tér ség ben ka to nai klik kek, mo no pol ka -
pi ta lis ták, arisz tok ra ta nagy bir to kos ok gya ko rol tak so ká ig ha tal mat,
olyan ré te gek, me lyek ural mát fej lett, egész sé ges nem zet el nem vi sel -
né. Azt is le szö gez het jük, mond ja, hogy ezen a te rü le ten szer te bur já -
noz nak a leg zûr za va ro sabb po li ti kai fi lo zó fi ák. Ak kor hat nak egy nép re
fél iga zság ok, ha az ál tal bi zo nyos in du la tok nak ki elé gü lést sze rez het -
nek.37 Hoz zá fû zi azon ban Bibó mind eh hez, hogy egyet len nép rôl sem
sza bad fel té te lez nünk, hogy ele ve kép te len a fej lô dés re, mert mind -
egyik ben ben ne rej lik a sza bad ság irán ti igény.

A ki egyen sú lyo zat lan ság fô oka pe dig a nem ze ti ke re tek bi zony ta -
lan sá gá ban rej lik. „Ke let-Eu ró pá ban a nem ze ti ke ret va la mi olyan do -
log volt, amit meg kel lett csi nál ni, hely re kel lett ál lí ta ni, ki kel lett har -
col ni, és ál lan dó an fél te ni kel let t…”38 Nyu gat-Eu ró pá ban ez zel szem -
ben a sa ját nem ze ti és ál la mi ke ret re a li tás ként lé te zô. Egyet ért he tünk
azon meg ál la pí tá sá val, hogy egy nem zet har mo ni kus fej lô dé sé hez a
de mok ra tiz mus és a na ci o na liz mus egyen sú lya szük sé ges, és ha ez az
egyen súly meg bil len, sú lyos za va rok ra ve zet het. A de mok rá cia eu ró -
pai sor sa szem pont já ból na gyon kár té kony volt, hogy Né met or szág -
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ban, Olasz or szág ban és Spa nyol or szág ban a de mok ra ti kus esz mék el -
ter je dé se egy ide gen in vá zió (Na pó le on hó dí tá sa) em lé ké vel kap cso -
ló dott ös  sze, a nem ze ti gon do lat szü le té se pe dig az ide gen in vá zi ó val
szem be ni el len ál lás sal. Eb bôl szár ma zott, hogy itt a de mok ra tiz mus és

a nem ze ti ér zés úgy je lent ke zett,
mint ame lye ket szem be le he tett
ál lí ta ni egy más sal. A ke let-kö zép-
eu ró pai né pek a so ro za tos tör té -
ne ti ka taszt ró fák ha tá sá ra kö zös -
sé gi hisz té ri ák ba bo nyo lód tak,
min den alá ren de lô dött a nem -
ze ti cél sze rû ség nek, pél dá ul az
olim pi ai re kor dok.39 Mind ezek
az ese mé nyek így el vesz tet ték

spon ta ne i tá su kat, ön cé lú sá gu kat, és a nem ze ti ön do ku men tá ció szol -
gá la tá ba ke rül tek, mond ja Bibó. Sem mi sem ha szon ta la nabb, mint
ma gunk nak az ér de kes ség gel va ló fel sal lan go zá sa, az ön ál ta tás, amely -
re már töb ben rá mu tat tak a ma gyar po li ti kai gon dol ko dás ban.40 Ta lá -
ló an jegy zi meg Fülep La jos ta nul má nyá ban, hogy aki nek a wrong is
right, csak azért, mert az ô nem ze té ben ta lál ja, az ele ve le mond ar ról,
hogy meg kü lön böz tes se a jót és a ros  szat, s le mond ar ról, hogy min den
dol got ön ma gá ban a sa ját mér té ke sze rint mér jen és ítél jen.41 A lé tért
va ló fé le lem lel ki ál la po ta az, amely ki szo rít ja a jó zan ér tel met. Ez zel
ma gya ráz ha tó a kul tú ra „el po li ti zá ló dá sa” is.42 A ma gyar po li ti kai vi lág -
kép erô sen át po li ti zált, csak úgy, mint a ré gió töb bi or szá gá ban. A nyu -
ga ti nem ze tek nagy sá ga vi szont ép pen ab ban áll, hogy a leg na gyobb
nyu ga lom mal élik nem ze ti éle tü ket, és mint nem zet nem akar nak
unos-un ta lan fel mu tat ni va la mit. Az em be rek 90%-a nem tu da to san
an gol vagy fran cia, ál la pít ja meg Bibó, ahogy nem tu da to san apa vagy
férj, nem tu da to san bur zsoá vagy pro le tár, és nem tu da to san em ber.
Csak a kri ti kus pil la na tok ban vá lik éle sen tu da tos sá, hogy ho vá tar to -
zik, és mi a dol ga ezen a vi lá gon.43 A ma gyar po li ti kai gon dol ko dás nak
vagy in kább lé lek nek jel lem zô je az il lú zió és a ra gasz ko dás is: „a ma -
gyar eb ben a vál to zó vi lág ban »posz tulál« va la mi ál lan dó sá got. El sô -
sor ban már or szá gá nak ál lan dó sá gát. Ez a »szent ko ro na te rü le te«
egy sé ges és vál toz ha tat lan ezer esz ten dô óta. Más nem ze tek nö vel he -
tik vagy el ve szít he tik bir tokaikat… Ma gyar or szág ki rály ság-vol tát nem

Eb bôl szár ma zott, hogy itt

a de mok ra tiz mus és a nem -

ze ti ér zés úgy je lent ke zett,

mint ame lye ket szem be 

le he tett ál lí ta ni egy más sal.

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:37  Page 112



érin ti az a kö rül mény, hogy nin csen ki rá lya. A vár me gye nem szû nik
meg lé tez ni, ha egy fa lat nyi föld sem ma rad is be lô le.”44

Fülep La jos ál la pít ja meg ta nul má nyá ban, hogy hi á ba ter jedt ki Ma -
gyar or szág be fo lyá sa a tör té ne lem fo lya mán ke le ti né pek fe lé, mind ez
nem volt ele gen dô, hogy köz ve tí tô sze re pet játs  szunk, mert a ke le ti és a
dé li né pek még a kul tu rá lis im pul zu sok te rén is erô tel je sebb ha tá so kat
kap tak a Nyu gat tól, mint tô lünk.45

Meg ál la pít hat juk, hogy nap ja ink ban az ál la mok kü lö nö sen ke vert la -
kos sá gú ak. Az is biz tos, hogy a te rü le ti vi ta na gyon ve szé lyes, és Bibó sze -
rint, ha ez do mi náns sá vá lik egy nem zet éle té ben, ak kor meg akaszt hat
egy még nem de mok ra ti kus kö zös sé get a de mok ra ti kus fej lô dés ben.
Egyet ért he tünk José Or te ga y Gas set azon meg ál la pí tá sá val is, hogy az
újabb ko ri Eu ró pá ban nem azért vol tak egy nyel vû ek az ál la mok, mert
egy nyel vû né pek áll tak ös  sze, ha nem azért, mert a fenn ál ló ál la mi ke re -
te ket egyik vagy má sik nép szám be li he ge mó ni á ja egy nyel vû vé tet te.46

A fent el mon dot tak alap ján ös  szeg zés kép pen hi vat koz ha tunk Bibó Ist -
ván leg fôbb mon da ni va ló já ra a ma gyar ság gal kap cso lat ban, amely sze -
rint a nem ze ti és tár sa dal mi prob lé má kat az egye te mes ér vé nyes ség igé -
nyé vel ér de mes meg kö ze lí te ni.47

A ma gyar nem zet sor sá nak tör té nel mi ket tôs sé gét jel lem zi, hogy a bé -
csi ud var ral szem ben el nyo mot tak, a nem ze ti sé gek kel szem ben el nyo mók
vol tunk. Szu ve re ni tá sunk el vesz té sét lé nye gé ben a Habs burg-ház meg erô -
sö dé sé tôl ere dez tet het jük, de még így is ren del kez tünk több fé le jog gal az
igaz ga tás te rü le tén, vagy pél dá ul le he tô sé günk volt az or szág gyû lé si kép vi -
se let re. A ma gyar nem zet tu dat ki ala kí tá sá ban erô tel jes sze re pet ját sza nak
a kul tu rá lis, nyel vi ele mek, a né pi kul tú ra hang sú lyo zá sa. A ma gyar nyelv
hi va ta los be ve ze té sét az 1843–44-es or szág gyû lé sen si ke rült el ér ni. A ma -
gyar konf lik tus ügye leg alább en  nyi ben egy ér tel mû, ugyan is nyel vi vagy
val lá si szem pont ok sze rint ren de zett nek mond ha tó. Hoz zá te szi, hogy a
ma gyar tör té nel mi múlt le gi ti má lá sá nak mód sze re az ezer éves bir tok lás ra
hi vat ko zás. Ké sôbb, a 2. vi lág há bo rú ban a nem ze tek ál lás fog la lá sa is a ha -
tár vi ták hoz kap cso ló dott, mert egyik sem volt fa sisz ta vagy de mok ra ta ön -
ma gá ért, ha nem csak a te rü le ti nye re sé gért.

A vég sô kér dés ként Bibó azt kér de zi, ho gyan kon szo li dál ha tó a ré -
gió? A kon szo li dá lás le he tô sé ge elô ször 1918-ban nyí lott meg, ami kor
szét rob bant az Osz mán Bi ro da lom és a Habs bur gok bi ro dal ma. A né -
pek ön ren del ke zé si jo ga al kal mas le he tett vol na ar ra, hogy ren det te -
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remt sen Kö zép-Ke let-Eu ró pá ban, de ezt az el vet nem vit ték vé gig kö vet -
ke ze te sen. A ha tá rok nem zet kö zi meg ál la po dás ered mé nye kép pen jöt -
tek lét re, a nagy ha tal mak jó vá ha gyá sá val, lé nye gé ben a 2. vi lág há bo rút
kö ve tô en rög zí tett ha tá rok tart ják ma gu kat. A prob lé ma te hát a meg hú -
zott ha tá rok igaz ság ta lan sá gá ban rej lik. Bibó sze rint a ha tá rok meg hú -
zá sa nem egy sze rû sít he tô pusz tán er köl csi kér dés sé, mert ez egy ob jek -
tív po li ti kai és tár sa dal mi kér dés, nem meg fe le lô hi vat ko zá si alap te hát
a ha tá rok meg hú zá sá nál sem a nagy ha tal mi ér dek, sem a sér tett né pek
igaz ság ra va ló hi vat ko zá sa. Bibó úgy vé li, a nagy ha tal mak fe le lôs sé ge
nem ab ban áll, hogy szá munk ra ked ve zôt len dön tést hoz tak, ha nem ab -
ban, hogy a dön té sek ká ro sak vol tak a ke let-eu ró pai kon szo li dá ció
szem pont já ból. Ter mé sze te sen egy mi ni má lis igaz sá gos ság szük sé ges a
ha tá rok el fo gad ha tó sá ga ér de ké ben. Gángó Gá bor mu tat rá ar ra, hogy
Bibó túl sá go san is pes  szi mis ta a kö zép-ke let-eu ró pai konf lik tust il le-
 tô en, mi vel túl zot tan nagy je len tô sé get tu laj do ní tott a nagy ha tal mi 
be fo lyás nak és a ki szol gál ta tott ság ér zé sé nek.

A pá ri zsi bé ke szer zô dést ele mez ve meg ál la pí tot ta Bibó Ist ván, hogy
fel tét le nül el ke rü len dô a bé ke szer zô dés ál tal olyan köz han gu lat ki ala -
ku lá sa, amely ve szé lyez te ti a ma gyar de mok rá ci át.  Tisz táz ni kí ván ta, ki
a fe le lôs a szer zô dés igaz ság ta lan sá ga i ért. Ál lí tá sa sze rint a vesz te ség az -
zal ma gya ráz ha tó, hogy az ál lam fô nem tu dott a kel lô tör té nel mi pil la -
nat ban helyt áll ni. A ma gyar po li ti ka el vesz tet te te kin té lyét a nagy ha tal -
mak elôtt a had se reg de mo ra li zá ló dá sá val és Hor thy íté lô ké pes ség ének
meg gyen gü lé sé vel. A vi lág köz vé le mény ének Bibó Ist ván sze rint ugyan
sú lyos lel ki is me re ti vál sá ga van a tör tén tek mi att, de ere jük már nem
ma radt a hely zet jó vá té te lé re.48 Ál lás pont ja az volt, hogy a bé ke szer zô -
dést el kell fo gad ni, fél re kell ten ni min den ide o ló gi át. Ha nem te szi ezt
a ma gyar ság, az tra gi kus ered mén  nyel jár hat a ha tá ron tú li ma gyar ság
hely ze té re néz ve.49 Rá mu tat ar ra, hogy ne héz ilyen bé ke kö tés mel lett
meg ôriz ni a de mok ra tiz must, de tö re ked ni kell er re, és az or szá gon be -
lül kell új já te rem te ni az el vesz tett ér té ke ket. A kö ve ten dô út a kö zép-eu -
ró pai né pek ös  sze fo gá sa és a meg ér tés po li ti ká ja. Dé nes Iván Zol tán ér -
tel me zé se alap ján Bibó egész po li ti kai gon do lat me ne te egy nyi lat ko zat -
ter ve zet el fo ga dá sát cé loz ta. A nyi lat ko zat té má ja te hát az igaz ság ta lan
bé ke szer zô dés hez va ló vi szo nyu lás kér dé se és a de mok ra ti kus el fo ga dás
mel let ti ér ve lés. Vé gül Bibó Ist ván ál ta lá nos ság ban ar ra a meg ál la pí tás -
ra jut, hogy jó ha tár az, ame lyik vagy nyel vi ha tá ro kat je lent, vagy iga zo -
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dik va la mi lyen tör té ne ti leg ki ala kult status quóhoz. Vi lá gos el ha tá ro lás
kell, mert csak az a ha tár ma rad hat tar tós, amely az érin tett né pek nek
lel ki meg nyug vást hoz.50 E cél ér de ké ben el fo gad ha tó az ön ma gá ban
gaz da sá gi lag vagy föld raj zi lag ir ra ci o ná lis ha tár is. A ré gi ó ban te hát a
nem ze tek el ha tá ro lá sát nem a tör té ne ti ha tár men tén kell ke res ni, mint
Nyu gat-Eu ró pá ban, ha nem in kább a nyelv ha tár men tén. Bibó sze rint
tu da tos el kö dö sí tés az az ál lí tás is, hogy a la kos ság ke vert sé ge mi att e ré -
gi ó ban nem le het igaz sá gos ha tárt von ni.51 Kár té kony nak íté li meg azt
a né ze tet is, hogy nin cse nek örök  ér vé nyû ha tá rok, mert az élet örö kös
vál to zás. Tar tós bé ke csak a te rü let sta bi li zá ci ó já val kép zel he tô el, a jó
ha tár ne vál toz zon. A nép cse ré vel és a ki te le pí té sek kel sem ért egyet,
mert ezek a rend csi ná lás nak fé lel me tes esz kö zei vol tak. Így jut el Bibó
Ist ván meg ol dás ként a jó bé ké hez, amely az in du lat men tes bé ke kö tés
ered mé nye. Nép cse rét, köl csö nös cse rét pe dig csak ak kor tart el kép zel -
he tô nek, ami kor más meg ol dás ninc s, és ha már egy szer meg tör tént,
vis  sza csi nál ha tó ne le gyen.52 Az in du lat men tes bé ke kö tés hez ja va sol ja
el vek és sza bad ság jog ok tisz te let ben tar tá sát, el vek nél kül ugyan is min -
den kö ve te lés le het sé ges sé vá lik.

A vizs gált prob lé ma te hát még min dig ak tu á lis. 2002-es ada tok alap -
ján a ha tá ron túl élô ma gyar ság szá ma a Fel vi dé ken 9,7%, Kár pát al ján
12,1%, Er dély ben 19,6%, a Vaj da ság te rü le tén 14,3%. Az el csa tolt te rü -
le ten élô ma gya rok szá ma a leg utób bi nép szám lá lás ok sze rint ös  sze sen
2,377 mil lió.53 2011-es ada tok sze rint 486 700 a szlo vá ki ai ma gya rok szá -
ma, Er dély ben 2011-ben egy mil lió 238 ezer ro mán ál lam pol gár val lot ta
ma gát ma gyar nak.

Bibó Ist ván ar ra a meg ál la pí tás ra jut, hogy na gyon so ká ra fog be -
kö vet kez ni olyan lel ki ál la pot, amely ben a ha tá rok az em be rek szá má -
ra kö zöm bö sek lesz nek.54 „Min den ki, aki e te rü let kon szo li dá lá sá val
fog lal koz ni kezd, rö vid idôn be lül úgy ér zi, hogy az ôrü let hez ke rül
kö zel, mert tel jes ség gel el vész a kü lön fé le ol dal ról fel ho zott el vek nek
és ér vek nek a töm ke le gé ben. Ez azon ban me rô op ti kai csa ló dás. Ha
fel is mer tük azt a tör té nel mi fo lya ma tot, mely e te rü le ten dön tô volt,
ak kor rá jö vünk, hogy Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban min den ha tár prob -
lé ma, mely a szó ko moly ér tel mé ben prob lé ma, két szem pont szem -
ben ál lá sá ból szár ma zik: az egyik va la mi fé le tör té ne ti ál la pot, sta tus
quo, tör té ne ti ér ze lem vagy igény szem pont ja, a má sik az et ni kai,
nyel vi ho va tar to zás szem pont ja.”55
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1. áb ra: Ma gya rok Er dély ben 

For rás: www.szulo fold.hu/ data/im ages/ro man1.jpg  (Le töl tés: 2012. szep tem ber 19.)

2. áb ra: Ma gya rok Szlo vá ki á ban

For rás: www.szulo fold.hu/ data/im ages/s zlov1.jpg (Le töl tés: 2012. szep tem ber 19.)
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Man dá tum Ki adó, Bu da pest, 2001, 118. o.
47 Dé nes Iván Zol tán: Nem zet és em lé ke zet. Az ön ren del ke zés ér vé nyes sé ge. Mag ve tô, Bu da pest,
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Rubi con, Bu da pest, 2004/4., 22. o.
49 Uo. 23. o.
50 Kon rád Györ gy mond ja, hogy ha egy szö vet sé gi ál lam szét esik, ak kor az egyet len ren de -

zô elv lé nye gé ben az et ni kai ho va tar to zás lesz, az e szem pont sze rint meg hú zott ha tárt
tart ja Bibó is a leg jobb ha tár nak. Kon rád Györ gy: A ju go szlá vi ai há bo rú (és ami utá na jö -

het). Jegy ze tek 1999-ben már ci us tól jú ni u sig. Palat i nus, Bu da pest, 1999, 9. o.
51 Er dély és a len gyel kor ri dor ese té ben is me ri el, hogy a nyel vi ke vert ség mi att igen

ne héz igaz sá gos ha tárt von ni eze ken a te rü le te ken.
52 Charles Mau rice de Tal leyrand fran cia ál lam fér fi, ô kép vi sel te Fran cia or szá got a 

bé csi kong resszu son. El le nez te I. Na pó le on hó dí tó ter ve it, ezért vis  sza vo nult. 1814-
tôl szor gal maz ta a Bour bo nok vis  sza té ré sét.

53 www. vagy.hu/ tar talom/ cikk/859_erosen_ fog y nak_a_hataron_ tuli_ mag yarok_is (Le -
töl tés: 2012. szep tem ber 19.)

54 Rom sics Ig nác: Bibó Ist ván és a tri a no ni ma gyar ha tá rok. In: Múlt ról a má nak. Osiris Ki -
adó, Bu da pest, 2004, 300. o.

55 www.eu ropaiu tas.hu/20013/20.ht m, Bibó Ist ván ta nul má nya i ból (Le töl tés: 2012.
szep tem ber 17.)
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Szigeti Cecília–Borzán Anita

Lo ká lis öko ló gi ailáb nyom-
szá mí tás, kri ti kák
és jó gya kor la tok

Spatially Differentiated Ecological Footprint
Calculation, Critics and Good Practices

Összefoglalás
A mak ro gaz da sá gi tel je sít mény mé ré sé nek, a GDP-nek a re form ja, 
kor rek ci ó ja és ki egé szí té se az el múlt évek egyik leg fon to sabb köz gaz da -
sá gi, gaz da ság po li ti kai fel ada ta. Az egyik leg is mer tebb al ter na tív mu ta -
tót, az öko ló gi ai láb nyo mot 20 éve hasz nál ják, fej lesz tik a ku ta tók és gya -
kor la ti szak em be rek. Az öko ló gi ai láb nyom mu ta tó el is mert sé ge a kü -
lön bö zô al kal ma zá si te rü le te ken nagy mér ték ben el tér egy más tól, míg
glo bá lis szin ten a „fenn tart ha tat lan ság” leg jobb mu ta tó já nak tart ják, 
a te rü le ti (spa tial ly) al kal ma zá sát több ol dal ról is kri ti ka éri. El is mert sé -
ge a Stiglitz–Sen–Fitoussi-ta nul mány óta fo lya ma to san nô, ugyan ak kor
a mód szer ta ni, stan dard izá ciós prob lé mák, adat gyûj té si hi á nyos sá gok 
mi att a mu ta tó pon tos sá ga meg kér dô je lez he tô. A hi bás, pon tat lan ada -
tok alap ján le vont kö vet kez te té sek és po li ti kai dön té sek nem ve zet het -
nek a várt ered mény re, ros  szabb eset ben sú lyos bít hat ják a hely ze tet.

DR. SZIGETI CECÍLIA PhD, egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem
(szigetic@sze.hu), DR. BORZÁN ANITA PhD, intézetigazgató egyetemi docens,
SZIE (borzan.anita@gk.szie.hu).
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Summary
One of the most significant economic and economic-policy tasks of
the recent years is the reform, correction and completion of GDP, an
indicator of macro-economic performance. Researchers and profes-
sionals have been applying and developing the ecological footprint,
one of the best-known alternative indicators, for over 20 years.
Recognition of the ecological footprint indicator varies considerably
in the different areas of application. While it is seen as the best indi-
cator of global „unsustainability”, its spatial application is criticized
for numerous considerations. The ecological footprint has been
increasingly appreciated since a study by Stiglitz–Sen–Fitoussi.
However, owing to methodological and standardization problems
and the shortcomings of data collection, its accuracy remains ques-
tionable. The conclusions of and political decisions based on faulty
and unreliable data can not lead to the expected results; and in a
worse scenario they may even worsen the situation.

Az öko ló gi ai láb nyom (eco log i cal foot print, EF) szá mí tá sá nak pon -
to sí tá sa, az ered mé nyek fel hasz ná lá sa kü lö nö sen fon tos le het a tár -
sa da lom koc ká za ti ma ga tar tá sá nak meg vál to zá sa, a fenn tart ha tó fej -
lô dés fel tét ele i nek meg tar tá sa ér de ké ben. A tár sa dal mi koc ká za tok
em pi ri kus, ok-oko za ti meg ha tá ro zá sa mel lett a koc ká zat ér zé ke lés
szub jek tív ele mei be épül nek a koc ká zat tár sa da lom re ak ci ó i ba, 
a kör nye ze ti ki hí vá sok ke ze lé sé be.1 Az öko ló gi ai láb nyom mu ta tót al -
ko tói a szá mí tás kez de te i tôl fog va több szin ten al kal maz zák.2 Glo bá -
lis szá mí tás mel lett az or szá gos, re gi o ná lis, te le pü lé si és egyé ni EF-
mutatót is hasz nál ják a fo gyasz tás te rü le ti igé nyé nek és a ren del ke -
zés re ál ló bi o ló gi ai ka pa ci tás nak az ös  sze ha son lí tá sá ra. A mu ta tó el -
is mert sé ge a kü lön bö zô al kal ma zá si te rü le te ken nagy mér ték ben 
el tér egy más tól, míg a glo bá lis EF-et a „fenn tart ha tat lan ság” leg jobb
mu ta tó já nak tart ják,3 a te rü le ti (spa tial ly) al kal ma zá sát több ol dal ról
is kri ti ka éri.4 Cik künk ben az egy re nép sze rûb bé és el is mer teb bé vá -
ló mu ta tó al kal ma zá sá val ös  sze füg gô kri ti ká kat és jó gya kor la to kat
gyûj töt tük ös  sze.
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GLO  B Á  L I S S Z I N  T Û Ö KO  L Ó  G I  A I L Á B  N YO M-S Z Á  M Í  T Á S

A kon cep ció sze rint az EF-indikátor hat5 fô föld hasz ná la ti ka te gó ri á ból
áll: szán tó, le ge lô, er dô, a ha lá sza ti te rü le tek, be épí tett te rü let és a szén-
di o xid-meg kö tés hez szük sé ges ener gia föld.

1. táb lá zat: Ek vi va len ciafak to rok 2007-ben

Föld te rü let Ek vi va len ciafak tor
Szán tó te rü let (crop land) 2,51
Er dô (forest) 1,26
Le ge lô (graz ing land) 0,46
Ten ger és egyéb víz fe lü le tek (fish ing ground) 0,37
Be épí tett te rü let (built up land) 2,51

For rás: B. Ewing et al.: Cal cu la tion method ol o gy for the Nation al Foot print Accounts. 2010 Edi -

tion, Glob al Foot print Net work.

Az ös  szes fo gyasz tást föld hasz ná la ti ka te gó ri án ként ve szi szám ba,
majd az ek vi va len ciafak to rok (Equivalence Fac tor, EQF) se gít sé gé vel át -
vált ja vi lág át lag ter mô ké pes sé gû föld te rü let be, glo bá lis hek tár ba. Az
egyes szor zó szám ok év rôl év re kis mér ték ben vál toz nak, de nagy ság -
rend jü ket te kint ve ál lan dó ak. Az 1. táb lá zat ban sze rep lô szor zó szám ok -
ról meg ál la pít ha tó, hogy a szán tó te rü le tek két és fél szer pro duk tí vab -
bak, ter mé ke nyeb bek az ös  szes föld te rü let át la gá nál. A szán tó ma gas
szor zó szá ma mi att a tény le ges és a hi po te ti kus föld hasz ná lat szer ke ze te
je len tô sen el tér egy más tól.

A kal ku lá ci ó nál meg fo gal ma zó dik több mód szer ta ni kri ti ka is, az
egyik az EQF-faktorok hasz ná la tá val kap cso lat ban, hogy nem ve szi fi gye -
lem be a föld hasz ná lat mód ját, va gyis azt, hogy fenn tart ha tó vagy nem
fenn tart ha tó gaz dál ko dást foly tat nak-e eze ken a te rü le te ken.6 Ku ta tá -
sok sze rint az öko ló gi ai láb nyom túl zot tan ked ve zô szín ben mu tat ja be
az in ten zív me zô gaz da sá got az ex ten zív hez ké pest, mi vel nem tud ja fi -
gye lem be ven ni a ta la jok túl használatát, il let ve a mû trá gyák túl zott fel -
hasz ná lá sa mi att je lent ke zô ta laj ter he lést.7 Vi tát vált ki az ener gia föld
kon cep ci ó ja is, hi szen ez csak az ener gia ter me lés szén-di o xid-ki bo csá tá -
sá val szá mol, a töb bi emis  szi ó val nem.8
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OR  S Z Á  G O S S Z I N  T Û K A L  K U  L Á  C I Ó

A fo gyasz tás öko ló gi ai láb nyo mát egy or szág szint jén úgy ha tá roz zuk
meg, hogy a ter me lést kor ri gál juk az im port és ex port kü lönb sé gé vel,
ter mé ken ként.

(1)  

Ha egyes or szá gok ra vé gez zük a kal ku lá ci ót, a ter més men  nyi sé get
(P) oszt juk az or szá gos át lag ter més sel (YN), az így ka pott há nya dost, a
ter més át la got, az EQF-faktorokkal és a ho zam fak to rok kal (Yield Fac tor;
YF) is kor ri gál ni kell.9

(2)  

A 2. táb lá zat ban az YF úgy ér tel mez he tô pél dá ul, hogy Né met or szág ban
az er dôk ho za ma több mint négy szer na gyobb, mint a vi lág er de i nek át la ga.

1. áb ra: A vi lág föld te rü let ének szer ke ze te EQF-faktorok hasz ná la ta nél kül
(Hectares) és EQF-fak to rok hasz ná la tá val (Global Hectares)

For rás: B. Ewing et al.: Cal cu la tion method ol o gy for the Nation al Foot print Accounts. 

2010 Edi tion, Glob al Foot print Net work.

EFC=EFp+EFI–EFE

EFp=     . EQF . YFp
YN
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2. táb lá zat: Ho zam fak to rok 2007-ben

Szán tó Er dô Le ge lô

Vi lág át lag 1 1 1
Al gé ria 0,3 0,4 0,7
Né met or szág 2,2 4,1 0,7
Ma gyar or szág 1,1 2,6 1,9
Ja pán 1,3 1,4 2,2

For rás: B. Ewing et al.: Cal cu la tion method ol o gy for the Nation al Foot print Accounts. 2010 Edi -

tion, Glob al Foot print Net work.

Az egész vi lág ra és az or szá gok ra vo nat ko zó öko ló gi ai láb nyom mu -
ta tót a Glob al Foot print Net work10 (GFN) szá mít ja, és út mu ta tót, tá jé -
koz ta tót ké szít a szá mí tás hoz,11 va la mint part ne re i hez kü lön bö zô
együtt mû kö dé si for má kon ke resz tül el jut tat ja az alap ada to kat és a szá -
mí tást tar tal ma zó Ex cel-táb lát.

A glo bá lis szint kri ti kái az or szá gos mu ta tók szá mí tá sá nál is ér tel mez -
he tô ek, de itt már a szá mí tás egész alap gon do la tát is meg kér dô je le zik,
va gyis azt, hogy ér tel mez he tô-e egy ál ta lán egy or szág sa ját fenn tart ha tó -
sá ga. A lo ká lis al kal ma zás ol da lá ról egyik leg fon to sabb kri ti ka, hogy az
or szá gok ha tá rai geo po li ti kai és kul tu rá lis szem pont ok sze rint ala kul tak
ki, és ezek nem – vagy nem fel tét le nül – ren del kez nek kör nye ze ti je len -
tés sel, így gyak ran ös  sze kap cso ló dó öko szisz té má kat vá lasz ta nak el. Eb -
ben a meg kö ze lí tés ben a ter mé sze ti ha tá ro kon be lü li EF-kalkuláció kor -
rek tebb kö vet kez te té sek le vo ná sá ra al kal mas. Ugyan ak kor, a dön tés ho -
za tal – és az adat gyûj tés – leg fon to sabb szint jei ma is az ál la mok, így a
kör nye ze ti szem pon tú be avat ko zá sok ra is el sô sor ban eb ben a ke ret ben
ke rül het sor.12

LO  K Á  L I S K A L  K U  L Á  C I Ó

Az elôb bi kér dés a vá ro sok és a ré gi ók szint jén (Sub-national Geo -
graph i cal Area, SGA) is prob lé mát je lent, hogy vá ro sok, me gyék
vagy egy fo lyó víz gyûj tô te rü le té nek öko ló gi ai láb nyo mát szá mol juk-e.
A szak iro da lom ban mind két meg kö ze lí tés re van pél da, de az elôb bi,
va gyis a köz igaz ga tá si ha tá ro kon be lü li kal ku lá ció je len tô sen gya ko -
ribb. A vá ro sok öko ló gi ailáb nyom-szá mí tá sá nak nem csak egy sé ges
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mód sze re, ha nem kö zös nyil ván tar tá sa sinc s. 2006-ban 100 fe let ti re
be csül ték a szub na cionális kal ku lá ci ók szá mát,13 amely az el múlt
évek so rán fel té te lez he tô en
nagymér ték ben nö ve ke dett,
ez rész ben vis  sza ve zet he tô a
té ma irán ti erô sen nö vek vô
kí nai ér dek lô dés re.14 A pub li -
ká ci ók egy ré sze nyel vi kor lá -
tok mi att sem ér he tô el, így
je len leg ér de mi becs lést ad ni
ar ra, hogy hány kal ku lá ci ót vé gez tek, még nagy bi zony ta lan ság gal
sem le het, de fel té te lez he tô, hogy az is mert kal ku lá ci ók szá ma is je -
len tô sen meg ha lad ja az ez ret.

A T U  R I Z  M U S Ö KO  L Ó  G I  A I L Á B  N YO  M A

Az egyik alap ve tô kér dés, hogy egy föld raj zi ér te lem ben vett te rü le ti egy -
ség láb nyo mát, vagy az ott élô kö zös ség öko ló gi ai láb nyo mát szá mol juk-e.
A két meg kö ze lí té si mód kö zött nagy kü lönb ség le het ak kor, ha egy kis 
ré gi ó ban van egy nagy for gal mú re pü lô tér. Ha a re pü lô tér tel jes ha tá sá val
szá mo lunk a ré gió öko ló gi ai láb nyo má nak meg ha tá ro zá sa kor, ak kor a
„föld raj zi” el vet kö vet jük, ha en nek egy ré szét a ré gi ón kí vü li ek re, az igény -
be ve vôk re ter hel jük, ak kor a „fe le lôs sé gi el vet” kö vet jük.15 A fe le lôs sé gi elv
ke re té ben azt is el kell dön te ni, hogy kit ér tünk he lyi kö zös sé gen.

Gya ko ri kér dés a tu riz mus ha tá sá nak szám ba vé te le, ami a tu risz ti -
ka i lag frek ven tált te rü le te ken nagy mér ték ben be fo lyá sol hat ja az öko -
ló gi ai láb nyom nagy sá gát. Ve len ce (Province of Venice) tu ris tá i nak
szá ma – ha csak azo kat ves  szük fi gye lem be, akik leg alább egy éj sza kát
ott töl te nek – 30 ezer fô na pon ta, és er re a több let fo gyasz tás ra ve zet -
he tô vis  sza Ve len ce öko ló gi ai de fi cit jé nek 12,3%-a.16 A tu riz mus kér -
dés kö rét vizs gál ja Lijang me gye öko ló gi ai láb nyo mát elem zô ta nul -
mány is, a me gye la kó i nak tel jes öko ló gi ai láb nyo ma (LEF) 471 995
ha, a tu ris ták láb nyo ma (TEF) kö zel ugyan ek ko ra, 387 832,9 ha. 
A két láb nyom szer ke ze té ben azon ban erô sen el tér egy más tól, míg a
he lyi la kos ság ese tén a szán tó te rü let (arable land), ad dig az uta zá sok
mi att a tu ris ták nál az ener gia föld (fos sil ener gy land) a leg meg ha tá -
ro zóbb ös  sze te vô.

A két meg kö ze lí té si mód kö zött

nagy kü lönb ség le het ak kor, ha

egy kis ré gi ó ban van

egy nagy for gal mú re pü lô tér. 
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For rás: Y. Jiang: Eval u at ing eco- sus tain abil i ty and its spa tial vari abil i ty in tourism areas: a case

study in Lijiang Coun ty, China Inter na tion al. Jo ur nal of Sus tain able Devel op ment & World

Ecology, Vol. 16., No. 2., 2009.

A S Z Á  M Í  T Á S M Ó D  S Z E  R E I

Az öko ló gi ai láb nyom szá mí tá sá nak két alap ve tô mód sze re van: a
com pound (vagy ös  sze tett mód szer) és a com po nent (ös  sze te vô
mód szer). A Guernsey-sziget öko ló gi ai láb nyomának szá mí tá sa azért
is fi gye lem re mél tó, mert az öko ló gi ai láb nyo mot mind két mód szer -
rel meg ha tá roz ták.17 A 3. és a 4. táb lá zat alap ján lát ha tó a két mód -
szer kö zöt ti alap ve tô kü lönb ség, va gyis az, hogy a com po nent mód -
szer alul ról épít kez ve (bot tom up), a com pound mód szer pe dig a
nem ze ti ada to kat le bont va (top down) ha tá roz za meg a láb nyom
nagy sá gát. A két kal ku lá ció vég ered mé nye kö zel azo nos ered ményt
ad (8,51, il let ve 8,28 ha/fô).

2. áb ra: Lijang me gye öko ló gi ai láb nyo ma 2001-ben
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3. táb lá zat: Guernsey-szi get öko ló gi ai láb nyo má nak meg ha tá ro zá sa com po nent
(ös  sze te vô) mód szer rel (ki eme lé sek az ere de ti táb lá zat ból)

Öko ló gi ai láb nyom ös  sze te vô
Elekt ro mos áram – ház tar tás (GWh) 16 318
Gáz – ház tar tás (GWh) 4 499
Utas ki lo mé ter au tó val (ezer km/év) 153 552
Ton na ki lo mé ter ezer, köz úti szál lí tás (t/év) 0
Új ra hasz no sí tott hul la dék – üveg (t) 3 627
Ház tar tá si hul la dék (t) 48 015
Élel mi szer (t) 144 750
Öko ló gi ai láb nyom ha/év 499 462
Öko ló gi ai láb nyom ha/fô/év 8,51

For rás: C. Simmons–K. Lewis–J. Bar ret t: Two feet – two approach es: a com po nent – based model
of eco log i cal foot print ing. Eco log i cal Economics, Vol. 32., No. 3., 2000.

A com po nent mód szer rel kap cso la tos kri ti ka ként fog ha tó fel, hogy a
kör nye zet tu da tos cse lek vés (sze lek tív hul la dék gyûj tés, kör nye zet ba rát
ter mék vá sár lá sa stb.) nem fel tét le nül je le nik meg az egyé ni öko ló gi ai
láb nyom csök ke né sé ben. A „zöld” és a „bar na” fo gyasz tók öko ló gi ai láb -
nyo ma kö zött oly kor nincs szig ni fi káns kü lönb ség.18

A com pound mód szer tan a vég sô fo gyasz tás szám ba vé te lén ala pul,
ezért a ter me lést a ket tôs el szá mo lás mi att nem ve szi fi gye lem be. Lo ká -
lis szin ten ez prob lé mát je lent het, hi szen a fo gyasz tás és a ter me lés tér -
ben erô seb ben el kü lö nül egy más tól, ugyan ak kor a tény le ges kör nye ze -
ti prob lé mák gyak ran a he lyi ipar hoz kap cso lód nak.19

4. táb lá zat: Guernsey öko ló gi ai láb nyo má nak meg ha tá ro zá sa com pound mód szer rel
Föld hasz ná la ti ka te gó ria Ös  sze sen (ha/fô) Ek vi va len cia- Ek vi va len ciafak tor ral 

fak tor mó do sí tott
Ener gia föld 4,87 1,14 5,55
Szán tó 0,35 2,82 0,99
Le ge lô 1,09 0,54 0,59
Er dô 0,74 1,14 0,84
Be épí tett te rü let 0,00 2,82 0,00
Ten ger 1,45 0,22 0,31
Ös  sze sen 8,5 – 8,28

For rás: C. Simmons–K. Lewis–J. Bar ret t: Two feet – two approach es: a com po nent – based model
of eco log i cal foot print ing. Eco log i cal Economics, Vol. 32., No. 3., 2000.
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Az SGA-kalkulációkkal kap cso lat ban az ed di gi szin tek hez ké pest egy
új kri ti kai elem je le nik meg, az adat hi ány kér dé se, ami erô sen meg ne -
he zí ti a kal ku lá ci ók el vég zé sét.20 A hi ány zó ada tok pót lá sá ra, a prob lé -
mák ki küsz öbö lé sé re szá mos al ter na tív, il let ve rész ben kor ri gált szá mí -

tá si mó dot dol goz tak ki, ame lyek je len -
tô sen ront ják az ered mé nyek ös  sze mér -
he tô sé gét.21 Így a lo ká lis EF-kalkuláció-
nak több mód sze re lé te zik, az ezek kel
vég zett szá mí tá sok ered mé nyei – a
Guernsey-sziget öko ló gi ai láb nyo má nál
ta pasz talt biz ta tó ered mé nyek el le né re

is – nagy mér ték ben el tér het nek egy más tól. Az egyes kal ku lá ci ók mód -
szer ta ni kü lönb sé gét több szer zô is ös  sze fog lal ta. Az egyik ko rai át te kin -
tés 7 or szág SGA-számításait az aláb bi 14 szem pont sze rint ha son lí tot ta
össze:

1. föld raj zi vagy fe le lôs sé gi elv al kal ma zá sa,
2. lo ká lis vagy glo bá lis ho za mok kal tör té nô szá mí tás,
3. EQF-faktor hasz ná la ta vagy en nek el ha gyá sa,
4. com pound vagy com po nen t mód szer tan hasz ná la ta,
5. he lyi vagy or szá gos sta tisz ti kai ada tok hasz ná la ta,
6. az alap-láb nyom szá mí tá si mód szer tan ki ter jesz té se 

(egyéb fi gye lem be vett té nye zôk),
7. ki ha gyott ele mek az alapmód szer tan hoz ké pest,
8. fo gyasz tá si ada tok for rá sa,
9. nuk le á ris ener gia kér dé sé nek ke ze lé se,
10. ter mé kek gyár tá sá hoz, fel dol go zá sá hoz szük sé ges ener gia becs lé se,
11. be épí tett te rü le tek szám ba vé te le,
12. bio di verz itás szám ba vé te le,
13. CO2-megkötés szám ba vé te le,
14. bioka pac itás szám ba vé te le.
Az ös  sze ha son lí tás ered mé nye ként a szer zôk meg ál la pí tot ták, hogy

az egyes kal ku lá ci ók kö zött je len tôs kü lönb sé gek van nak el sô sor ban a
glo bá lis és lo ká lis ho za mok hasz ná la tá ban (2), az ener gi á val (9) és a be -
épí tett te rü le tek kel (11) kap cso la tos szá mí tá sok ban.22

A Wackernagel–Rees-módszer mel lett gyak ran al kal maz zák az in -
put-out put elem zést – va gyis a köz gaz da ság-tu do mány ban hasz nált
Leon tief- mod ellt – az SGA-szin tû kal ku lá ci ók ban. Itt már a Wacker -

... a lo ká lis EF-kalkulá-

ciónak több mód sze re

lé te zik ...
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nagel–Rees-módszerhez ké pest alap ve tô el té ré se ket ta lá lunk (5. táb -
lá zat).

Ezt az el já rást nem csak a lo ká lis kal ku lá ci ók nál hasz nál ják, de itt a
leg gya ko ribb, mi vel az in put-out put mód szer egyik elô nye, hogy 
a nem ze ti szám la rend szer ré sze ként gyûj tött ada to kat hasz nál ja fel,
így elô se gí ti az ered mé nyek ös  sze mér he tô sé gét.23 A kü lön bö zô szá mí -
tá si mó dok kal vég zett kal ku lá ci ók kö zöt ti mód szer ta ni el té ré sek jól
ta nul má nyoz ha tó ak Új-Zé land öko ló gi ailáb nyom-szá mí tá sá nak pél -
dá ján, ahol há rom kal ku lá ci ót vé gez tek 1998 és 2000 kö zött, ezek
ered mé nyei mód szer tan tól füg gô en 3,4 ha/fô és 9,6 ha/fô kö zött ala -
kul tak.24

5. táb lá zat: Új-Zé land (Auckland ré gió) öko ló gi ai láb nyomának szá mí tá sa

Bick nell Loh 2000 McDonald- 
et.al 1998 Pat ter son 2004

Ho zam fak to rok 
(Yield fac tor)

He lyi Vi lág át lag He lyi 

EQF-faktorok hasz ná la ta Nem Igen Nem
(Equivalence fac tor)
Ener gia kér dés Föld-Energia CO2 CO2

vál tó szám mal ab szorp ci ós ab szorp ci ós
(Wackernagel–Rees fak tor ral fak tor ral
1996)

Óce á nok CO2 Nem ve szi CO2 35%-a Nem ve szi
ab szorp ci ós ha tá sa fi gye lem be fi gye lem be

Ten ge rek ha tá sa Nem tar tal maz za Tar tal maz za Nem tar tal maz za
Ré gi ók kö zöt ti Aggregált Aggregált Ré gi ók kö zöt ti 
köl csön ha tás ok exp li cit 
Mód szer In put-out put Wackernagel- In put-out put

elem zés Rees 1996 elem zés

For rás: G. W. McDonald–M. G. Pat ter son: Eco log i cal Foot prints and inter de pen den cies of New
Zealand regions (analy sis). Eco log i cal Eco nom ics, Vol., 50., 2004 alap ján.

Ha son ló kü lönb sé ge ket ta lá lunk, ha az észak nyu gat-kí nai Gansu tar to -
mány öko ló gi ailáb nyom-szá mí tá sá nak ered mé nye it ha son lít juk ös  sze. Há -
rom szer zô négy kal ku lá ci ó ját vizs gál va a bi o ló gi ai ka pa ci tás 0,860 gha/fô
és 3,37727 gha/fô kö zött, az öko ló gi ai láb nyom nagy sá ga 1,278 gha/fô és
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5,138 gha/fô kö zött ala kul. A kal ku lá ci ók ugyan ar ra az idô szak ra 1999-re,
il let ve 2000-re ké szül tek.

6. táb lá zat: Gansu tar to mány öko ló gi ai láb nyo ma és bi o ló gi ai ka pa ci tá sa
Bib li og rá fia Egy fô re ju tó bi o ló gi ai Egy fô re ju tó öko ló gi ai

ka pa ci tás (gha/fô) láb nyom (gha/fô)

1. Yue et al. 1,504 1,337
2. Gao et al. 0,806 1,278
3 Zhao et al. 1,6686 1,7456
4. Zhao et al.   3,3727 5,1538

új mód szer rel

For rás: D. Yue et al.: Bio ca pac i ty sup ply and demand in North west ern Chi na: A spa tial apprais al of
sus tain abil i ty. Eco log i cal Eco nom ics, Vol., 70., 2011.; C. Gao et al.: Cal cu la tion of Eco log i cal Foot -
print Based on Mod i fied Method and Quan ti ta tive Analy sis of Its Impact Fac tors. A Case Study of
Shang hai Chi nese Geo graph i cal Science, Vol. 16., No. 4., 2006.; Zhao et al.: A modified method of
ecological footprint calculation and its application. Ecological Modelling,  Vol. 185., 2005, 65–75. o.

3. ábra: Ökológiailábnyom-számítás módszerei

Forrás: M. Nichols: An application of the Ecological Footprint Method to an Eco-tourism Resort.
A Case Study of Kingfisher Bay Resort and Village, Fraser Island  Faculty of Science University
of the Sunshine Coast, 2003.
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A Wackernagel–Rees-módszer és az in put-out put elem zés mód szer ta ni
szin té zi se is meg va ló sult, ame lyet a szer zôk együt tes mód szer nek (com -
bined approach) ne vez nek, és et tôl az adat hi ány-le küz dést, va la mint az ösz -
sze mé rés le he tô sé gé nek meg te rem té sét vár ják.25 A kö zös mód szer tan el ter -
je dé se az utób bi évek so rán sem tör tént meg, en nek okát egyes szer zôk ab -
ban lát ják, hogy ta nács adó cé gek, ku ta tó in té ze tek szá má ra ko moly üz le ti le -
he tô sé get je lent sa ját mód sze ré nek ki dol go zá sa és en nek ér té ke sí té se.26

ÖS   S Z E  H A  S O N  L Í  T Ó E L E M  Z É  S E K

A vá ro si öko ló gi ailáb nyom-ku ta tá sok nak ese ten ként köz vet len po li ti kai
tá mo ga tott sá ga is van, mint pél dá ul a New Hori zons Pro gramme27,
amely hez kap cso lód va szá mos öko ló gi ailáb nyom-szá mí tást vé gez tek.28

A kal ku lá ci ók kö zött van nak olya nok, ame lyek nem csak köz igaz ga tá si,
ha nem kör nye ze ti szem pont ból is egy jól meg ha tá ro zott egy ség re vo -
nat koz nak, ilyen pl. az Isle of Wight29; a Guernsey csa tor na szi get30 és a
Jer sey-szi get31 EF-számítása. A pro jekt so rán na gyobb te rü le ti egy sé gek
öko ló gi ai láb nyo mát (pl. Skó cia) is ki szá mol ták.

Ezek nek a szá mí tá sok nak a je len tôs ré sze egy ta nács adó szer ve zet -
hez, il let ve egy szûk szer zôi kör höz kap cso ló dik, így az itt ka pott ered -
mé nyek ös  sze ha son lít ha tó sá ga vi szony lag jó. Ezek kö zül van olyan kal -
ku lá ció, ame lyet je len tôs tu do má nyos ér dek lô dés kí sért (pl. Cardif f),
de van nak olya nok is, ame lyek ered mé nyét nem is pub li kál ták
(Herefordshire, Oxford shire), csak a kap cso ló dó cik kek bôl kö vet kez -
tet he tünk ar ra, hogy el vé gez ték a szá mí tást.

7. táb lá zat: SGA Öko ló gi ailáb nyom-kal ku lá ci ók Nagy-Bri tan ni á ban
Te rü le ti egy ség Bib li og rá fia
Li ver pool Bond 2002; Bar rett–Scott 2001
York Bar rett et al. 2002

Lon don Greater Lon don Author i ty 2003; 
Best Foot For ward 2002

Aberdeen, Dun dee, Edin burgh, Glas gow, Sim mons 2002
Inver ness (öt skót vá ros)

Angus és Brechin Sim mon s–Jen kin 2003

Cardiff Collins–Flynn 2005; Collins–Flynn 2007;
Glob alFoot print Net work 2005 

Here ford shire Unpub lished32

Oxford shire Unpub lished33
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A ko rai ka na dai kal ku lá ci ók je len tôs rész ben a Zöld Gazdaság Prog -
ram hoz34 kap cso lód va jöt tek lét re. A ko rai pub li ká ci ó kat fe je zet szin tig
azo nos szer ke zet, az ös  sze ha son lí tás és ös  sze ha son lít ha tó ság irán ti igény
jel lem zi, ami ben köz pon ti sze re pet kap az egy más ra épü lô te rü le ti egy -

sé gek (or szág, tar to mány, vá -
ros) ös  sze ha son lí tó elem zé se.

Mi vel az egyes kal ku lá ci ók
so rán a szer zôk kü lön bö zô
mód sze re ket hasz nál nak, így
az öko ló gi ai láb nyom szám ér -
té kei ön ma guk ban ke vés in -

for má ci ót tar tal maz nak, ezért az elem zé sek so rán leg gyak rab ban az
adott szer zô vagy szer zôk az azo nos mód szer rel vég zett szá mí tá sa ik 
ös  sze ha son lí tá sát vég zik. Ez a tény to vább ne he zí ti azt, hogy meg be csül -
jük, hány vá ros nak szá mí tot ták már ki az öko ló gi ai láb nyo mát, hi szen

egy- e gy pub li ká ci ó ban akár száz nál több szá mí tá sá ról is be szá mol nak a
szer zôk több-ke ve sebb rész le tes ség gel. A vizs gá la tok egy ré szében egy- e gy
or szág (8. táb lá zat) vagy me gye több vá ro sá nak, más ese tek ben egy más -
tól te rü le ti leg tá vol el he lyez ke dô vá ro sok nak az öko ló gi ai láb nyo mát
ha son lít ják ös  sze (9. táb lá zat).

... egy- e gy pub li ká ci ó ban akár

száz nál több szá mí tá sá ról is

be szá mol nak a szer zôk ...

8. táb lá zat: SGA Öko ló gi ailáb nyom-szá mí tás Ka na dá ban
Te rü le ti egy ség Bib li og rá fi ai ada tok

No va Sco tia Wil son et al. 2001
Alber ta (Cal ga ry, Edmon ton) Wil son 2001
Prince Edward Island Mon ette et al. 2003

9. táb lá zat: Vá ro sok ös  sze ha son lí tó elem zé sei 
Te rü le ti egy ség Bib li og rá fia

121 USA vá ros Jenerette–Marussich–Newell 2006
Bal ti vá ro sok35 (29 nagy vá ros) Folke et al. 1997
Lijang me gye 24 vá ro sa Jiang 2009
18 vá ros Albertában Wil son–Grant 2009
10 vá ros a Heihe fo lyó víz gyûj tô te rü le tén Wu–Xu 2010
26 kí nai és 28 USA vá ros Jenerette et al. 2006
Lon don, San ti a go, Teherán Sasan pour–Mehre jani (2011)
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A szá mí tá sok kö zött van olyan is, amely nem csu pán te rü le ti, ha -
nem idô be li ös  sze ha son lí tást is tar tal maz.36 Ez azért je len tôs, mert az
öko ló gi ailáb nyom-szá mí tás te rü le ti kri ti ká já nak37 egyik aján lá sa, hogy
a vá ro si öko ló gi ai láb nyo mot ne te rü le ti, ha nem idô be li elem zé sek re
hasz nál ják.
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Nyikos Györgyi

Vég re haj tá si
in téz mény rend szer

a ko hé zi ós po li ti ká ban
Institutional System

of Implementing Cohesion Policy

Összefoglalás
Az új 2014–2020-es költ ség ve té si idô szak elô ké szí té se zaj lik min den
te rü le ten: nem csak a költ ség ve té si egyez te té sek, ha nem az ága za ti
jog al ko tás, így a ko hé zi ós po li ti ka új rend sze ré nek ki ala kí tá sa is fo lya -
mat ban van. Új meg kö ze lí tés je gyé ben ala kul nak a sza bá lyok, az
ered mény ori en tált ság ke rül a közép pont ba, ami kul tú ra vál tást igé -
nyel az in téz mény rend szer mû kö dé sé ben. A ter ve zé si, prog ra mo zá si
fel adat át gon do lá sa mel lett je lent ke zik az a kér dés is, hogy mi lyen in -
téz mény rend szer szük sé ges a vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sá hoz, szük -
sé ges-e és mi lyen át ala kí tá sa a je len le gi szer ve ze tek nek, il let ve mi lyen
té nye zôk be fo lyá sol ják a ko hé zi ós vég re haj tá si in téz mény rend szer
struk tú rá ját.

Summary
Preparatory work for the 2014–2020 multiannual financial frame-

NYIKOS GYÖRGYI PhD, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(nyikos.gyorgyi@uni-nke.hu).
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work period is in progress in all areas: in addition to the budget
negotiations, sectoral regulations are also being drafted, including
the establishment of a new system for Cohesion Policy. Legislation is
performed in a new, result-oriented approach, which will require a
change in the attitude to the operation of the institutional system.
In addition to giving a careful consideration to the planning and
programming tasks, the questions concerning the kind of institu-
tional system required for implementation, the change, if any, in
the currently existing organizations and the factors influencing the
structure of the institutional system of cohesion policy implementa-
tion.

A KO  H É  Z I  Ó S P O  L I  T I  K A I N  T É Z  M É  N Y I S A  J Á  TO S  S Á  G A I

A ko hé zi ós po li ti ka cél ki tû zé se a gaz da sá gi, szo ci á lis és te rü le ti ko hé zió
erô sí té se az Eu ró pai Uni ó ban a kü lön bö zô ré gi ók fej lett sé gi szint jei el -
té ré sé nek csök ken té sé vel. A ko hé zi ós po li ti kai prog ra mok az EU költ -
ség ve té si for rá sa i val se gí te nek a re gi o ná lis és nem ze ti gaz da sá gok át ala -
kí tá sá ban inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok kal, üz le ti fej lesz té sek kel, ok ta -
tás sal és kép zés sel, in no vá ci ós és kör nye zet vé del mi in téz ke dé sek kel: a
fenn tart ha tó hos  szú tá vú nö ve ke dés és mun ka hely te rem tés tá mo ga tá sá -
val.

A ko hé zi ós po li ti ka egyik fô jel lem zô je a de cent ra li zált vég re haj tá si
rend szer. A prog ram vég re haj tás te rü le ti és he lyi szin te ken zaj lik, így a
pro jekt ki vá lasz tás szem pont ja it is be fo lyá sol ják ezek nek a szin tek nek a
pri o ri tá sai. Osz tott fe le lôs sé gi rend szer ben mû köd nek együtt a kö zös sé -
gi, nem ze ti és te rü le ti szin tek szer ve ze tei.

A tag ál lam ok fe le lô sek a prog ra mok me ne dzse lé sé ért. Ez ma gá ban
fog lal ja a pro jekt ki vá lasz tást, az el len ôr zést és mon i toringot – meg elô -
zen dô, fel fe de zen dô és ki ja ví tan dó a sza bály ta lan sá go kat –, il let ve a
meg va ló sult pro jek tek ér té ke lé sét is. A tag ál lam nak biz to sí ta nia kell azt
is, hogy más kö zös sé gi jo gi te rü le tek – úgy mint köz be szer zés, ál la mi tá -
mo ga tá si sza bá lyok, kör nye zet vé de lem – sza bá lyai is meg fe le lô en al kal -
ma zás ra ke rül je nek. A Bi zott ság nak meg kell bi zo nyo sod nia ar ról, hogy
a tag ál lam olyan vég re haj tá si és el len ôr zé si rend szert ál lí tott fel és mû -
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köd tet, amely össz hang ban van a sza bá lyo zás sal, és meg fe le lô en, ha té -
ko nyan mû kö dik.1

A kö zös sé gi sza bá lyok2 el sôd le ges cél ki tû zé se ként je le nik meg az Uniós
pénz ügyi ér de kek vé del me min den te rü le ten. Ez a kö te le zett ség kü lö -
nö sen ma gá tól ér te tô dô azo kon a te rü le te ken, ahol a for rá sok kal kap -
cso la tos vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sa tag ál la mi ha tás kör be tar to zik,

így kü lö nö sen a ko hé zi ós és me zô -
gaz da sá gi te rü le ten (a ki adá si ol -
da lon) és a sa ját for rá sok nál (a be -
vé te li ol da lon).

A tag ál lam ok fe le lô sek azért,
hogy az Uniós irány el vek meg fe le lô
át ül te té sé vel biz to sít sák a kö zös sé gi

jog és a nem ze ti jog össz hang ját. Amen  nyi ben ez nem si ke rül meg fe le lô en,
az Eu ró pai Bi zott ság meg fe le lô lé pé se ket tesz for má lis kö te le zett ség sze gé si
el já rás ke re té ben, azon ban sok eset ben er re csak ak kor ke rül sor, ha ele -
gen dô jel zés és nyil ván va ló bi zo nyí ték ke rül a Bi zott ság bir to ká ba. Sok eset -
ben a nem ze ti jog nem üt kö zik egy ér tel mû en az irány elv vel, azon ban így is
nem meg fe le lô jog al kal ma zás sal uni ós jog ba üt kö zô gya kor la tot te remt. A
Bi zott ság azon ban, ami kor a struk tu rá lis for rá sok fel hasz ná lá sá nál pél dá ul
a köz be szer zé si el já rá sok gya kor la tát el len ôr zi, az irány el vek al kal ma zá sát ké -
ri szá mon. Így a gya kor lat ban kön  nyen elô for dul, hogy a pro jekt vég re haj tá -
sá nál al kal ma zás ra ke rül pl. a nem ze ti köz be szer zé si jog, amely nek meg fe -
le lô sé ge kö te le zett ség sze gé si el já rás ke re té ben nem ke rült meg kér dô je le -
zés re, azon ban az el len ôr zés ke re té ben meg ál la pí tást nyer, hogy az el já rás
nem volt össz hang ban az irány el vek ben fog lalt sza bá lyok kal.

Több szin tû sza bá lyo zás mû kö dik te hát a ko hé zi ós po li ti ka vég re haj -
tá sá ban:

– EU-szabályozások, így kü lö nö sen a ko hé zi ós po li ti kai sza bá lyo zás, a
kör nye zet vé del mi, ál la mi tá mo ga tá si, köz be szer zé si sza bá lyo zás;

– nem ze ti sza bá lyo zás: spe ci á lis tag ál la mi sza bá lyok az EU-szabályo-
zás nem ze ti al kal ma zá sá ról.

A pro jek tek egy- e gy ope ra tív prog ra mon be lü li fi nan szí ro zá sa bi zo -
nyos sza bá lyok hoz és fel té te lek hez kö tött, ame lye ket rész ben uni ós,
rész ben tag ál la mi szin ten ha tá roz nak meg. E sza bá lyok cél ja, hogy ga -
ran tál ják a rá for dí tá sok ér ték ará nyos sá gát, a prog ra mok meg fe le lô irá -
nyí tá sát és a kö zös sé gi po li ti kák nak va ló meg fe le lé sét.
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A sza bá lyok el sô sor ban a kö vet ke zôk re ter jed nek ki:
– a társ fi nan szí ro zott te vé keny sé gek he lye és tí pu sa;
– a pro jek tek ki vá lasz tá sá nak fel té tel rend sze re;
– a pro jek tek költ ség-ha szon ará nyá nak és jö ve del me zô sé gi po ten ci ál -

já nak fel mé ré se;
– azon idô szak meg ha tá ro zá sa, amely nek költ sé gei el szá mol ha tók;
– ki zárt vagy kor lá to zott te vé keny sé gek és költ ség ka te gó ri ák;
– az iga zo ló do ku men tu mok pénz ügyi el len ôr zé si cé lok ra tör té nô

kö te le zô meg ôr zé sé nek mi ni má lis idô tar ta ma;
– a meg fe le lô nyil vá nos ság;
– ver seny pá lyáz ta tás, gaz da sá gi, tár sa dal mi és kör nye ze ti ha tás fel mé -

rés, és szük ség ese tén az ál la mi tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok -
nak va ló meg fe le lés.

A fej lesz té si prog ra mok vég re haj tá si fel ada tai kü lö nö sen az aláb bi ak:
prog ram ter ve zés, pro jekt ge ne rá lás és -kiválasztás, pro jekt vég re haj tás hoz
kö tô dô igény ke ze lés és ki fi ze tés, mo ni tor ing és el len ôr zés, ér té ke lés.

1. táb lá zat: A nem ze ti és re gi o ná lis ha tó sá gok kö zös sé gi sza bá lyo zás sze rin ti fôbb
ko hé zi ós fel ada tai3

Fel adat le írás Vég re haj tás szint je

Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia Ke ret (27., 28. cikk) nem ze ti
Tag ál la mi stra té gi ai je len tés (29. cikk) nem ze ti 
Ope ra tív prog ra mok elô ké szí té se (32. cikk) prog ram-elô ké szí tés
Ex ante ér té ke lés (48. cikk) prog ram-elô ké szí tés
In téz mény rend szer fel ál lí tá sa (59., 71. cikk) prog ram-elô ké szí tés
In for má ci ós és nyil vá nos sá gi elô írá sok (69., 60j cikk) prog ram vég re haj tás
Mo ni tor ingbi zott sá gok fel ál lí tá sa és mû köd te té se  prog ram vég re haj tás
(60h, 63. cikk)
Adat rög zí té si rend szer biz to sí tá sa (60c cikk) prog ram vég re haj tás
Meg fe le lô szám vi te li és el szá mo lá si rend szer biz to sí tá sa  prog ram vég re haj tás
(60d cikk)
Sza bály ta lan ságmeg elô zé si és ki ja ví tá si rend szer (70. cikk) prog ram vég re haj tás
Pénz ügyi esz kö zök me nedzs ment rend sze ré nek ki ala kí tá sa  prog ram vég re haj tás
(44. cikk)
A jö ve de lem ter me lô pro jek tek ér té ke lé se és mon i tor ing ja  prog ram vég re haj tás
(55. cikk)
In téz ke dé sek ki vá lasz tá sa (60a cikk) prog ram vég re haj tás
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Fel adat le írás Vég re haj tás szint je

Pro jekt vég re haj tás meg fe le lô sé gé nek el len ôr zé se (60b cikk) prog ram vég re haj tás
Glob al grant me nedzs ment je (42 cikk), Nagy pro jek tek prog ram vég re haj tás
(39., 40. cikk)
Pro jekt in for má ci ók el jut ta tá sa a Bi zott ság nak (60k cikk) prog ram vég re haj tás
Éves és zá rá si vég re haj tá si je len té sek el ké szí té se (67., 60i cikk) prog ram vég re haj tás
Prog ram köz ben sô ér té ke lé sek (48., 60e cikk) prog ram vég re haj tás
Mo ni tor ing (66. cikk) prog ram vég re haj tás
Meg fe le lô el len ôr zé si nyom vo nal biz to sí tá sa (60f cikk) prog ram vég re haj tás
Kö te le zett ség vál la lá si ki mu ta tá sok és ki fi ze tés irán ti ké re lem  prog ram iga zo lás
be nyúj tá sa a Bi zott ság hoz (61a cikk)
Kö te le zett ség vál la lá si ki mu ta tá sok  prog ram iga zo lás
és ki fi ze tés irán ti ké re lem iga zo lá sa (61b cikk)
Meg fe le lô kö te le zett ség vál la lá si  prog ram iga zo lás
és ki adá si in for má ci ók biz to sí tá sa (61c, e, f cikk)
Vég re haj tá si és el len ôr zé si rend szer el len ôr zé se (62a, 62b cikk) prog ram el len ôr zés
El len ôr zé si stra té gia el ké szí té se (62c cikk) prog ram el len ôr zés
Éves el len ôr zé si je len tés el ké szí té se és be nyúj tá sa (62d cikk) prog ram el len ôr zés
Rész le ges zá rás (88. cikk) prog ram el len ôr zés
Zá ró nyi lat ko zat (62e cikk) prog ram el len ôr zés

A sza bá lyo zás egy ér tel mû en rög zí ti, hogy a szub szidiar itás és az ará -
nyos ság el vé vel össz hang ban el sô sor ban a tag ál lam ok fe le lô sek a tá mo -
ga tá sok vég re haj tá sá ért és el len ôr zé sé ért. A tag ál lam fe le lôs az irá nyí tá -
si és el len ôr zési rend sze rek ki ala kí tá sa, a költ sé gek iga zo lá sa, a kö zös sé -
gi jog sza bály ok hely te len al kal ma zá sá nak vagy meg sér té sé nek meg elô -
zé se, fel de rí té se és he lyes bí té se te kin te té ben, hogy ez ál tal biz to sít ha tó
le gyen az ope ra tív prog ra mok ha té kony és meg fe le lô vég re haj tá sa. Kü -
lö nö sen az irá nyí tás és el len ôr zés te kin te té ben szük ség sze rû azon kö rül -
mé nyek meg ha tá ro zá sa, ame lyek a tag ál lam ok ré szé rôl biz to sí té kot je -
len te nek ar ra, hogy a rend sze re ket lét re hoz ták, és azok meg fe le lô en
mû köd nek. A tag ál lam ok in téz ke dé se ket tesz nek az irá nyí tá si és az el -
len ôr zési rend szer meg fe le lô mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ra.

A meg osz tott irá nyí tás ke re te in be lül el sô sor ban a tag ál lam ok fe le lô -
sek a prog ram ki adá sok el len ôr zé sé ért, há rom el len ôr zé si szin tet kell ki -
ala kí ta ni uk, ame lyek nek az egyes prog ra mo kon be lül a kö vet ke zô szer -
vek fe lel nek meg: az irá nyí tó ha tó ság (köz re mû kö dô szer ve zet), az iga zo ló ha -
tó ság és az el len ôr zô ha tó ság.
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– Irá nyí tó ha tó ság: a tag ál lam ál tal az ope ra tív prog ram irá nyí tá sá ra ki -
je lölt nem ze ti, re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság, il let ve köz jo gi vagy ma gán -
szerv, amely fe le lôs az ope ra tív prog ram nak a ha té kony és ered mé nyes
pénz gaz dál ko dás el vé vel össz hang ban tör té nô irá nyí tá sá ért és vég re haj tá -
sá ért. Az irá nyí tó ha tó ság biz to sít ja a pro jek tek ki vá lasz tá si kri té ri u mok -
nak va ló meg fe le lô sé gét, és azt, hogy a ked vez mé nye zet tek meg ér tet ték a
pro jekt tá mo ga tá si szer zô dés pont ja it. El len ôr zi a tá mo ga tás fel tét ele i vel
va ló meg fe le lô sé get. Rend sze re sen vé gez szú ró pró ba sze rû el len ôr zé se ket
an nak ér de ké ben, hogy meg ál la pít sa a ha la dást és a ter ve zett rá for dí tás
pon tos sá gát. Sza bály ta lan sá gok ese tén az irá nyí tó ha tó ság ki ja vít ja – vagy
vis  sza ve szi – az uni ós tá mo ga tást. Ezen kí vül éves je len tést ké szít a vég re -
haj tás ról, és egy vég sô je len tést, mely ös  sze fog lal ja az egész prog ram vég -
re haj tá sát. E pon to kat az Eu ró pai Bi zott ság el len ôr zi.

– Iga zo ló ha tó ság: a tag ál lam ál tal ki je lölt nem ze ti, re gi o ná lis vagy he -
lyi ha tó ság, il let ve szer ve zet, amely a Bi zott ság ré szé re tör té nô meg kül -
dést meg elô zô en iga zol ja a költ ség nyi lat ko za to kat és az át uta lá si ké rel -
me ket. Az iga zo ló ha tó ság idô sza kos költ ség el szá mo lá so kat és ki fi ze té si
ké rel me ket nyújt be a Bi zott ság nak. El len ôr zi, hogy a vis  sza fi ze té si ké -
rel mek pon to sak, meg bíz ha tó el szá mo lá si rend sze rek bôl szár maz nak,
és meg fe lel nek az al kal ma zan dó EU- és nem ze ti jog sza bály ok nak. El len -
ôr zé se ket hajt vég re, és szük ség ese tén szú ró pró ba sze rû vizs gá la to kat.
Az iga zo ló ha tó ság nyo mon kö ve ti a sza bály ta lan sá go kat. Be szá mol
ezek rôl, va la mint az ala pok ked vez mé nye zet tek tôl va ló vis  sza vo ná sá ról,
vagy az ál ta luk tör té nô vis  sza fi ze té sé rôl.

– El len ôr zé si (au dit) ha tó ság: a tag ál lam ál tal az egyes ope ra tív prog ra mok
szá má ra ki je lölt nem ze ti, re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság vagy szerv, amely az
irá nyí tá si és el len ôr zé si rend szer ha té kony mû kö dé sé nek el len ôr zé sé ért fe -
lel. Az audit ha tó ság audit rend sze re ket és pro jekt vizs gá la to kat hajt vég re.
Az irá nyí tó és az iga zo ló ha tó ság nak be szá mol a rend szer gyen ge pont ja i ról
és a sza bály ta lan ki adá sok ról. A 2007–13-as idô szak ban a nem ze ti auditáló
szer vek fe le lôs sé gei nôt tek. Vé le ményt kell ad ni uk az irá nyí tá si és az el len -
ôr zé si rend szer meg fe le lô sé gé rôl. Min den prog ram ra ki kell ne vez ni egy
audit ha tó sá got. A prog ram el fo ga dá sá tól szá mí tott ki lenc hó na pon be lül
be kell nyúj ta ni egy audit stra té gi át, és éves audit vé le ményt kell ad nia a
rend szer mû kö dé sé rôl, il let ve a prog ram be fe je zé se kor je len tést kell ké szí -
te ni. Az Eu ró pai Bi zott ság ala po san meg vizs gál ja az em lí tett je len té se ket.
Ugyan az a ha tó ság több ope ra tív prog ram szá má ra is ki je löl he tô.
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A fen ti – irá nyí tó, iga zo ló, el len ôr zô – fel ada tok el lá tá sa meg old ha tó
egy szer ve ze ten be lül is, de a funk ci ó kat el kell kü lö ní te ni. Az egyes tag ál -
lam ok ban el té rô meg kö ze lí té sek szü let tek: van nak tag ál lam ok, ahol kü lön
szer ve ze tek ben ke rül tek el he lye zés re a kü lön bö zô fel ada tok, és né hány
tag ál lam ban egy szer ve ze ten be lül van nak a kü lön bö zô funk ci ók (pl. Dá -
nia, Spa nyol or szág). Ugyan csak elô for dul olyan struk tú ra, amely ben az
irá nyí tó ha tó ság és az iga zo ló ha tó ság mû kö dik egy szer ve zet ben, és az el -

len ôr zé si ha tó ság az elô zô ket tô tôl
önál ló an ke rül fel ál lí tás ra (pl. Finn -
or szág, Svéd or szág). Van ar ra is pél -
da, hogy az iga zo ló ha tó ság és az el -
len ôr zé si ha tó ság ugyan azon szer ve -
zet önál ló egy sé ge i ként mû kö dik
(pl. Cseh or szág, Szlo vé nia), és az irá -

nyí tó ha tó ság kü lö nül el önál ló szer ve zet ként. Vé gül a há rom ha tó ság kü -
lön bö zô szer ve ze tek ben is mû köd het (pl. Auszt ria, Por tu gá lia).4

A vég re haj tá si fel ada tok cent ra li zált sá ga is el té rô az egyes tag ál lam ok-
 ban: né hány tag ál lam ban egy iga zo ló ha tó ság mû kö dik az ös  szes ope ra tív
prog ram nál (pl. Auszt ria, Cseh or szág, Dá nia, Finn or szág, Por tu gá lia,
Szlo vé nia, Svéd or szág), más or szá gok ban ope ra tív prog ra mon ként ál lí ta -
nak fel iga zo ló ha tó sá got (pl. Bel gi um, Fran cia or szág, Né met or szág,
Olasz or szág). Ha son ló meg ol dá so kat lát ni el len ôr zô ha tó sá gok nál is:
van, ahol egy köz pon ti el len ôr zô ha tó ság lát ja el a fel ada to kat va la -
men  nyi ope ra tív prog ram nál (pl. Auszt ria), más hol prog ra mon ként van
el len ôr zô ha tó ság (pl. Né met or szág). Más or szá gok ban köz pon ti el len ôr -
zô ha tó ság ügyel a nem ze ti ope ra tív prog ra mok ra, míg te rü le ti szin ten
mû köd nek el len ôr zô ha tó sá gok a re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok kal kap -
cso lat ban (pl. Olasz or szág, Len gyel or szág).

A tag ál lam ki je löl het egy vagy több köz re mû kö dô szer ve ze tet is ar ra, hogy az
irá nyí tó vagy az iga zo ló ha tó ság egyes fel ada ta it vagy va la men  nyi fel ada tát
an nak fe le lôs sé gé re el vé gez ze. A tag ál lam meg ál la pít ja a fel ada -
ta i kat, az érin tett tag ál lam in téz mé nyi, jo gi és pénz ügyi rend sze re i vel tel jes
össz hang ban vég zô ha tó sá gok egy más kö zöt ti kap cso la ta it. A de le gá lás ál ta -
lá ban vég re haj tá si sza bá lyo zás ban vagy szer zô dé sek kel tör té nik, és kü lön -
bö zô fel adat kö rök kü lön bö zô szer ve ze tek hez szer ve zé sé vel. A szer ve ze tek
le het nek költ ség ve té si szer vek (mi nisz té ri um, köz pon ti ha tó ság, te rü le ti
ha tó ság), ál la mi és nem ál la mi gaz da sá gi tár sa sá gok, non prof it szer ve ze tek.
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2. táb lá zat: Prog ra mok vég re haj tá si szer ve ze tei a tag ál lam ok ban (ki vé ve ETC)5

Or szág Tel jes ERFA és KA OP Szer ve- Szer ve - Szer ve-

ren del ke zés re (EUR) szá ma  ze tek ze tek ze tek

ál ló for rás szá ma szá ma szá ma

(EUR) prog ram- iga zo- el len -

vég re-  lás ban ôr zés-

 haj tás ban  ben

AT 1 276 780 733 680 066 021 9 20 2 1
BE 2 403 876 316 990 283 172 4 6 3 3
BG 6 624 538 988 5 488 168 381 5 7 1 1
CY 579 606 868 492 665 838 1 7 1 1
CZ 26 503 627 152 22 528 083 056 14 24 1 1
DE 26 396 199 001 16 107 961 527 18 90 23 20
DK 509 577 240 254 788 620 1 7 1 1
EE 3 611 579 771 3 011 942 552 2 16 1 1
ES 39 001 563 519 26 600 405 159 23 200+ 1 20
FI 2 103 523 445 977 401 980 5 60 1 1
FR 22 690 079 887 8 054 673 061 30 73 1 1
GR 20 172 569 973 15 846 461 042 10 100 1 1
HU 25 049 482 420 21 292 060 049 15 20 1 1
IR 938 897 096 375 362 372 2 16 1 1
IT 44 092 710 694 21 027 307 507 28 50 26 25
LT 7 068 539 664 5 747 186 096 2 14 1 1
LU 85 107 216 25 243 666 1 2 1 1
LV 5 096 599 364 3 979 793 917 2 15 1 16
MT 856 615 354 728 123 051 1 5 1 1
NL 1 968 601 000 830 000 000 4 10 1 1
PL 70 617 533 404 55 514 676 992 20 74 17 17
PT 23 512 385 699 14 899 172 647 10 46 1 1
RO 18 916 024 612 15 528 889 094 5 34 1 1
SE 2 026 189 558 934 540 730 8 1 1 1
SI 3 935 705 031 3 345 349 266 2 8 1 1
SK 11 674 087 288 9 861 016 794 9 24 1 16
UK 11 088 825 121 5 416 019 735 16 23 5 5
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A ko hé zi ós po li ti ka vég re haj tá si koc ká za tá nak je len tôs ré sze ab ból
szár ma zik, hogy szá mos ope ra tív prog ram ke rül le bo nyo lí tás ra sok szer -
ve zet és kü lön bö zô rend sze rek ke re té ben rend kí vül nagy szá mú pro jekt
meg va ló sí tá sá val. Más rész rôl pe dig a vég re haj tá si sza bá lyok ál ta lá ban
nem áll nak ren del ke zés re vi lá go san, egy ér tel mû en és min den rész let re
ki ter je dô en a prog ram idô szak kez de te kor, így idôn ként a vég re haj tá si
ér tel me zé si kér dé sek, prob lé mák fel me rü lé se kor ke rül sor jog sza bály-
mó do sí tás ra, vagy sok szor egy sze rû en csak bi zott sá gi út mu ta tó ki adá sá -
ra az adott je len ség gel kap cso lat ban, ami vi szont a fo lya mat ban lé vô
prog ra mok/pro jek tek vég re haj tá sá nál ne héz sé get je lent het, ha az ad di -
gi gya kor lat nem volt össz hang ban a ké sôb bi út mu ta tás ál tal ja va solt tal.

Ál ta lá nos sza bály ként a Bi zott ság a tag ál la mi el len ôr zé si szer ve ze tek
mû kö dé sé nek meg fe le lô sé gé re ha gyat ko zik. Amen  nyi ben a bi zott ság
úgy lát ja, hogy a vég re haj tá si és el len ôr zé si rend szer mû kö dé sé ben sú -
lyos hi ba van, ak kor meg sza kít hat ja6 vagy fel füg geszt he ti7 a ki fi ze tést8.
Ha a tag ál lam nem tesz in téz ke dé se ket a rend szer hi ba ki ja ví tá sá ra, a Bi -
zott ság pénz ügyi kor rek ci ót (vég sô ki iga zí tást) al kal maz hat, ami a kö -
zös sé gi fi nan szí ro zás csök ken té sét ered mé nye zi.9

3. táb lá zat: Ös  sze fog la ló táb la a bi zott sá gi esz kö zök rôl
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Meg sza kí tás Fel füg gesz tés Tag ál la mi Tag ál lam ál tal
pénz ügyi kor rek ció el nem fo ga dott 

pénz ügyi kor rek ció

Jog alap 91. cikk 92. cikk 98. cikk 99. cikk
(1083/

2006/EK)

A fi ze té si ha -
tár idôt az en -
ge dé lye zés re
jo go sult tiszt -
vi se lô leg fel -
jebb 6 hó nap -
pal el ha laszt ja

Az irá nyí tá si
és el len ôr zé si
rend  sze rek
mû kö dé sé nek
sú lyos hi á -
nyos  sá ga i ra
uta ló bi zo nyí -
té kok

A ki fi ze tést a
biz to sok kol lé -
gi u ma meg ha -
tá ro zat lan idô -
re fel füg gesz ti

A prog ram
irá nyí tá si és
el len ôr zé si
rend sze ré ben
vagy az el szá -
molt ki adá sok -
ban sú lyos sza -
bály ta lan ság
ta pasz tal ha tó

A „fel sza ba du ló” for rá -
so kat a tag ál lam új ra
fel hasz nál hat ja, így a
tag ál lam szá má ra ez
nem ered mé nye zi a
for rá sok csök ke né sét

A tag ál lam el fo gad ja a
Bi zott ság, Szám ve vô -
szék vagy más uni ós
szerv el len ôr zé sé bôl
kö vet ke zô pénz ügyi
kor rek ci ó kat

Az uni ós hoz zá já ru -
lás egy ré sze vagy
egé sze tör lés re ke -
rül (net tó csök ke -
nés)

A tag ál lam nem fo -
gad ja el a Bi zott ság,
Szám ve vô szék vagy
más uni ós szerv el -
len ôr zé sé bôl kö vet -
ke zô pénz ügyi kor -
rek ci ó kat

Hatás

Fel té te -

lek
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TAG  Á L  L A  M I K Ü  L Ö N B  S É  G E K

A V É G  R E  H A J  T Á  S I I N  T É Z  M É N Y  R E N D  S Z E  R E K K I  A L A  K Í  T Á  S Á  B A N

A fej lesz té si in téz mény rend szer ki épí té se, sza bá lyo zá sa, a tény le ges mû -
kö dé si gya kor lat ori en tá lá sa nem zet ál la mi kom pe ten cia.

A re gi o ná lis po li ti ka ha té kony sá ga azon ban nagy mér ték ben függ az
irá nyí tó, me ne dzse lô szer ve ze tek mû kö dé sé nek ha té kony sá gá tól, il let ve
ál ta lá ban az igaz ga tá si rend szer mû kö dé sé nek mi nô sé gé tôl. Kor rup ci ós
és  diszk ri mi ná ci ós je len sé gek je len tô sen ront hat ják a ha té kony sá got.

Egy friss ku ta tás10 meg erô sí ti, hogy az or szá gok, ré gi ók kor mány -
zá si és köz igaz ga tá si szín vo na la is ha tás sal van a ko hé zi ós for rá sok
ha té kony és ered mé nyes fel hasz ná lá si ka pa ci tá sá ra. A ke vés bé fej lett
igaz ga tá si rend szer rel ren del ke zô ré gió nem ké pes ha té ko nyan fel -
hasz nál ni a for rá so kat – ez egy ben ma gya ráz za azt is, hogy a ko hé zi -
ós po li ti ka re form já ban mi ért van ki emel ke dô he lye az in téz mé nyi ka -
pa ci tá sok fej lesz té sé nek.

Az eu ró pai ré gi ók vizs gá la tá nál kü lön bö zô vál to za to kat ta lá lunk
mind a tag ál lam ok kö zött, mind tag ál lam okon be lül. Egyik cso port ba
tar toz nak az észak-eu ró pai or szá gok ma gas kor mány zá si szín vo nal lal. 
A má sik cso por tot a dél-me di ter rán or szá gok – Észt or szág gal és Szlo vé -
ni á val együtt – ké pe zik el fo gad ha tó kor mány zá si szín vo nal lal. A har ma -
dik el kü lö nít he tô cso port az „új” tag ál lam ok cso port ja ala csony kor -
mány za ti szín vo nal lal, eb bôl a két leg újabb tag ren del ke zik a leg ala cso -
nyabb szint tel. Je len tôs tag ál la mon be lü li el té ré sek fel lel he tôk a szö vet -
sé gi vagy szö vet sé gi jel le gû ál la mok ban (Olasz or szág, Bel gi um, Spa nyol -
or szág), il let ve a cent ra li zált ál la mok nál (Por tu gá lia, Ro má nia, Bul gá -
ria) egy aránt. Más or szá gok ban nem vál to zik je len tô sen a kor mány zá si
szín vo nal az egyes ré gi ók nál (Dá nia, Auszt ria). Nincs ta pasz ta la ti bi zo -
nyí ték ar ra vo nat ko zó an, hogy a de cent ra li zá ció szint je és a kor mány zá -
si szín vo nal köz vet le nül ös  sze függ, nincs ar ra vo nat ko zó sza bály, hogy a
de cent ra li zált vagy a cent ra li zált ál la mok ren del kez nek ma ga sabb szín -
vo na lú kor mány zá si, igaz ga tá si rend szer rel.

Az eu ró pai ré gi ók vizs gá la tá nál ta pasz tal ha tó kü lönb sé gek ma gya rá -
za ta in kább kul tu rá lis, gaz da sá gi, tár sa dal mi vagy in téz mé nyi fak to rok -
ban ke re sen dô. Min den eset re a kor mány za ti, igaz ga tá si funk ci ók mû -
kö dé sé nek mód ja ha tás sal van a ko hé zi ós po li ti ka ered mé nyes sé gé re és
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a for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sá ra, fel zár kóz ta tás ra az in téz mény rend -
szer te rü le tén is fi gye lem mel kell len ni.

A ko hé zi ós for rá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos fel ada to kat el lá tó
vég re haj tá si in téz mény rend szer, a köz re mû kö dô szer ve ze tek fel ál lí tá sa
és mû ködtetése, valamint a fel ada tok de le gá lá si mo dell je el té rô az
egyes tag ál lam ok ban.

A te rü le ti szin tek ki ala kí tá sa és mû köd te té se kü lön bö zô: el té rô, hogy
hány ré gi ó val és mi lyen fel adat- és ha tás kör rel bí ró te rü le ti struk tú ra ta -
lál ha tó a tag ál lam ok ban. A kér dés per sze nem csu pán az, hogy mi lyen
a mun ka meg osz tás az egyes te rü le ti szin tek kö zött, ha nem hogy konk -
ré tan mi lyen szer ve ze tek (ön kor mány zat ok, dekon cen trált szer vek, fej -
lesz té si ta ná csok, ügy nök sé gek) a ha tás kö rök cím zett jei, és ezek mi lyen
fel ada to kat lát nak el. Ugyan is a név le ges sze rep osz tás nem fel tét le nül
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ad pon tos irány mu ta tást a gya kor lat ra néz ve, az az az irá nyí tó ha tó sá gok
és köz re mû kö dô szer ve ze tek kom pe ten ci á i nak függ vé nyé ben ítél he tô
meg a va ló di tar ta lom.

Kü lönb sé get le het ten ni az egyes tag ál lam ok in téz mény rend sze ri
struk tú rá ja kö zött asze rint is, hogy a köz pon ti szin tet ho gyan szer ve zik és
mû köd te tik: cent ra li zált meg ol -
dás sal egy köz pon ti szerv ben,
vagy mi nisz té ri u mok hoz ta gol tan
mû köd nek az irá nyí tó ha tó sá gok,
ope ra tív prog ra mon ként önál ló
vagy ös  sze vont irá nyí tó ha tó sá -
gok kal, köz re mû kö dô szerve-zet(ek) igény be vé te lé vel vagy anél kül,
ope ra tív prog ra mon ként (in téz ke dé sen ként) más vagy ugyan azon köz -
re mû kö dô szer ve zet, és to váb bi szer ve zé si el dön ten dô kér dé sek.

Meg ha tá ro zó je len tô sé gû, hogy a fel adat el lá tás szint jei mi ként ke rül -
nek ki ala kí tás ra: a komp le xi tást nö vel he ti az ext ra fel ügye le ti és je len -
té si rend szer, ami a ta golt struk tú rá val jár hat együt t. A gya kor la ti ta pasz -
ta la tok rá adá sul azt mu tat ják, hogy több szin tû fel adat el lá tás al só szint je in
az el len ôr zés ha tó kö re és rész le tes sé ge nö vek szik, és ez a sza bá lyo zás
szûk ér tel me zé sé vel jár együt t. Ez per sze a sza bá lyo zá si és jog al kal ma zá -
si bi zony ta lan sá gok ra is vis  sza ve zet he tô, ami kü lön bö zô okok ból áll elô.
A leg je len tô sebb, fo ko zott el len ôr zést ered mé nye zô té nye zô, hogy míg
a prog ra mo zás és a vég re haj tás a ko hé zi ós po li ti ká ban de cent ra li zált
mó don ke rül meg ha tá ro zás ra, ad dig a sza bá lyos vég re haj tá sért va ló fe -
le lôs ség nem de cent ra li zált – a tag ál lam fe lel a sza bá lyos sá gért. Ez ön -
ma gá ban ma gá val hoz za a szin tek kö zöt ti erôs kont roll igé nyét: meg fe -
lel-e a köz re mû kö dô a fel adat el lá tás szak mai igé nye i nek, és sza bá lyo san
vég zi-e fel ada ta it. A több szin tû és ta golt vég re haj tá si in téz mény rend szer
több szin tû el len ôr zé si és mon i tor ingrend sz ert hor doz ma gá ban, meg -
növekedett ad mi niszt rá ci ós költ sé gek kel. Rá adá sul a vég re haj tás jo gi bi -
zony ta lan sá ga it is nö vel he ti a komp lex struk tú ra, amely csak erôs ko or -
di ná ci ó val el len sú lyoz ha tó.

A vég re haj tá si in téz mény rend szer ki ala kí tá sá nak mi ként jé re a prog ra -
mok kö zöt ti kü lönb sé gek is je len tôs ha tás sal van nak: a prog ram jo go sult sá -
gi te rü le te, a te ma ti kus fó kusz, a pénz ügyi vo lu me ne a prog ram nak
meg ha tá ro zó fon tos sá gú. Mi nél bo nyo lul tab bak a beavatkozási in téz ke -
dé sek, an nál na gyobb az igény a meg fe le lô ad mi niszt ra tív ka pa ci tás ra
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mind az in téz mény rend szer, mind a ked vez mé nye zett ré szé rôl. Ha tás sal
van a vég re haj tá si struk tú rá ra az is, hogy a prog ram te rü le te és a köz -
igaz ga tá si, in téz mé nyi struk tú ra te rü le ti rend sze re mi lyen vi szony ban
van egy más sal. A prog ram és az ál ta la tá mo ga tott pro jek tek pénz ügyi
vo lu me ne ugyan csak be fo lyá sol ja a szük sé ges ad mi niszt ra tív ka pa ci tást,
rá adá sul min den prog ram nak van nak ál ta lá nos költ sé gei, ame lyek füg -
get le nek a prog ram mé re té tôl.

Az in téz mény rend szer ki ala kí tá sa és mû köd te té se szem pont já ból
meg ha tá ro zó je len tô sé gû az is, hogy az uni ós ko hé zi ós for rá sok fel hasz -
ná lá sa és a tag ál la mi nem ze ti fej lesz té si for rá sok fel hasz ná lá sa ko or di -
nál tan tör té nik-e, il let ve a két for rás vég re haj tá si rend sze re ho gyan, egy -
más sal mi lyen vi szony ban ke rül ki ala kí tás ra.

A ha zai te rü let fej lesz té si és az eu ró pai uni ós fej lesz té si in téz mény rend -
szer har mo ni zá lá sát te kint ve nem zet kö zi szin ten két fé le szem pont ala pul -
vé te lé vel te hát az aláb bi meg ol dá sok kal ta lál ko zunk:

– az in téz mény rend sze rek együtt mû kö dé sét fi gye lem be vé ve: in teg rált –
pár hu za mos – „ve gyes” mo del lek (2. áb ra);

– a vég re haj tás irá nyí tá sát ala pul vé ve: cent ra li zált – de cent ra li zált –
„ke vert” mo del lek (4. táblázat).

2. áb ra: Struk tu rá lis ala pok fel hasz ná lá si rend szer tí pu sa (ha zai for rá sok vi szo -
nyá ban)
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Az in teg rált rend szer ben a nem ze ti dön tés ho zá si csa tor ná kon ke resz tül
zaj lik a ko hé zi ós for rá sok al lo ká ci ó ja. A rend szer elô nyei kö zé tar to zik,
hogy a for rá sok ha té kony és kon cent rált fel hasz ná lá sa biz to sít ha tó. In -
teg rált rend sze rek nél is kü lönb ség le het tag ál lam ok kö zött asze rint,
hogy a ko hé zi ós for rá sok do mi nál ják a fej lesz té si for rá so kat (pl. Len -
gyel or szág), vagy hoz zá já rul nak a nem ze ti fej lesz té si for rá sok hoz (pl.
Né met or szág, Auszt ria).

A pár hu za mos in téz mény rend szer ben kü lön dön tés ho za ta li me cha niz -
mus mû kö dik a ha zai, és kü lön az uni ós for rá sok ra. Ez a struk tú ra egy -
rész rôl job ban át te kint he tô vé te szi a kü lön bö zô for rás ból fi nan szí ro zott
prog ra mok mû kö dé sét és an nak költ sé ge it, más rész rôl új rend szer fel -
ál lí tá sá ra és a két rend szer pár hu za mos mû köd te té se so rán je len tôs
több let költ ség re le het szá mí ta ni, amel lett a fej lesz té sek ös  sze han go lá sá -
val és a for rás kon cent rá ci ó val is prob lé mák le het nek.

A ko or di nált (ve gyes) mo dell ben kü lön dön tés ho za ta li me cha niz mus
mû kö dik a ha zai és az uni ós for rá sok ra, azon ban a tá mo ga tan dó fej lesz -
té si te rü le tek és cél ki tû zé sek rög zí té sé vel, il let ve más ko or di ná ci ós egyez -
te té si me cha niz mu sok kal a meg ol dás a meg lé vô struk tú rá ra épít ve biz -
to sít hat ja az ös  sze han golt fej lesz té si dön té se ket. A mo dell azon ban
egyez te té si ki hí vá sok kal és prob lé mák kal, pár hu za mos ad mi niszt ra tív
ka pa ci tá sok kal jár hat.

4. táb lá zat: Cent ra li zált, de cent ra li zált és ke vert vég re haj tá si rend sze rek

Cent ra li zált De cent ra li zált Ke vert
Dá nia, Lit vá nia, Észt or szág, Né met or szág, Len gyel or szág, 

Lett or szág, Szlo vé nia,  Olasz or szág, Fran cia or szág,  
Szlo vá kia, Ma gyar or szág, Hol lan dia, Auszt ria, Finn or szág, Cseh or szág,
Gö rög or szág, Svéd or szág,  Bel gi um, Ír or szág Spa nyol or szág,

Ro má nia, Bul gá ria, Egye sült Ki rály ság,
Cip rus, Mál ta, Por tu gá lia
Lu xem burg

A cent ra li zált vég re haj tá si rend szer ben a me nedzs ment fel ada to kat
nem ze ti mi nisz té ri u mok vagy más nem ze ti köz pon ti szer ve ze tek lát ják
el, kor lá to zott de cent ra li zá ció és ese ten ként kor lá to zott part ner ség
mel lett. A tag ál lam ok több sé gé ben a köz pon ti kor mány zat fon tos sze re -
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pet ját szik a ko hé zi ós po li ti ka vég re haj tá sá ban. Nem ze ti mi nisz té ri u -
mok fel ügye lik a pro gramelôkészítést, a ki adá so kat, a mon i toringot és
az ér té ke lést. Mind eze ken túl egyes tag ál lam ok ban a nem ze ti szint sze -
re pe na gyon erôs: né mi fe le lôs ség de le gá lá sá ra sor ke rül het ugyan,
azon ban a nem ze ti ha tó sá gok az irá nyí tó ha tó ság meg ha tá ro zó sze re pét
hasz nál va meg ha tá roz nak min den lé nye ges ele met a vég re haj tás ban.

A de cent ra li zált (re gion al i-zált)
vég re haj tá si rend szer ben a te rü -
le ti szin tek szer ve ze tei vég re haj -
tá si fel ada tot és fe le lôs sé get kap -
nak a prog ram vég re haj tás ban, a
köz pon ti kor mány zat sze re pe a

ko or di ná ci ó ra, a Bi zott ság gal va ló ma gas szin tû tár gya lá sok ra, kor mány -
kö zi egyez te té sek re és a „jó gya kor la tok” ér té ke lé sé re ter jed ki. A de -
cent ra li zált rend szer ben na gyobb hang súly ke rül a több szin tû kor mány -
zás ra, amely se gít he ti a ha té kony prog ram meg va ló sí tást. Job ban le het
meg ha tá roz ni a cé lo kat, a he lyi, te rü le ti szin tek bi zal mát és tá mo ga tá sát
él ve zô in téz ke dé sek ala kít ha tók ki. Más rész rôl a szin tek és sze rep lôk kö -
zöt ti ko or di ná ció je len tôs fel adat tal és költ ség gel jár hat.

Szá mos tag ál lam ke vert rend szer ben igyek szik öt vöz ni a két elô zô
struk tú ra elô nye it és hát rá nya it. Ága za ti és te rü le ti prog ra mok kal, az
irá nyí tó ha tó sá gok (köz re mû kö dô szer ve ze tek) és a nem ze ti mi nisz té -
ri u mok mát rix jel le gû fe le lôs ség rend sze ré vel, a te rü le ti szin tek be vo ná -
sá val hajt ják vég re a fej lesz té si prog ra mo kat. Ke vert rend szer ki ala kít ha -
tó az egyes prog ra mok in téz ke dé se i nél meg ha tá ro zott szin tek kö zött
vég re haj tá si fe le lôs sé gek rög zí té sé vel is.

MA G Y A R V É G  R E  H A J  T Á  S I I N  T É Z  M É N Y  R E N D  S Z E R

Az uni ós csat la ko zás sal a köz pén zek bôl fi nan szí ro zott ma gyar fej lesz tés po -
li ti ka lé nye gé ben há rom szfé rá ra ha sadt, mely bôl az uni ós for rá sok fel hasz -
ná lá sá ra irá nyu ló rend szer a do mi náns, a „nem ze ti” te rü let fej lesz té si po li ti -
ka ma ra dék el ven és egy re zsu go ro dó mér ték ben érvényesül(t).11 Rá adá sul
a kö zös sé gi for rá sok hoz kap cso ló dó fej lesz tés po li ti ka is két, je len tô sen el té -
rô esz köz- és in téz mény rend szert ala kí tott ki, iga zod va és rá erô sít ve a kö zös -
sé gi szin ten is meg lé vô el ha tá ro lás hoz: a ko hé zi ós fej lesz tést és az ag rár- és
vi dék fej lesz tést – me lyek kö zött idá ig in kább az el kü lö nü lés volt a jel lem zô.
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Ma gyar or szág a ko hé zi ós fej lesz té si in téz mény rend szer ben pár hu za -
mos és cent ra li zált mo dellt épí tett ki. A ha zai és EU-s for rá so kat ke ze lô
köz pon ti in téz mé nyek pár hu za mos rend sze re épült ki, sôt az eu ró pai
uni ós for rá so kat me ne dzse lô in téz mé nyek a ma gyar ál lam igaz ga tás ha -
gyo má nyos rend sze rén kí vül mû köd nek, en nek min den elô nyé vel és
hát rá nyá val. Ez zel pár hu za mo san a ha gyo má nyos/ko ráb bi fej lesz té si in -
téz mé nyek le ér té ke lôd tek. A te rü let fej lesz té si po li ti ka és az önál ló te rü -
let fej lesz té si in téz mény rend szer sú lya a ha zai fej lesz tés po li ti ká ban meg le -
he tô sen sze rény ma radt. A fej lesz té si for rá sok fel hasz ná lá sa alap ve tô en az
ága za ti lo gi kát kö vet te, és ér dem ben nem ér vé nye sült sem a te rü le ti ko -
or di ná ció, sem a te rü le ti ki egyen lí tés tör vény ben is meg fo gal ma zott cél -
ja. Hi á ba tör tén tek meg az el sô lé pé sek a for rá sok de cent ra li zá ci ó ja irá -
nyá ba, az ál ta lá nos meg ol dás a cent ra li zált fel hasz ná lás ma radt. Mi köz -
ben a re gi o ná lis szint meg erô sí té se és a de cent ra li zá ció – nem csu pán
az uni ós for rá sok fo ga dá sa, ha nem ha zai köz igaz ga tás-fej lesz té si cé lok
mi att is – az egy mást vál tó kor má nyok prog ram já nak ki emelt cél ki tû zé -
se volt 2010-ig, a re gi o ná lis szint in téz mé nyei még sem tud tak ér dem ben
meg erô söd ni. Nem csak az ope ra tív prog ra mok struk tú rá ja, ha nem a
struk tu rá lis ala pok vég re haj tá si in téz mény rend sze re is a köz pon ti köz -
igaz ga tá si szint re la tív meg erô sö dé sét hoz ta. A te rü let fej lesz té si in téz -
mény rend szer nem ka pott je len tôs sze re pet az uni ós for rá sok el osz tá sá -
hoz kap cso ló dó dön té sek ben, sze re pe csak né hány in téz ke dés pá lyá zat -
ke ze lôi köz re mû kö dô szer ve ze ti fel ada ta i ra kor lá to zó dott – a leg utol só
te rü let fej lesz té si tör vény mó do sí tás pe dig meg szün tet te a fej lesz té si/te -
rü let fej lesz té si ta ná csok rend sze rét, a köz re mû kö dôi fel ada to kat el lá tó
mun ka szer ve ze tet – re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök sé get – pe dig köz pon ti
irá nyí tás és fel ügye let alá he lyez te.

Mi u tán tör vény nem sza bá lyoz za az egyes sze rep lôk EU-támogatások
fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó fel ada ta it és a ren de le ti szin tû sza bá lyo zás -
ra va ló fel ha tal ma zá so kat, el sô sor ban a kor mány – az uni ós kö ve tel mé -
nyek hez il lesz ke dô – sze rep ér tel me zé se szab ja meg a kor mány za ti fel -
ada to kat és ha tás kö rö ket.12 Így te hát az EU-támogatások fel hasz ná lá sá -
hoz kap cso ló dó leg fon to sabb sze rep lô a ha zai in téz mé nyi struk tú rá ban
nem az Or szág gyû lés, ha nem a kor mány. Ma gyar or szág nem kü lön le ges
eb bôl a szem pont ból, hi szen a leg több eu ró pai tag ál lam ban ha son ló a
hely zet. Ter mé sze te sen a kor mány a par la ment nek va ló be szá mo lás ál -
ta lá nos rend sze ré ben érin ti az uni ós tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó fel -
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ada tok el lá tá sá nak kér dé se it is, il let ve tag jai vá la szol nak az ez zel kap cso -
lat ban eset le ge sen fel me rü lô in ter pel lá ci ók ra, kér dé sek re. Az Or szág -
gyû lés sze re pe egyéb ként azok nak a ha zai tör vé nyek nek a mó do sí tá sá -
ra, il let ve meg ho za tal ára kor lá to zó dik, me lyek az uni ós for rá sok fel -
hasz ná lá sá nak ha zai hát tér fel tét ele it biz to sít ják. A vo nat ko zó tör vé nyek
el sô sor ban az ál lam ház tar tá si tör vény, a köz be szer zé si tör vény, a köz -
igaz ga tá si el já rá si tör vény, de bi zo nyos ága za ti tör vé nyek (pl. épí tés ügyi,
kör nye zet vé del mi) mó do sí tá sát je lent he ti. Ter mé sze te sen az uni ós tá -
mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak ke re te it alap ve tô en meg ha tá roz za az éves
költ ség ve té si tör vény el fo ga dá sa.

A struk tu rá lis ala pok fej lesz té si for rá sa i val fog lal ko zó ha zai in téz mény -
rend szer ben kulcs sze re pet ját szik a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (NFÜ),
amely nek fel ada ta az ope ra tív prog ra mok ter ve zé sé nek, prog ra mo zá sá -
nak és meg va ló sí tá sá nak ko or di ná ci ó ja. Az NFÜ köz pon ti költ ség ve té si
szerv, amely a nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter fel ügye le té vel mû kö dik. Az
NFÜ szer ve ze tén be lül mû köd nek az Irá nyí tó Ha tó sá gok (IH). A szak ma -
i lag so kak ál tal vi ta tott meg ol dás elô nye ként a vég re haj tás irá nyí tá sá nak
kon cent rá ci ó ja elô se gít he ti az ope ra tív prog ra mok vég re haj tá sa kö zöt ti
ko or di ná ció ha té kony sá gá nak nö ve lé sét, az egy sé ges vég re haj tást, va la -
mint a fel adat szer ve zés ra ci o na li zá lá sát. A kri ti ku sok sze rint eb ben a
struk tú rá ban a mi nisz té ri u mok szak mai fe le lôs sé ge nem ér vé nye sül a
vég re haj tás nál, mi vel az irá nyí tó ha tó sá gok nem a mi nisz té ri u mok ban
mû köd nek. Ez a prob lé ma ke zel he tô az zal, ha a ter ve zés és a vég re haj tás
nyo mon kö ve té se a mi nisz té ri um szak mai köz re mû kö dé sé vel zaj lik, és
kor mány, il let ve or szág gyû lé si kom pe ten ci á ban ke rül sor a dön tés re, me -
lyet kö ve tô en az irá nyí tó ha tó sá gok nak, köz re mû kö dô szer ve ze tek nek a
terv ben rög zí tet tek ha té kony vég re haj tá sa a fel ada ta. A prob lé ma ak kor
bír gya kor la ti je len tô ség gel, ha nem meg fe le lô ek a ter vek, és a vég re haj -
tás nak kell „ötletel ni”, hogy mi re van szük ség, mit kell fej lesz te ni.

A kö zös sé gi sza bá lyo zá si ter ve ze tek is me re té ben a kö vet ke zô költ ség -
ve té si idô szak ban ez a prob lé ma nem fog fel me rül ni: rész le te sen rög zí -
tett ex ante fel té te lek men tén pon to san rög zí tett fej lesz té si in téz ke dé -
sek re elô re meg ha tá ro zott out put és ered mény in di ká to rok tel je sí té se
ér de ké ben ke rül het sor.

Az irá nyí tó ha tó sá gok mun ká ját köz re mû kö dô szer ve ze tek se gí tik. A
köz re mû kö dô szer ve ze tet – a mi nô sí té si el já rás ered mé nye alap ján – jog sza -
bály ban vagy ál la mi irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zé vel je lö li ki a kor mány.
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5. táb lá zat: Je len leg köz re mû kö dô, szer ve ze ti fel ada to kat el lá tó szer ve ze tek

Ope ra tív prog ram Köz re mû kö dô szer ve zet

Gaz da ság fej lesz tés OP
Ál lam re form OP
Elekt ro ni kus köz igaz ga tás OP
Nyu gat-du nán tú li OP
Dél-al föl di OP
Észak-al föl di OP
Kö zép-ma gyar or szá gi OP
Észak-ma gyar or szá gi OP
Kö zép-du nán tú li OP
Dél-du nán tú li OP
Tár sa dal mi meg úju lás OP
Tár sa dal mi inf rast ruk tú ra OP
Kö zép-ma gyar or szá gi OP
Kör nye zet és ener gia OP Ener gia Köz pont Non prof it Kft.
Köz le ke dés OP
Kö zép-ma gyar or szá gi OP

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség
Köz hasz nú Non prof it Kft.
DARFÜ Dél-al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si 
Ügy nök ség Non prof it Kft.
ÉARFÜ Észak-al föl di Re gi o ná lis Fej lesz té si 
Ügy nök ség Köz hasz nú Non prof it Kft. 
(ÉARFÜ Non prof it Kft.) 
Pro Regio Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 
Fej lesz té si és Szol gál ta tó Non prof it Köz hasz nú Kft.
Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 
Fej lesz té si Ügy nök ség Kft.
Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség 
Köz hasz nú Non prof it Kft.
Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség 
Köz hasz nú Non prof it Kft.

A köz re mû kö dô szer ve ze tek fel adat el lá tá sá nak ra ci o na li zá lá sa ke -
re té ben ös  sze vo ná sok kal csök kent a köz re mû kö dô szer ve ze tek szá -
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ma, azon ban még van moz gás tér to váb bi egy sze rû sí té sek hez, ameny -
 nyi ben az ope ra tív prog ram-struk tú ra egy sze rû sö dik, és a de cent ra li -
zá ció a vég re haj tás ban is meg szün te tés re ke rül min den elô nyé vel és
hát rá nyá val. Ha té kony struk tú ra ki ala kít ha tó azon ban de cent ra li zált
mo dell ben is vi lá gos fel adat- és felelôsség meghatározás sal és ha té -
kony szak mai ko or di ná ci ó val. Ága za ti vagy te rü le ti meg kö ze lí tés ben
is ki ala kít ha tó „egy ab la kos” vég re haj tá si rend szer.

A fel adat el lá tás ke re tét – mi vel nem köz igaz ga tá si ha tó sá gok ke rül -
tek ki je lö lés re –, a konk rét fel adat-, fe le lôs ség- és ha tás kö rök rög zí té -
sét több ol da lú szol gál ta tá si szer zô dés ha tá roz za meg. A fi nan szí ro zás
az el vég zett tel je sít mény alap ján tör té nik, a köz re mû kö dô szer ve ze -
tek tel je sít mé nyét rend sze re sen ér té ke lik. A ki je lölt köz re mû kö dô
szer ve ze tek gaz da sá gi tár sa sá gok, ket tô ki vé te lé vel non prof it gaz dál -
ko dás sal. Több ször fel me rült az a kér dés, hogy a köz re mû kö dô szer -
ve ze tek nek költ ség ve té si szer vek nek kel le ne len ni ük. Eb ben az ös  sze -
ve tés ben el sô sor ban a költ ség ve té si/ál lam ház tar tá si gaz dál ko dás és a
gaz da sá gi szer ve ze tek gaz dál ko dá sa ke rül ös  sze ha son lí tás ra, ahol egy -
ér tel mû, hogy míg az el sô me rev és ne héz kes, ad dig a gaz da sá gi szer -
ve ze ti gaz dál ko dás és mû kö dés ru gal ma sabb és ha té ko nyabb meg ol -
dást je lent. Az zal ugyan, hogy ko ráb ban köz hasz nú, je len leg non -
prof it gaz dál ko dás a jel lem zô, a szer ve ze tek több sé gé ben a gaz dál ko -
dás ban több kor lá to zás ér vé nye sül, más rész rôl vi szont a köz fel adat
köz pénz bôl va ló el lá tá sá hoz il lesz ke dik, hogy nem pro fit ori en tált a
mû kö dés, még is ér vé nye sül het nek ha té kony ság nö ve lô meg ol dá sok.
Eb bôl a szem pont ból fur csá nak tû nik, hogy két meg ha tá ro zó je len tô -
sé gû köz re mû kö dô szer ve zet (MAG, KIKSZ) pro fit ori en tált for má -
ban mû kö dik. Rög zí ten dô vi szont, hogy köz re mû kö dôi fel ada tok fi -
nan szí ro zá si sza bá lyai sze rint a pro fit nem el szá mol ha tó költ ség, így
uni ós for rás ból fi nan szí ro zá sá ra nem ke rül het sor.

A struk tu rá lis ala pok ból és a Ko hé zi ós Alap ból tá mo ga tott fej -
lesz té sek meg va ló sí tá sá ra szol gá ló ope ra tív prog ra mok iga zo ló ha tó -
sá gát, a Ma gyar Ál lam kincs tá rat a nem zet gaz da sá gi mi nisz ter irá -
nyít ja.

Az el len ôr zé si ha tó sá gi fel ada to kat Eu ró pai Tá mo ga tá so kat
Auditáló Fô igaz ga tó ság (EUTAF), a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um
fe je ze ten be lül önál ló an mû kö dô köz pon ti költ ség ve té si szerv lát ja
el.
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ÚJ,  I N  T É Z  M É  N Y I R E  L E  VA N  C I  Á  VA L B Í  R Ó S Z A  B Á  LYO K A K Ö  V E T  K E  Z Ô

I D Ô  S Z A K  R A,  É S E H  H E Z K A P  C S O  L Ó  D Ó K Ö  V E T  K E Z  T E  T É  S E K

Az egy sze rû sí tés az új ko hé zi ós po li ti ká val szem be ni egyik leg nép sze rûbb
igény. Vi lá gos sá vált azon ban, hogy az egyes or szá gok he lyi ad mi niszt rá ci ós
rend sze ré vel kap cso la tos ta pasz ta la tok és a rend sze rek el té ré sei mi att elô -
for dul hat: ami az egyik tag ál lam ban egy -
sze rû sí tés nek te kint he tô, az egy má sik
ál lam ban bo nyo lít ja a dol go kat. Rá adá -
sul az ered mény ori en tált ság erô sí té se ér de -
ké ben egy új meg kö ze lí tés ér vé nye sül,
új ele mek kel a vég re haj tá si rend szer rel
kap cso la tos kö ve tel mény rend szer ben.

A tel je sít mény fo ko zá sá hoz új fel té -
tel rend szer ke rül be ve ze tés re an nak biz -
to sí tá sa ér de ké ben, hogy az EU-finan-
szírozás erôs ösz tön zést je lent sen a tag -
ál lam ok nak az Eu ró pa 2020 stra té gia cél ja i nak és cél ki tû zé se i nek el éré sé -
ben. Meg ha tá ro zás ra ke rül nek szi go rú, úgy ne ve zett ex ante fel té te lek, ame -
lyek tel je sü lé se elô fel té te le a for rá sok le hí vá sá nak, va la mint úgy ne ve zett ex
post fel té te lek, ame lyek az el ért ered mé nyek tôl te szik füg gô vé a to váb bi fi nan -
szí ro zás biz to sí tá sát. Az egyes ala pok pénz esz kö ze i bôl a tag ál lam ok ál tal fel -
hasz nál ha tó rész ös  sze sen 5%-a ke rül het el kü lö ní tés re – eh hez az ös  szeg -
hez csak azok a tag ál la mi prog ra mok jut hat nak hoz zá, akik nél a fél idô ben
el vég zett, köz tes fel mé rés a prog ram mér föld kö ve i nek tel je sí té sét ál la pít ja
meg. Ezen a tel je sít mény füg gô tar ta lé ko lá son kí vül a mér föld kö vek tel je sí té sé -
nek el ma ra dá sa – ha ez a vég re haj tás hi bá já ból kö vet ke zik be – a for rá sok
fel füg gesz té sét is ma ga után von hat ja, sôt a prog ram cél ja i nak je len tôs alul -
tel je sí té se akár a fi nan szí ro zás meg szün te té sé vel is jár hat.

Fen ti ek re te kin tet tel alap ve tô fon tos sá gú te hát, hogy mi lyen fel té te -
lek, cé lok, in di ká to rok ke rül nek rög zí tés re a prog ra mok ered mé nyes sé -
gé nek mé ré sé re. A for rás fel hasz ná lás ha té kony sá gá nak meg íté lé sé hez
kér dés, hogy mit és ho gyan mé rünk, ér té ke lünk, hi szen a köz cé lú be ru -
há zá sok és az EU ko hé zi ós po li ti ká ja ha tá sá nak meg íté lé se el lent mon -
dá sos, a szük sé ges ség, hasz nos ság és fenn tart ha tó ság meg íté lé se nem
egy sze rû fel adat.13 A gya kor la ti vég re haj tást egy sé ge sí tô meg ol dás ként

159

Polgári Szemle · 8. évfolyam 3–6. szám

... az ered mény ori en tált ság

erô sí té se ér de ké ben egy új

meg kö ze lí tés ér vé nye sül, új

ele mek kel a vég re haj tá si

rend szer rel kap cso la tos kö -

ve tel mény rend szer ben.

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 159



kö zös out put és ered ményin di ká tor -lis tát tar tal maz a jog sza bály ter ve zet
mel lék le te, ame lye ket ki egé szít het nek a tag ál lam ok ál tal meg ha tá ro zott
pro gram speci fikus in di ká to rok. Ez egy rész rôl meg kön  nyí ti a kö zös sé gi
szin tû kon zisz tens adat fel dol go zást, más rész rôl ori en tál ja a tag ál la mo -
kat az in di ká tor rend szer ki ala kí tá sá nál.

A jog sza bály ter ve zet ben meg je le nik a szer ve ze tek nem ze ti ki je lö lé sé nek
(akkred itá ciójá nak) rend sze re, il let ve új elem a ki adá sok sza bály sze rû sé gét
iga zo ló, a Bi zott ság fe lé irá nyu ló ga ran ci ák kal kap cso la tos rend szer ben
meg je le nô me nedzs ment nyi lat ko zat vagy az éves szám la el szá mo lá sok új rend sze -
re. A ja vas lat azt is tar tal maz za, hogy a Bi zott ság pénz ügyi év köz ben ese -
dé kes köz tes ki fi ze té sei csak a tag ál lam nak já ró ös  szeg 90%-át ér hes sék el,
a fenn ma ra dó 10%-ot pe dig a Bi zott ság az éves szám la el szá mo lá so kat kö -
ve tô en fi zet né ki, ami kor a ki adá sok sza bály sze rû sé gé vel kap cso la tos ga -
ran ci ák már tel jes mér ték ben ren del ke zés re áll nak.

Az el len ôr zés és az ér té ke lés te rü le tén be ve ze ten dô elô írá sok meg ha -
tá roz zák töb bek kö zött az éves vég re haj tá si je len té se ket és át te kin tô ülé -
se ket, a part ner sé gi meg ál la po dás meg va ló sí tá sá nak elô re ha la dá si je -
len té se it, to váb bá az ex ante és ex post ér té ke lé sek me ne tét.

Ál ta lá ban el mond ha tó, hogy ered mény ori en tált vég re haj tá si rend szer
ki ala kí tá sa bo nyo lult és ne héz fel adat. A ko hé zi ós po li ti ka te rü le tén rá adá -
sul az el múlt idô szak ban a mû kö dés ben az „eljárá sori en tált” meg kö ze lí tés ér -
vé nye sült az „ered mény ori en tá ció” he lyett, és az ad mi niszt ra tív ka pa ci tá sok ál -
lan dó an szûk ke reszt met szet ként fog ták vis  sza a tel je sít ményt.

6. táb lá zat: A fô gát ló té nye zôk a vég re haj tá si rend szer tel je sít mény ala pú mû kö -
dé sé ben14
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A je len té si kö te le zett sé gek vég re haj tá sa és azok – rá adá sul több szá lú
és ko or di ná lat lan – el len ôr zé se az el já rá si lé pé sek re, és nem az ered mé -
nyek re össz pon to sí tást hoz za, és fo ko zott ad mi niszt rá ci ós te her rel jár.

Az ered mé nyek re va ló kon cent rá lás tel jes kul tu rá lis vál tást igé nyel az
in téz mény rend szer tôl.

Az ered mény ori en tált ság el sô meg kö ze lí tés ben je lent het né azt, hogy
a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá sért cse ré be vál la lá so kat tesz, hogy mit
tel je sít, mi lesz az ered mény, és a pro jekt meg va ló sí tás so rán ke ret sza bá -
lyok men tén, de na gyobb moz gás tér rel ru gal ma san dönt het (mi re, ho -
gyan, men  nyit költ az ered mény ha té kony meg va ló sí tá sa ér de ké ben)
vég re haj tá si kér dé sek ben, és az in téz mény rend szer, ke ve sebb fi gye lem -
mel a jo gi meg fe le lés re és sza bály ta lan sá gok ra, il let ve pénz ügyi fe gye -
lem re, az ered mé nye ket kér né szá mon.

A ke ve sebb fi gyel met vi szont nem te szi le he tô vé az új ko hé zi ós sza bá -
lyo zá si ja vas lat, amely ben a ter ve zett elô írá sok egy rész rôl az ered mé -
nyek meg kö ve te lé sé vel, más rész rôl a szám la el szá mo lá sok szá mon ké ré -
sé vel szi go rú an ar ra ösz tö nöz nek, hogy sza bá lyo san és ered mé nye sen
ke rül je nek fel hasz ná lás ra a for rá sok. Ez zel a cél lal ma xi má li san egyet
le het ér te ni, azon ban ez a ket tôs kö ve tel mény a vég re haj tá si rend szert
nem fel tét le nül az egy sze rû sí tés és ru gal mas ság irá nyá ba vi szi, ha nem
fenn áll an nak ve szé lye, hogy el len ke zô leg: mind két kö ve tel mény együt -
tes szá mon ké ré se fo ko zott ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat és ter he ket je -
lent het mind az in téz mény rend szer, mind a ked vez mé nye zet tek szá má -
ra. Rá adá sul a komp lex elvárás rend sz er egy sé ges és ha té kony le bo nyo -
lí tá sá nak igé nye egy ér tel mû en nem a de cent ra li zá ció, ha nem a köz pon -
to sí tás irá nyá ba vi szi a struk tú rát. A de cent ra li zált ter ve zés és vég re haj -
tás a te rü let, he lyi vi szo nyok és sa já tos sá gok is me re te mi att ha té kony
meg ol dás le het, azon ban köz pon ti szint rôl eh hez meg fe le lô mód szer ta -
ni út mu ta tás és erôs ko or di ná ció szük sé ges. En nek hi á nyá ban egy szét -
ta golt struk tú ra nem tud ja biz to sí ta ni a kí vánt ered ményt.

Kulcs kér dés te hát a meg fe le lô ter ve zés és prog ra mo zás, amely nek a kö -
zös sé gi stra té gi ai cé lok és tag ál la mi, te rü le ti, he lyi el kép ze lé sek össz -
hang ját kell ki ala kí ta ni15 re le váns és ke zel he tô in di ká tor rend szer rel, és
eh hez egy ha té kony, meg fe le lô pénz ügyi me nedzs men tet meg va ló sí tó
vég re haj tá si in téz mény rend szert kell pá ro sí ta ni.

Min den vég re haj tá si rend szer ha té kony mû kö dé sé hez el en ged he tet -
len a fel adat- és ha tás kö rök egy ér tel mû rög zí té se és erôs, jól mû kö dô
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ko or di ná ci ós me cha niz mu sok fel ál lí tá sa, még pe dig jól do ku men tál tan
és meg fe le lô en imp le men tál va. A vég re haj tás ban köz re mû kö dô szer ve -
ze tek fel adat el lá tá sá nak mi nô sé ge, ha té kony sá ga alap ve tô fon tos sá gú a
prog ra mok és a ko hé zi ós po li ti ka ered mé nyes sé ge és ha té kony sá ga
szem pont já ból.16 A ko hé zi ós po li ti ka vég re haj tá sa komp lex és spe ci fi kus
tu dást igé nyel, ez nem csak költ sé ge seb bé te szi más ad mi niszt rá ci ós fel -
ada tok hoz ké pest, ha nem fo ko zat tan igény li spe ci á lis kép zés, to vább -
kép zés mû köd te té sét is. A ren del ke zés re ál ló ad mi niszt ra tív ka pa ci tá -
sok, know-how be ha tá rol hat ják a moz gás te ret az in téz mény rend sze ri
struk tú ra ki ala kí tá sá nál, és ter mé sze te sen mi nél na gyobb szá mú szer ve -
zet ke rül be vo nás ra a vég re haj tás ba, an nál jobb ko or di ná ci ó ra van szük -
ség mind a po li ti kai dön tés ho za ta li, mind a vég re haj tá si fo lya ma tok (el -
já rá sok, egy sé ge sí tés stb.) ol da lá ról.

A ko hé zi ós po li ti ka vég re haj tá si in téz mény rend sze ré nek és az ad mi -
niszt rá ci ós el já rá sok ki ala kí tá sá ban te hát je len tôs mér ték ben meg ha tá -
ro zó ak a kö zös sé gi sza bá lyo zás ban fel lel he tô elô írá sok, azon ban to váb -
bi, a tag ál la mi sa já tos sá gok ál tal de ter mi nált té nye zôk is fon to sak. A ko -
hé zi ós vég re haj tá si in téz mény rend szer ki ala kí tá sá nál mind ezek re fi gye -
lem mel kell meg ta lál ni az a struk tú rát, ami biz to sít hat ja az op ti má lis
vagy ah hoz kö ze lí tô ered ményt.

JE G Y  Z E  T E K

1 EUMSZ 317. cikk: „A Bi zott ság a költ ség ve tést a tag ál lam ok kal együtt mû köd ve és a
322. cikk ér tel mé ben el fo ga dott ren de let ren del ke zé se i nek meg fe le lô en, sa ját fe le -
lôs sé gé re és az elô i rány zat ok ke re te in be lül hajt ja vég re a ha té kony és ered mé nyes
pénz gaz dál ko dás el ve i nek tisz te let ben tar tá sá val. A tag ál lam ok együtt mû köd nek a
Bi zott ság gal an nak ér de ké ben, hogy biz to sít sák a költ ség ve té si elô i rány zat ok nak a
ha té kony és ered mé nyes pénz gaz dál ko dás alap el ve i vel össz hang ban tör té nô fel hasz -
ná lá sát. A ren de let meg ha tá roz za a költ ség ve tés vég re haj tá sa so rán a tag ál la mo kat
ter he lô el len ôr zé si és szám vi te li kö te le zett sé ge ket, és az ezek kel já ró fe le lôs sé get. A
ren de let va la men  nyi in téz mény szá má ra meg ál la pít ja a sa ját ki adá sa ik vég re haj tá sá -
ban be töl tött fe le lôs sé gük re és sze re pük re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat...”

2 A ko hé zi ós po li ti ká ban: a Bi zott ság 1681/94 ren de le te (1994. jú li us 11.) a struk tu -
rá lis po li ti ka fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör tént sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze -
tett ös  sze gek be haj tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós rend szer e té ren tör té nô lét re -
ho zá sá ról, és a Bi zott ság 1831/94/EK ren de le te (1994. jú li us 26.) a Ko hé zi ós Alap
fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör tént sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett ös  sze gek
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be haj tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós rend szer e té ren tör té nô lét re ho zá sá ról a
2000–2006 prog ra mo zá si idô szak ra, és a Bi zott ság 1828/2006/EK ren de le te (2006.
de cem ber 8.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ra
és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról szó ló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ról
szó ló 1080/2006/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat -
ko zó sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ról a 2007–2013 prog ra mo zá si idô szak ra.

3 A Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz -
té si Alap ra, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rôl alap ján.

4 Sa ra Davies–Frederike Gross–Laura Polver ar i: The finan cial man age men t, con trol and

audit of EU cohe sion pol i cy: con trast ing views of chal lenges, idio syn crasies and the way ahead.

EPRC, Glas gow, 2008. 
5 Kai Böh me: Region al gov er nance in the con text of glob al i sa tion. Revised Final Report,

SWECO INTERNATIONAL, 2010.
6 Ki fi ze té sek ide ig le nes meg sza kí tá sa: a ha zai köz be széd ezt az el já rást ne ve zi té ve sen

fel füg gesz tés nek, ho lott az OP fi nan szí ro zá sa for má li san nem ke rül fel füg gesz tés re,
a Bi zott ság a be nyúj tott költ sé gek uta lá sá nak tel je sí té sét ma xi mum 6 hó nap pal meg -
hos  szab bít hat ja. A ki fo gá solt hi á nyos sá gok meg fe le lô ke ze lé sét kö ve tô en a ki fi ze té -
sek foly ta tód nak. Ez az el já rás nem fel tét le nül jár együtt pénz ügyi kor rek ci ó val.

7 Pri o ri tás/ope ra tív prog ram szin tû idô kö zi ki fi ze té sek fel füg gesz té se: er re az el já rás -
ra az irá nyí tá si és el len ôr zé si rend szer sú lyos, rend szer jel le gû hiányossá ga(i) alap -
ján ke rül sor. A prob lé ma sú lyát jel zi, hogy ez a szank ció ál ta lá ban pénz ügyi kor rek -
ci ó val jár együt t, és fel ol dá sa szi go rúbb fel té tel rend szer alap ján, hos  szabb idô tá von
tör té nik.

8 A Ta nács 1260/1999/EK ren de le te (1999. jú ni us 21.), 39. cikk (2) be kez dé se; a Ta -
nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.), 91. és 92. cik kei.

9 A Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.), 99. cikk.
10 Nicholas Charron–Victor Lapuente–Lewis Dijk stra: Region al Gov er nance Mat ter s: A

Study on Region al Vari a tion in Qual i ty of Gov ern ment with in the EU. Work ing Paper,
01/2012.

11 Má ra mond hat ni meg szûnt.
12 A ko hé zi ós po li ti ka te rü le tén ren del ke zés re ál ló for rá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la -

tos ma gyar in téz mé nyi és el já rá si kér dé se ket a 2007–2013-as prog ra mo zá si idô szak -
ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko -
hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak rend jé rôl szó ló 4/2011. (I.
28.) Korm. ren de let tar tal maz za.
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13 Nyikos Györ gyi: A köz fi nan szí ro zás ból meg va ló sí tott fej lesz té sek ha tá sai. Pénz ügyi Szem le,
2012.

14 Cent re for Indus tri al Stud ies: Mov ing towards a mo re result/per for mance-based deliv ery

sys tem in cohe sion pol i cy. Euro pean Par lia men t, Com mit tee on Region al Devel op ment,
2011, 97. o.

15 Nyikos Györ gyi: Te rü le ti ter ve zés és te rü le ti szem pont ok a fej lesz tés po li ti ká ban – le he tô ség, kö -

te le zett ség vagy áb ránd!? Fa lu Vá ros Ré gió, 2011/2., 35–41. o.
16 ÖIR: A Study of the Effi cien cy of the Imple men ta tion Meth ods for Struc tur al Fund s. Euro pean

Com mis sion, 2003.

TO V Á B  B I F E L  H A S Z  N Á LT I RO  D A  LO M

Tát rai Tün de: Köz be szer zés jo gi és ha té kony sá gi as pek tu sai. Ve ze tés tu do mány, 2010/7–8., 
68–76. o.
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Giday András

Életciklus-szemlélet
és a társadalombiztosítás

bevételei
Life Cycle Approach and Social Security

Contributions

Összefoglalás
Ma gyar or szág ala csony fog lal koz ta tott sá gi rá tá já nak egyik oka az,
hogy a 25 év alat ti ak, il let ve az 55 fe let ti ek és kis gye re kes anyák kö ré -
ben ala csony a fog lal koz ta tott ság. Ezek nek a ré te gek nek hát rá nyos a
mun ka erô-pi a ci po zí ci ó ja. Egy részt még be kell ta ní ta ni ôket az adott
mun ka kör be, de a má sik ol da lon a mun ka adó juk ke ve sebb ide ig tud -
ja ôket fog lal koz tat ni (nyug dí ja zás, kis gye rek kel va ló ott hon  ma ra dás
vagy a fi a ta lok át la go san ma ga sabb fluk tu á ci ó ja mi att). Az az a mun -
ka erô pi ac ra va ló be lé pés (bennma ra dás) externális jel le gû költ sé gei
ma ga sab bak. Ezek rész be ni át vál la lá sa emel he ti a fog lal koz ta tást. En -
nek esz kö ze, hogy 2013-tól Ma gyar or szá gon – egy sze rû rend szer mel -
lett – ala cso nyabb tár sa da lom biz to sí tá si el vo ná sok kal ter he lik az érin -
tet tek fog la lkoz ta tá sát. A cikk be mu tat ja a 25 év alat ti ak, il let ve az 55
év fe let ti ek al kal ma zá sá ra ösz tön zô tb-járulék be li ked vez mé nye ket az
eu ró pai OECD-országokban.
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Summary
In Hungarian employment rate is kept low by the low levels employ-
ment among young adults, the elderly and mothers with little children.
These groups have a weak position in the labour market. On the one
hand, they need to be trained for the given jobs, and on the other, they
can only be employed for shorter periods. They may retire, stay at
home with their children, or, in the case of young adults, change jobs.
In other words, the external costs of entering and/or remaining in
employment are higher for these groups. In order to increase the
employment rate, a part of these costs might be financed. To this end
social security contribution has been reduced for these people in
Hungary from 2013. The article presents the social security contribu-
tion cuts applied in the European OECD countries to encourage the
employment of people below 25 and over 55.

Cik kem fô kér dé se, cél ra ve ze tô-e, hogy a tár sa da lom biz to sí tás min den
kor osz tály ra azo nos, egy sé ges el vo ná si mér té ket al kal maz zon. 
A fog lal koz ta tott ság ada ta i nak elem zé se so rán a kér dé sem az, hogy más
or szá gok hoz vi szo nyít va ná lunk mek ko ra gond az ala csony fog lal koz ta -
tott ság a 2 elem zett kor cso port ban. Ezt kö ve tô en elem zem azo kat a té -
nye zô ket, ame lyek mi att 4 né pes ré teg mun ka erô-pi a ci hely ze te hát rá -
nyos. Eu ró pai pél dák fel so ro lá sá val kí vá nom be mu tat ni, hogy a tb el vo -
ná si ol da lán al kal maz nak-e je len tôs ked vez mé nye ket két kor osz tály ese -
té ben fog lal koz ta tá si szint ja ví tá sa vé gett. Ezt kö ve tô en be mu ta tom a
2013-tól be ve ze tés re ter ve zett ked vez mé nye ket1.

A tár sa da lom biz to sí tás fel ada ta, hogy az egyé nek mun ka ké pes ko ra
alatt ke re se tük után ak ko ra ös  sze get gyûjt sön be, amely bôl fi nan szí roz -
ni le het az ál la mi egész ség ügyi és nyug díj el lá tást. Cik kem ben át kí vá -
nom te kin te ni, hogy az egyé ni élet kor sza ka sza i ban mi ként ala kul nak a
tár sa da lom biz to sí tás be vé te lei. Né ze tem sze rint ugyan is se gít he ti a be -
vé te lek nö ve ke dé sét az, ha a tb-kassza az élet cik lus sa já tos sá ga i nak a fi -
gye lem be vé te lé vel op ti ma li zál ja a be vé te le it.  Az ala csony fog lal koz ta tá -
si szint szé les kér dés kö ré bôl cik kem ben az élet kor ral kap cso la tos prob -
lé mák pénz ügyi ve tü le te it te kin tem át, a be vé te li ol dal ról meg kö ze lít ve
a kér dés kört.
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A fej let tebb nyu gat-eu ró pai or szá gok ban ilyen kér dé sek kel ke vés bé
kell tö rôd nie a tár sa da lom biz to sí tás nak. Az 5–6 év ti ze des gya kor lat tal
ren del ke zô mun ka ügyi ap pa rá tus és a GDP-nek (év ti ze dek óta) leg -
alább az 1%-át el érô ak tív mun ka erô-pi a ci esz kö zök mel lett ugyan is
min den je len tô sebb ré teg fog lal koz ta tá si gond ja i ra oda tud nak fi gyel ni.
Így már kel lô idô ben be vált esz kö zö ket tud nak al kal maz ni a fog lal koz -
ta tott sá gi szint eme lé se ér de ké ben.2 In di rek ten ezt jel zi, hogy az egyik
leg fon to sabb szak mai és po li ti kai kér dés ként ke ze lik azt, hogy az utób -
bi 10-15 év ben ma ka csul 20–25% kö rü li szint re „állt be” a fi a ta lok mun -
ka nél kü li sé gi szint je. A kö zép-ke let-eu ró pai új tag ál lam ok ban ez zel
szem ben szé les ré te gek kö ré ben hos  szú évek óta ala csony a fog lal koz ta -
tás. Emel lett a fog lal koz ta tás po li ti ka ak tív esz köz tá ra is ál ta lá ban re la tí -
ve ki sebb ke re tek bôl gaz dál kod hat, mint Nyu gat-Eu ró pá ban. A mu ta tók
sze rint a leg ros  szabb ha zánk hely ze te.

FO G  L A L  KO Z  TA T Á  S I R Á  TA E G Y E S KO R C S O  P O RT O K  B A N

Az aláb bi táb lá za tok mu tat ják a fog lal koz ta tá si rá tát ha zánk ban és a kör -
nye zô or szá gok ban, 3 élet kor sze rin ti cso port ban 2011 utol só ne gyed-
 év ében.

1. táb lá zat: Fog lal koz ta tá si rá ta
Fog lal koz ta tá si rá ta %-ban 2011. utol só ne gyed év 

15–64 éve sek 15–24 éve sek 25–54 éve sek 55–64 éve sek

EU–27 64,3 33,3 77,5 47,8
Bul gá ria 58,7 20,1 74,4 43,8
Cseh Köz tár sa ság 66,1 24,5 83,3 47,3
Né met or szág 73,3 49,3 83,4 60,8
Ma gyar or szág 56,5 18,4 74,0 36,2
Auszt ria 72,3 54,2 85,5 41,4
Len gyel or szág 59,9 24,7 77,4 37,6
Ro má nia 57,9 23,1 73,7 39,0
Szlo vé nia 64,4 31,9 82,8 31,7
Szlo vá kia 59,5 19,9 76,4 41,9
Vi seg rá di or szá gok – át lag 60,9 23,5 78,5 39,7

For rás: Euro stat hon lap alap ján sa ját szer kesz tés, il let ve szá mí tás.
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A 15–24 éve sek és az 55–64 éve sek két kor cso port jában ha zánk 15,
illetve12 szá za lék pont tal is el ma rad az EU-országok át la gá nak ér té ké tôl.
Ez zel szem ben a 25 és 54 év kö zöt ti ek nél az el ma ra dás csu pán 3,5 szá -
za lék pont. Az EU át la gá hoz ké pest ha zánk le ma ra dá sá nak több mint a
fe le ab ból szár ma zik, hogy a 25 év alat ti ak, illetve az 55 fe let ti ek ese té ben
igen ala csony a fog lal koz ta tott ság.

Néz zük meg, hogy mind ez mi lyen
pénz ügyi ha tá sok kal jár. Amen  nyi -
ben el ér nénk azt, hogy a fi a ta lok és
az idô seb bek ese té ben is „csu pán”
3,5 szá za lék pont tal ma rad jon el a
ma gyar fog lal koz ta tott sá gi rá ta, ak -
kor 140 ezer rel több fi a tal és 145
ezer rel több 55–64 éves dol goz na
ná lunk.  200–250 ezer olyan anya

van Ma gyar or szá gon, aki nek a leg ki sebb gye re ke 3–6 éves.3 Be csül -
he tô en mint egy 90 ezer dol go zik ma kö zü lük. Ha szá muk ra kel lô
fog lal koz ta tá si le he tô ség kí nál koz na, be csül he tô en akár 70 ezer rel is
nô het ne a dol go zók szá ma (mi vel az új mun ka he lyek egy ré sze a ma
tel jes mun ka idô ben el lá tott fel ada tok meg ket tô zé sé vel ke let kez ne,
tel jes mun ka idôs al kal ma zás ra át szá mít va a több let en nél ke ve sebb,
be csül he tô en 40–50 ezer kö rü li le het ne).

Ha a fent le írt mér ték ben ja ví ta ni tud nánk a 3 em lí tett ré teg fog lal -
koz ta tá sát, ak kor a (fô ál lá sú ak ra ve tít ve) 310–330 ezer rel több mun ka -
hely és 650–700 Mrd Ft- tal ma ga sabb ke re set tö meg len ne az ered mény.4

Ez csak a tb-kassza szá má ra be csül he tô en 250–300 Mrd Ft kö rü li be vé -
te li több le tet hoz na. Nem is be szél ve ar ról, hogy a net tó ke re set el köl -
té se mint egy 3%-kal emel het né a la kos ság fo gyasz tá si ki adá sa it, amely -
nél már a ha to dik éve a csök ke nés és a stag ná lás idô sza kai vál ta koz nak
csak egy más sal.

A B E V É  T E  L E K É L E T C I K  LU  S A

Ér de mes szem ügy re ven ni a tb-kassza élet kor sze rin ti be vé te le it két or -
szág ban.

A 2. táb lá zat ból lát ha tó, hogy az át la gos dol go zó az élet cik lu sa
egyes sza ka sza i ban mek ko ra há nyad ban já rul hoz zá a tb-kassza be vé -

168

Giday András – Életciklus-szemlélet és a társadalombiztosítás bevételei

... a net tó ke re set 

el köl té se mint egy 3%-kal
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te le i hez. Lát ha tó, hogy a fér fi ak nál a 30 és 45 év kö zött van a csúc s,
ma gas ér té kek kel, míg a nôk nél az 50 és 54 év kö zött (ez utób bi va -
la me lyest ha lad ja meg a 30–49 éve sek ér té ke it). A kiemelések mu tat -
ják azt, ahol je len tô sebb az el té rés a 2 or szág kö zött. A 60 fe let ti ek
be fi ze té se i nek az ará nya a cse hek nél a ma gyar or szá gi nak dup lá ja, és
nôk nél a 20–25 éves kor ban több ná luk a be vé tel. Mind ket tô nek az
oka, hogy ná luk ma ga sabb a fog lal koz ta tott ság a fi a ta lok és az idô -
seb bek kö ré ben. En nek a má sik ol da la, hogy 25 és 55 év kö zött a ma -
gyar ada tok (szük ség sze rint) ma ga sab bak, mert ez alatt a 30 év alatt
kény sze rül be szed ni a be vé te le i nek a zö mét a ma gyar tb, csu pán eb -
ben az élet kor ban ki elé gí tô mér té kû ugyan is a fog lal koz ta tott ság ná -
lunk.

AZ O KO K  R Ó L

A mun ka erô al kal ma zá sa kor a ke re set mel lett más té nye zôk re is kell
köl te nie a mun ka adók nak. Eze ket sze re tik mi ni ma li zál ni a mun ka adók.
Te kin tet tel ar ra, hogy át la go san 6-7 évet tölt egy mun ka he lyen egy dol -
go zó, a mun ka adó szá má ra ol csóbb a dol go zó, ha

– gyor san az adott konk rét mun ká ra be ta nít ha tó;
– vi szony lag hos  szú ide ig (pl. több év re) haj lan dó (ké pes) mun kát
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2. táb lá zat: A be sze dett tb-járulékok kor cso por ton kén ti el osz lá sa

Ma gyar or szág 2011 Cseh or szág 2011
kor ös  szes fér fi nô ös  szes fér fi nô
15–19 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3%
20–24 3,9% 3,9% 3,8% 4,4% 4,3% 4,5%

25–29 10,6% 10,5% 10,7% 10,2% 9,9% 10,6%
30–34 16,0% 17,6% 14,1% 15,3% 16,4% 13,2%
35–39 14,9% 16,0% 13,6% 16,1% 16,7% 14,8%
40–44 14,3% 14,0% 14,7% 13,5% 13,4% 13,8%
45–49 12,8% 12,0% 13,9% 13,0% 12,4% 14,3%
50–54 14,3% 12,7% 16,3% 11,6% 10,6% 13,4%
55–59 10,4% 10,1% 10,7% 10,1% 9,9% 10,6%
60– 2,5% 2,9% 2,1% 5,7% 6,2% 4,4%

Ös  szes 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0%

For rás: Eurostat- és KSH-hon lap alap ján sa ját szá mí tás.
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vál lal ni (és így nem kell köl te ni az ô he lyé re lé pô má sik dol go zó be -
ta ní tá sá ra);

– kel lô kö zel múlt be li gya kor la ti ta pasz ta la ta van;
– le he tô leg ren del ke zés re áll a mun ka front ján, ami kor a mun ka adó -

ja azt ké ri.
E szem pont ok alap ján a po ten ci á li san dol goz ni kí vá nók kö zül szé -

les ré te gek nek hát rá nyos a po zí ci ó ja. Ilye nek a pá lya kez dôk, a kis gye -
re kes anyák, az idô seb bek, a tar tós mun ka nél kü li ek. A fi a ta lok ese té -
ben a fô gond az, hogy a gya kor lat el sa já tí tá sa a mun ka adó ré szé rôl
egy faj ta be fek te tés. En nek a meg té rü lé se nem biz to sí tott ak kor, ha a
dol go zó rö vid idô után odébbáll. De gond az is, ha a szak ma csín ját-
bín ját el sa já tí tó fi a tal ezen ap ró trük kök és ne tán az ügy fél kör is me -
re té ben új vál lal ko zást nyit va a ko ráb bi cé gé tôl ve szi el az ügy fe le ket.
Az idô seb bek ese té ben rész ben ha son ló a hely zet. Egy konk rét mun -
ka kör be va ló be le szo kás akár fél- e gy évet is igény be ve het. Ha egy 58
éves dol go zó 4 év múl va nyug díj ba megy, vagy az egész sé gi gond jai
mi att csök ken ne a mun ka in ten zi tá sa, vagy ne adj is ten rok kant nyug -
díj ba men ne, ak kor új em bert kell he lyet te ke res ni, elöl rôl kezd ve a
be ta ní tást. A kis ma mák ese té ben még a ko ráb bi mun ka he lyen va ló
dol go zás ese té ben is fel me rül het az új hely re va ló be szo kás gond ja
(pl. a ko ráb ban el lá tott fel ada tot más ra kel lett bíz ni), de hos  szabb
idô szak (pl. 2 gyer mek ne ve lé se mi att 4–6 év) ki esé se mel lett a gya -
kor lat ba va ló vis  sza ke rü lés sem min dig zök ke nô men tes. Ezt te té zi,
hogy a kis gyer me kek gya ko ri meg be te ge dé se mi att a mun ka adó nak
kell olyan „tar ta lék-mun ka erô”, aki az is ko lai szü net ide jén vagy a
gyer mek be teg sé ge ese tén ott hon ma ra dó kis ma ma he lyett el tud ja
lát ni az adott fel ada tot.5 A tar tós mun ka nél kü li ek al kal ma zá sá nak a
gond ja, hogy ôk nem ké pe sek rö vid idôn be lül az el várt mun ka tem -
pó fel vé te lé re, mert több éve el szok tak a mun ká tól.

A be ta ní tás idô sza ká ban egy dol go zó al kal ma zá sa akár a más fél sze re -
sé be is ke rül het egy olyan dol go zó hoz ké pest, aki kel lô, nap ra kész gya -
kor lat tal ren del ke zik. Ezt nem haj lan dó min den mun ka adó meg fi zet ni.

A ma gyar élô mun ka ter he lé se köz tu dot tan igen ma gas ná lunk, „do -
bo gós” he lye zést érünk el Eu ró pá ban. Ha az át lag nál ki sebb ha té kony -
ság gal al kal maz ha tó mun ka erô re is al kal maz zák a (kör nye zô or szág nál
jó val ma ga sabb) ma gyar or szá gi el vo ná so kat, ak kor a po ten ci á lis mun -
ka erô tö meg je len tôs ré sze egy sze rû en „ki hul lik”. A 30–45 éves, ere je,
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szak mai tu dá sa tel jé ben lé vô dol go zó kat al kal ma zó ma gyar or szá gi cég –
pl. erôs mun ka tem pót el vár va – ver seny ké pes tud len ni a ma gas el vo ná -
sok meg fi ze té se ese tén is. Ugyan ak kor a mun ka ere jé nek nagy há nya dát
még csak 1–2 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zô fi a ta lok ból vagy kis -
ma mák ból ver bu vá ló cég kön  nyen alul ma rad nyu gat-eu ró pai ve tély tár -
sa i val szem ben (ame lyek ele ve na gyobb tô ke erô vel, hi tel le he tô sé gek -
kel, há ló za ti kap cso la tok kal bír nak).

A mul ti na ci o ná lis cé gek itt ho ni le ány vál la la tai kö zül sok élen jár ab -
ban, hogy a 28–45 éves ko rú ak al kal ma zá sát pre fe rál ják. A pél dá juk pe -
dig ra ga dós: a ma gyar vál lal ko zók nagy há nya da is elô sze re tet tel csak a
már kel lô mun ka ta pasz ta lat tal és már (vagy még) nagy mun ka bí rás sal
ren del ke zô ré te gek bôl vá lo gat ja a mun ka vál la ló it. Ez együt te sen azt
ered mé nye zi, hogy ne he zen tud nak el he lyez ked ni a leg fi a ta lab bak, a
kis gye re kes anyák és az 50–55 éves kor fe let ti ek. Ez nem zet gaz da sá gi
szin ten je len tôs vesz te sé gek kel jár – lát tuk, hogy dur va becs lés ként csak
a ke re set tö meg évi 600–700 Mrd Ft- tal ma ga sabb le het ne.

Az idô seb bek ese té ben azért in do kolt a meg kü lön böz te tett fi gye lem,
mi vel (sta tisz ti ka i lag) ese tük ben az át la gos dol go zó hoz vi szo nyít va
mint egy ne gyed ak ko ra a va ló szí nû sé ge, hogy egy új ál lás ban el tud nak
he lyez ked ni.6 A 20 év kö rü li ek gond ja, hogy a le he tô sé ge ik nagy mér ték -
ben a kon junk tú ra ala ku lá sá tól függ nek.7 Az OECD szó já ték kal a LIFO
fo gal má val jel lem zi ezt: Last In–First Out, az az ma gya rul: El sôk a ki rú -
gás kor, és utol sók a fel vé tel kor.8

A KO R  R E K C I Ó A L T E R  N A T Í  V Á I

A kö zös ség nek meg kel le ne fi nan szí roz nia a mun ka erô pi ac ra va ló be lé -
pés (bennma ra dás) externális jel le gû költ sé ge it. Az az gon dos kod nia
kell a kép zés és a gya kor lat szer zés meg szer ve zé sé rôl, meg fi nan szí ro zá -
sá ról, és csak ala cso nyabb el vo ná sok kal cél sze rû ter hel nie az érin tett
kör be li mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát.

Az egyik al ter na tí va az ak tív mun ka erô-pi a ci esz kö zök be ve té se. Eb -
ben nyil ván va ló an nagy tar ta lé kok rej le nek, hi szen ele gen dô pl. Auszt -
ria vagy Dá nia, Finn or szág vál ság ide jén is ala csony, 4–6%os mun ka nél -
kü li sé gi rá tá ját fi gye lem be ven ni. Ugyan ak kor tény, hogy még nincs
min den te rü le ten ki fi no mult gya kor la ta a ma gyar fog lal koz ta tás po li ti -
ká nak. Már pe dig igen csak am bi ci ó zus prog ra mo kat kel le ne szer vez ni
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ah hoz, hogy 300–400 ezer sze mélyt át ké pez ze nek, il let ve se gít sék ôket
kel lô gya kor lat meg szer zé sé ben.

A má sik (az elô zôt egy ál ta lán nem ki zá ró) le he tô ség az, hogy cél zot -
tan csök ken tik az el vo ná so kat, ab ban bíz va, hogy a mun ka adói szfé ra
„kap va kap az al kal mon”, és be von ja az érin tet te ket a fog lal koz ta tás ba.
Az em lí tett 3 ré teg ese té ben va ló szí nû leg haj lan dó len ne a mun ka adói
kör fel vál lal ni az egyé nek mun ka erô pi ac ra va ló be ve ze té sét (illetve visz -
 sza ve ze té sét), ha va la ki fe de zi an nak externális költ sé ge it. Ed dig nem
volt olyan sze rep lô, aki fel vál lal ta vol na ezt – a part ne rek in kább csak
egy más ra mu to gat tak. Ezért he lyes most az ál lam „be lé pé se” ál ta lá no -
san ha tó ösz tön zôk kel.

A ma gyar mun ka ügyi kor mány zat már tett eb ben az irány ban lé pé se -
ket.

Be ve zet te a Start kár tyák rend sze rét. A meg hir de tett le he tô ség gel vi -
szony lag ke ve sen él tek (2010-ben át la go san 39 ez ren9). Ez több té nye zô
ha tá sá nak le het az ered mé nye. Az egyik az, hogy az al kal ma zás vi szony -
lag je len tôs ad mi niszt rá ci ót igé nyelt. Et tôl ha gyo má nyo san tar ta nak a
ma gyar mun ka adók. A má sik az, hogy mö göt te a fog lal koz ta tás po li ti ka
állt „csak ” – ilyen kor a kí vül ál lók (je len eset ben a mun ka adók) ak ti vi tá -
sa gyen gébb, mi vel ese ten ként úgy ér té ke lik, hogy ké sôbb egy ilyen
prog ram el hal vá nyul hat, eset leg le áll hat, hi szen a szak ma po li ti ka prog -
ram ja it ke resz tez he tik a po li ti ka fel sôbb szint jé nek az ak ci ói.

Mit kí ván nak a vál lal ko zók? Te kin tet tel ar ra, hogy át la go san 6–7 évig
dol go zik egy he lyen a mun ka erô, azt kí ván nák, hogy ne csak 1–2–3 év -
re, ha nem 4–6 év re is ki szá mít ha tó le gyen szá muk ra, hogy mi vel jár a
fel vett dol go zó fog lal koz ta tá sa.

El vi leg el kép zel he tô, hogy a vál lal ko zók egy más kö zött olyan rend -
szert mû köd tet nek, hogy az egyik mun ka adó a má sik nak va la mi fé le té -
rí tést fi zet azért, mert az gya kor la tot adott az adott sze mély szá má ra.
Ilyen rend szert azon ban még nem igen ta lál tak ki, amen  nyi ben ezt még -
is va la ki meg ten né, ak kor rög tön adó dik a kér dés, hogy nem sér ti-e az
önál ló mun ka vá lasz tás jo gát, hogy az ad di gi mun ka adó ja csak ak kor en -
ge di más hol dol goz ni, ha az új mun ka adó meg té rít szá má ra bi zo nyos
ös  sze get. Ezért jo gos le het az el vá rás, hogy egy har ma dik fél, az ál lam
se gít se a fen ti hely zet meg ol dá sát.

Az ál lam csak „be he mót bü rok ra ta” mód já ra tud na fel lép ni olyan
rend szer ben, ame lyik az egyes konk rét sze mé lye ket, il let ve mun kál ta tó -

172

Giday András – Életciklus-szemlélet és a társadalombiztosítás bevételei

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 172



kat ér té kel né, kö zöt tük köz ve tí te ne stb. Ezért olyas mit kell ki ta lál ni,
ami vi szony lag egy sze rû, és ugyan ak kor ab ba az irány ba visz, hogy meg -
ol dód ja nak a je len le gi gon dok. Nos, e te kin tet ben szá mí tás ba jö het az
ál la mi el vo ná sok cél zott kor rek ci ó ja. Ez zel ugyan is (rész ben) kor ri gál -
ha tó az érin tett ré te gek mai hát rá nyo sabb po zí ci ó ja.

EG Y  S É  G E S VAG Y E G Y E S R É  T E  G E K  N É L C S Ö K  K E N  T E T T E L VO  N Á S?

A tár sa da lom biz to sí tá si el vo ná sok ban 2013-tôl ná lunk ter ve zett ked vez -
mé nyek egy új szem lé let meg je le né sét sej te tik. Azt, hogy te kin tet tel
lesz nek ar ra, az egyes élet ko ri sza -
ka szok ban, élet hely ze tek ben mek -
ko ra mun ka adói el vo nás mel lett
le het még be von ni a fog lal koz ta -
tás ba az egyé ne ket. Ezt a célt szol -
gál ja, hogy mun ka vé del mi ak ció -
terv egyik ele me ként a szo ci á lis
hoz zá já ru lá si adó (ko ráb bi ne vén:
a mun kál ta tói tb-járulék) egé sze vagy a fe le el en ge dés re ke rül ne szé les
ré te gek szá má ra.

2013-tól a „kor mány el en ge di az 55 év fe let ti és a 25 év alat ti fi a ta lok
ese té ben a szo ci á lis hoz zá já ru lá si adót – a mun kál ta tói tb-járulék – 50
szá za lé kát ha vi száz ezer fo rin tos brut tó bé rig.  A gyes rôl/gyed rôl vis  sza -
té rôk után két évig egy ál ta lán nem kell szo ci á lis hoz zá já ru lá si adót fi zet -
ni, a har ma dik év tôl pe dig 50 szá za lé kos adó ked vez ményt kap nak. 
A tar tós mun ka nél kü li ek után két évig egy ál ta lán nem kell szo ci á lis hoz -
zá já ru lá si adót fi zet ni, a har ma dik év tôl pe dig 50 szá za lé kos adó ked vez -
ményt kap nak.”

Az in téz ke dés cso mag ré sze a fen ti e ken túl, hogy „a fe lé re csök ken tik
a 25–54 éves kor kö zött, kép zett sé get nem igény lô mun ka kör ben dol go -
zók után fi ze tett szo ci á lis hoz zá já ru lá si adót”.10

A tár sa da lom biz to sí tá si el vo ná so kat a kon ti nen sen 120–140 éve ve -
zet ték be. Ek kor az egyet len já ru lék kulcs al kal ma zá sát nem kí sér ték je -
len tôs fe szült sé gek, mert

– kez det ben a tb-járulékok kul csa ala csony, 4–8%-os volt, amely nem
gá tol ta erô sen a mun ka erô al kal ma zá sát.

– A ta nonc kép zés nek be já ra tott rend sze re volt – nem csak a fi zi kai,
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ha nem a szel le mi szak mák ban is a fel vett pá lya kez dô nagy va ló szí nû ség -
gel még hos  szú éve kig a mun ka adó nál dol go zott. Így meg ér te in vesz tál -
ni ab ba, hogy az el sô idô szak ban még ala cso nyabb volt a tel je sít mé nye.

– Az egy ke re sôs mo dell mi att a kis gye re ket ne ve lô anyák a 3–6 éves
gye re kük kel ak kor is ott hon vol tak, ha a ki csi dél elôtt óvo dá ba vagy is -
ko lá ba járt. És emel lett, ha a kö zel ben volt az egyik nagy ma ma, ak kor
rá le he tett bíz ni az ovi ból ha za jö vô vagy a be teg sé ge mi att ott hon ma ra -
dó kis gye re ket.

Má ra a hely zet meg vál to zott. A mun ka erô pi ac mo bi li tá sa sok kal na -
gyobb. A he do nis ta ma ga tar tás ra ösz tön zô tár sa dal mi kö zeg (fil mek,
rek lá mok stb.) mi att (is) a fi a ta lok a meg szer zett gya kor lat bir to ká ban
már ki sebb ke re se ti több let ígé re te ese tén is sok szor mun ka he lyet vál ta -
nak. A nagy és sok szor bô ke zû nyug díj rend sze rek fenn tar tá sa ma gas el -
vo ná so kat, be fi ze té se ket (és ezért ma gas já ru lé ko kat) in do kol. A két ke -
re sôs mo dell ter je dé sé vel a nôk szá má ra a gye rek ne ve lés mel lett szem -
pont tá vált a szak mai kar ri er épí tés is. A kis gye re ket ne héz a nagy ma -
mák ra bíz ni, ha ôk is dol goz nak, vagy tá vo labb él nek.

El le het gon dol kod ni azon, hogy cél sze rû-e ugyan ak ko ra mér té kû
(kul csú) ál la mi el vo nást al kal maz ni min den fog lal koz ta tott ra. Ha a
mun ka adók zö me ma a 30–45 éve sek fel vé tel ét pre fe rál ja, ak kor va ló szí -
nû leg haj lan dó ak len né nek az ô al kal ma zá suk ese tén ma ga sabb já ru lé -
kot is meg fi zet ni. Ez for dít va is igaz, ha ala cso nyabb len ne az el vo nás
mér té ke bi zo nyos kor osz tály ok ese té ben, ak kor az ô fog lal koz ta tá suk (a
ma i nál) von zóbb len ne a mun ka adók szá má ra.

A pá lya kez dôk, il let ve né ha a tar tós mun ka nél kü li ek mun ká ba ál lá -
sát se gí ten dô já ru lék csök ken té sek, ál la mi já ru lék át vál la lá sok ha tá sá ra
sok szor meg moz dul nak ná lunk is a mun ka adók egyes cso port jai. 
A gond ab ban van, hogy ezek a rend sze rek sok szor csak egy–két év re ad -
nak ked vez ményt. Rá adá sul a rend szer ma ga is ál ta lá ban csak 2–4 évig
él – ké sôbb kel lô for rás hi á nyá ban, vagy más, a szak ap pa rá tus ál tal még
jobb nak ítélt új rend szer be ve ze té se mi att eze ket vis  sza von ják. A fog lal -
koz ta tás po li ti ka (ese ten ként vál to zó) üze ne te sok szor nem (vagy csak
rész ben) jut el a mun ka adók szé les tö me ge i hez ak kor, ami kor egyes ré -
te gek al kal ma zá sá ra kí ván ösz tö nöz ni. A meg hir de tett ked vez mény
ugyan is sok eset ben nem je len tôs ah hoz ké pest, hogy ez eset ben a mun -
ka adó nak fel kell vál lal nia a több let ad mi niszt rá ci ót, a fog lal koz ta tott tá -
vo zá sa ese té re meg hir de tett szank ci ó kat stb. Ugyan ak kor ná lunk ki ter -
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me lô dött egy olyan mun ka adói kör, ame lyik part ne re a kí sér le te zô fog -
lal koz ta tás po li ti ká nak, és al kal maz za azo kat a dol go zó kat, akik ese té -
ben je len tôs kép zé si, fog lal koz ta tá si stb. tá mo ga tást le het kap ni. De
csak a meg hir de tett rö vi debb idô szak ra, utá na vi szont más hol kell el he -
lyez ked ni ük, ami per sze nem min dig si ke res.

A mun ka adók zö me szá má ra fon tos szem pont a já ru lék fi ze tés
rend sze ré nek a sta bi li tá sa. De az egyé nek szá má ra is fon tos, hogy
olyan mun ka hely re is le gyen esé lyük be ke rül ni, ahol akár 5–10 évig
is dol goz hat nak (ha a mun ka adó juk és ôk is köl csö nö sen meg lesz -
nek elé ged ve egy más sal). A mun ka adók szá má ra en nek a má sik ol da -
la, hogy ha egy szer a ked vez mé nyek is nyom tak a lat ban az adott sze -
mély fel vé te le kor, ak kor az adott ked vez mény né hány évig mû köd -
jön. A cé gek zö me a be ta ní tás ra moz gó sít ha tó ener gi á it ál ta lá ban
olyan sze mé lyek re kí ván ja össz pon to sí ta ni, akik akár 5–6 évig is ná luk
dol goz hat nak majd.

A vál toz ta tás két irány ban le het sé ges: emel ni a 30 és 50 kö zöt ti ek el -
vo ná si kul csa it, il let ve csök ken te ni a fi a ta lok, az 55 fe let ti ek já ru lé ka i -
nak a kul csát. Az OECD eu ró pai tag or szá gai kö zül sok ban kön  nyí tet tek
a fi a ta lok, illetve az idô seb bek tb-elvoná saiban – ezt mu tat ja be a 3. és a
4. táb lá zat.

LE  H E T S É  G E S H A T Á  S O K

Mi tör tén ne, ha a mun ka adók na gyobb szám ban ven né nek fel az érin -
tett ré te gek kö zül em be re ket? Töb ben len né nek benn a mun ka erô pi a -
con. Na gyobb len ne a mun ka erô-kí ná lat, a mun ka adók több em ber kö -
zül tud ná nak vá lo gat ni.

Olyan he lye ken, ahol már ma is egyes szak mák ban ne he zen ta lál nak
meg fe le lô mun ka erôt (a fô vá ros kör nyé kén, Nyu gat-Du nán tú lon stb.),
ott a több le tet fel is szív ná a mun ka erô pi ac – bi zo nyo san több tíz ezer -
rel nö ve ked ne a fog lal koz ta tot tak szá ma. Ahol na gyobb a mun ka nél kü -
li ség, ott a fel vett fi a ta lok, idô seb bek mi att le het, hogy át me ne ti leg nô -
ne a mun ka nél kü li ség a 30–50 éve sek kö zött. Vi szont ôk ak tí van ke res -
né nek ál lást, és va ló szí nû leg jó esél  lyel, hi szen nem rég még ál lás ban
vol tak, ta pasz ta la tuk van stb. Az ilyen kör ze tek ben a meg nö vek vô mun -
ka erô-kí ná lat mi att a vál lal ko zók a ma i nál job ban el gon dol kod ná nak
azon, hogy nem ér de mes-e bô ví te ni a te vé keny sé gü ket, új em be re ket
fel ven ni ük. Az ered mény egy–két év múl tán re mél he tô en itt is a fog lal -
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koz ta tott ság szint jé nek az ál ta lá nos emel ke dé se len ne. A fog lal koz ta -
tott ság ra he lyi szin ten hat nak a mul ti p liká tor jel le gû ha tá sok. Ha töb -
ben dol goz nak, ma ga sabb a jö ve de lem, töb bet köl te nek az em be rek. Ez
pe dig újabb és újabb mun ka he lye ket te remt.

A vál lal ko zá sok egé szé nek is ér de ke az ilyen vál toz ta tás, hi szen ha
mond juk 250–300 ezer fô vel bô vül a mun ka erô pi ac, ak kor ôk is job ban

meg ta lál ják a szá mí tá su kat. Több
em ber kö zül vá lo gat hat nak. És ha
vé gül a fog lal koz ta tott ság szint je is
nô, ak kor az el köl tött jö ve de lem
emel ke dé sé vel a ha zai pi ac ra ter -
me lôk ér té ke sí té se is nö ve ked het.

Po ten ci á lis el len ér vek:
1. A rend szer bo nyo lít ja a mun -

ka adók ad mi niszt rá ci ós gond ja it.
Ez az el len érv ma már nem jo gos a kö vet ke zôk mi att. Az ügy vi tel

elekt ro ni kus rend sze re mel lett a szü le té si év nek a (já ru lék fi ze tés új
szem pont ja ként va ló) be prog ra mo zá sa nem je lent het gon dot a mun -
ka ügyi szoft ver szál lí tó ja szá má ra. A táp pénzjo go sult ság mi att pe dig
nyil ván van tart va az anya gye re ke i nek szü le té si éve is. Az egy sze rû ség
az el len ôr zés szá má ra is adot t. Mi vel a mun ka adó nak ha von ta min -
den dol go zó já ról egyéb ként is vagy 160 ada tot kell meg ad nia az NAV
fe lé, azt bár mi kor – ki szál lás nél kül – el len ôriz ni tud ja, hogy jo go sult
volt-e a meg adott szá mú sze mély ese té ben a ked vez mény igény be vé -
te le.

2. Az el té rô já ru lék kul csok kal va ló ope rá lás be avat ko zik a mun ka erô -
pi ac meg szo kott fo lya ma ta i ba.

A vá lasz er re: A mun ka erô pi ac ma ma ga sabb ra ér té ke li a már kel lô
gya kor lat tal, nap ra kész mun ka vál la lá si kedv vel bí ró egyé ne ket, vi szont
a má sik ol da lon túl zot tan le ér té ke li az em lí tett 4 ré teg be li e ket. Az az a
mun ka erô pi ac ma ga diszk ri mi nál, az érin tett ré tegek já ru lé ka i nak a
mér sék lé se csak ezt ten né (rész ben) hely re.

3. Fe les le ge sen egy túl szé les kör kap ked vez ményt. Olya nok fog lal -
koz ta tá sa után is jár na ked vez mény, aki ket (ma) ezek nél kül is al kal maz -
nak a mun ka adók. A fi a ta lok leg alább fe le el tud he lyez ked ni a ké pe sí -
tés meg szer zé se után, az 55 év fe let ti ek több mint fe le, még az 50%-a nem
rokkan tosí tot ta ma gát.
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A vá lasz épp az arány szám ok ban van: ezek az ér té kek el ma rad nak a
kí vá na tos nak te kint he tô 80–90%-os szint tôl. Más részt az érin tett kör bôl
a ma ga sabb ke re se tû ek ese té ben a 90 ezer Ft fe let ti ke re se ti há nyad ra
már nem ér vé nye sül a ked vez mény.

4. A ja vas lat diszk ri mi nál a 30–49 éves kor osz tály ká rá ra, ôk emi att ne -
he zeb ben kap nak majd mun kát.

Tény, hogy ha ja vít ják a hát rá nyo sabb hely ze tû ek esé lye it, azt kö ve -
tô en már nem lesz olyan ki emel ke dô en jó a töb bi ek po zí ci ó ja. De ôk
is vol tak kez dôk, lesz nek idô sek is majd, és ha nôk, ak kor pe dig még
szül het nek gyereket… Ezen el len vé le mény mö gött az a né zet ta pint -
ha tó ki, hogy a min den ko ri gaz da sá gi hely zet de ter mi nál ja a mun ka -
erô igény nagy sá gát. A fog lal koz ta tás po li ti ka pe dig csak ar ra ké pes,
hogy ezt az igényt el os  sza a kü lön bö zô ré te gek kö zött. Sze rin tem a
szak kép zés nek és a fog lal koz ta tás po li ti ká nak az együt te se en nél jó val
több re ké pes: ha kel lô szak tu dás sal lép be a fi a ta lok zö me, ak kor az
át jár ha tó eu ró pai ha tá rok mel lett a mun ka erô-igé nye sebb te vé keny -
sé gek fel len dí té sé hez je len tôs tô ke ko pog tat majd, amely nek a be jö -
ve te le je len tô sen nö ve li a mun ka he lyek szá mát.

Ugyan ak kor tény az, hogy iga zán ak kor éri el a ha tá sát egy ilyen
in téz ke dés cso mag, ha köz ben a mun ka erô irán ti ke res let is ös  szes sé -
gé ben emel ke dik. Bô vü lés a kom pe ti tív ága za tok ban11 len ne kí vá na -
tos. Ha a ha zai ter me lôk kül sô pi a ca nô, vagy a ma i nál si ke re seb bek
a ver seny ben, ak kor nô het a mun ka erôigé nyük. És szá mí ta ni le het a
mul ti p liká tor-hatás ra is – egy- e gy it te ni új mun ka hely az ál ta la ge ne -
rált ke res let mi att 1,5–2 má sik mun ka he lyet is te remt. Bár ez a ha tás
mér sé kel tebb a csak egy mun ka fá zist ha zánk ba ho zó cé gek nél, de
he lyi szin ten már en nek is erôs ha tá sa le het.

A ver seny szfé ra 3 mil li ó nyi dol go zó ja kö zül 2 mil lió a bel sô pi ac ál tal igé -
nyelt szol gál ta tá sok igé nye it elé gí ti ki, az az csak a fo gyasz tás, a be ru há zá sok
érez he tô meg pezs dü lé se ese tén fog fel ven ni több mun ka erôt. Az ál lam ál -
tal nyúj tott szol gál ta tá sok nál pár évig nem le het szá mí ta ni foglalkoz tatás -
bôvülés re, mert az igé nye ket itt nagy részt a né pes ség szá ma ha tá roz za meg
(ok ta tás, egész ség ügy, ad mi niszt rá ció), ami nem fog emel ked ni a jö vô ben.

Ös  szes sé gé ben bi zo nyos, hogy ha a kom pe ti tív ága za tok ban 60–70 ezer -
rel nô a mun ka he lyek szá ma, ak kor a töb bi ága zat ban is vagy 130–150 ez -
res több let adó dik – az az a ver seny szfé ra egé szé ben mint egy 200 ezer rel
nô het a fog lal koz ta tot tak szá ma.
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3. táb lá zat: Mun ka adói tb-járulék-ked vezmények az idô seb bek fog lal koz ta tá sá hoz

A ked vez mény A ked vez mény Ki jo go sult rá Élet kor
(éves ér ték) idô tar ta ma

Auszt ria 4,4 szá za lék pont tal min den ki 58 fe lett 3 
ki sebb tb-járulék százalékpont 

60 fe lett 4,4 
szá za lékpont

Bel gi um max. 400 euró/év min den ki 50 fe lett
Bel gi um 1600–4000 euró/év 5, 25 évig újonnan felvett  45 fe let ti ek

dolgozó
Finn or szág bér 44%-a (900– min den ki 55 fe let ti ek

1600 euró/hó 
ke re set), vagy  
1600 euró/hó fe- 
 let ti ke re set ese tén 
az szja 55%-á nak 
a vis  sza té rí té se

Hol lan dia 6500 euró/év újon nan fel vett, 50 fe let ti ek
ko ráb ban 
se gé lye zett

Len gyel or szág 2,6 szá za lék pont tal min den ki 60 fe lett
ki sebb tb-járulék min den ki, 

50 fe let ti nôk
Len gyel or szág 2,6 szá za lék pont tal újonnan felvett 50 fe let ti ek

ki sebb tb-járulék dolgozó
Né met or szág mun ka adói 3 év újonnan munká- 50 fe let ti ek

tb-járulék fe le ba lépô, tar tós 
mun ka nél kü li

Spa nyol or szág 1200 euró/év újon nan fel vett, 45 fe let ti ek
ko ráb ban mun ka-
 nél kü li

Spa nyol or szág 4100 euró/év a mun ka szer zô - ide ig le nes szer zô- 45 fe let ti ek
dés ide je alatt  dés sel fel vett

Spa nyol or szág A tb-járulék 50%-á- a szak má ban 60 fe let ti ek
 nak az el en ge dé se, leg alább 5 éve
en nek mér té ke dol go zók
éven te 10 szá za lék-
 pont tal emel ke dik 
(max. 100%-ig)

Szlo vé nia tb-járulék- 1 évig újon nan fel vett, 55 fe let ti ek
mentesség 1 évi mun ka nél-

 kü li ség után vagy 
túl kí ná lat tal jel le-
 mez he tô szak ma -
be li

For rás: Tax a tion and Employ ment (Adó zás és fog lal koz ta tás). OECD Tax Pol i cy Stud ies, 
No. 21., OECD, Pá rizs, 2011, 119 o.
Meg jegy zés: a 60–65 év alat ti ak kö ré ben ér vé nye sí tett ked vez mé nyek.
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NE M  Z E T  K Ö  Z I K I  T E  K I N  T É S

A tb-kassza be vé te li ol da lán szá mos or szág ban al kal maz nak már olyan
ked vez mé nye ket, ame lyek fi a ta lok vagy az idô sebb ge ne rá ci ók hoz tar to -
zók al kal ma zá sá ra ösz tön zik a mun ka adó kat. A 3. és 4. táb lá zat az eu ró -
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4. táb lá zat: Fi a ta lab bak kö ré ben ér vé nye sü lô tb-ked vezmények

Mun ka adói tb- A ked vez mény Ki jo go sult rá Élet kor
járulék-ked vez- idô tar ta ma

mény (éves ér ték)
Bel gi um 8200 euró/év 5 év el sô mun ka-

 hely ese tén
Bel gi um 1000 euró/n e gyed- max. 8 év kö zép fo kú 18–26 éves

év (7 ne gyed évig), vég zett ség
400 euró/n e gyedév nél kü li ek
ké sôbb

Gö rög or szág tb-járulék- mentesség aki kis vál lal - fi a tal
ko zás nál vál lal mun ka- 
mun kát, meg ha - nél kü li 
tá ro zott te rü le-
te ken

Por tu gá lia tb-járulék- mentesség 3 év fi a tal vagy tar tós
3 éven át mun ka nél kü li

Por tu gá lia 150%-os vis  sza té rí tés fi a tal vagy tar tós
a sze mé lyi jö ve de lem- 5 év mun ka nél kü li
 adó já ból

Spa nyol or szág 800 euró/év  4 év fi a tal mun ka - 16–30 év
nél kü li 

Svéd or szág 16 szá za lék pont tal fi a ta lok
ki sebb tb-járulék (26 év 

alat ti ak)
Szlo vé nia tb-járulék- mentesség a) még nem dol - a) max.

1 éven át go zott, és túl kí ná- 26 év 
 lat tal jel le mez-  
he tô szak má ja van
b) 2 éve mun ka- b) max.
nél kü li 28 év

For rás: Tax a tion and Employ ment (Adó zás és foglalkoztatás).OECD Tax Pol i cy Stud ies, No. 21.,
OECD, Pá rizs, 2011, 87. o.
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pai OECD-országokban al kal ma zott mód sze rek rôl ad át te kin tést.12

A fi a ta lok nak és idô seb bek nek adott ked vez mé nyek egy ré sze mun ka -
nél kü li sé gi stá tus hoz kö tött.

A kor mány 2013. évre ter ve zett in téz ke dé se i nek meg kö ze lí té se ha -
son ló, el té rés ab ban van, hogy ná lunk 4+1 szé les ré teg ese té ben je len -
tôs mér té kû (a ke re set nek át la go san is a 15–20%-át el érô) ked vez ményt
ve zet be a kor mány. Az okok szint jén ál ta lam rész le te seb ben elem zett 4
ré teg ese té ben, az in du lás évé ben13 550–600 ez ren ré sze sül nek majd
ked vez mény ben, az ala csony kép zett sé gû ek nél kö zel 300 ezer fô re tak -
sál ha tó ez a lét szám. Amen  nyi ben a prog ram ha tá sos, a fen ti szá mok
akár 100–150 ezer fô vel is emel ked het nek né hány év alat t. 

Az ala csony ma gyar fog lal koz ta tás ezt – mint lát tuk – in do kol ja is.
Emel lett meg kell em lí te ni, hogy a 2012. év ja nu á ri mi ni mál bér-eme lés
és „el várt bér eme lés” ez évi kom pen zá lá sá nak meg szû né se (2013) után
fé lô volt, hogy épp eb ben a kör ben bo csá ta nak el tö me ge sen dol go zó -
kat. Az érin tett 1 mil lió fô ese té ben el mond ha tó, hogy a 2012. év és
2013. évi lé pé sek együt tes ha tá sa nem eme li meg a mun ka adók szá má -
ra a tel jes bér költ sé get, az az ha el bo csá tá sok ra sor ke rül, an nak nem a
bér költ ség emel ke dé se az oka (ha nem a cég ér té ke sí té sé nek a csök ke -
né se, a hi te lek el ér he tet len sé ge vagy fel mon dá sa stb.).

JE G Y  Z E  T E K

1 Cik kem ben csak az élet kor, csa lá di stá tus és a fog lal koz ta tott ság kap cso la tát vizs gá -
lom, és nem té rek ki az ala cso nyabb kép zett sé gû ek fog lal koz ta tásá nak a kér dé se i re,
bár ôket is érin tik a ked vez mé nyek.

2 A mun ka erô-ke res le tet na gyon le csök ken tô vál ság ese tén per sze en nek a po li ti ká nak
is le rom lik a ha tás fo ka.

3 Át la go san 4,7 évet van tá vol (a szü lé si sza bad ság gal együt t) a mun ká tól egy gye re ket szü -
lô anya, két gye re ket szü lô nôk ese té ben 6 év ez az idô tar tam. Der janovszky Zsó fia: Kis -

ma mák mun ká ban. Mun ka ügyi Szem le, 2010/2., 12. o.
4 Fel té te lez ve, hogy a mai át lag ke re set nek csak a 80%-át tud nák el ér ni az em lí tett kör ben.
5 Szlo vá ki á ban, a ver seny szek tor ban a mun ka adók azért tar tóz kod nak a fi a tal nôk fel -

vé te lé tôl, mert a he lyük re mást kell be ta ní ta ni, ha el men nek szül ni. Ez ke vés bé nyo -
maszt ja az ál la mi mun ka adó kat, így a 20–24 éves nôk nek a har ma da ál la mi al kal ma -
zás ban áll. Der janovszky, i. m. 50 o.

6 Age ing and Employ ment Pol i cy. OECD, Pá rizs, 2006, Ire land, X. old.
7 Az OECD-országokban át la go san a GDP a trend ér té ké hez ké pest min den 1%-os csök -
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ke nés a 25 év alat ti ak fog lal koz ta tott sá gi rá tá ját 1,36%-kal csök ken tet te (át la go san,
2005–2007-es évek ben). Ugyan en nek az ér té ke a kö zép ko rú ak nál csak 0,66%, az
55–64 éve sek nél pe dig 0,45% volt. Jobs for Youth Poland. OECD, Pá rizs, 2004, 82. o.

8 Uo. 84. o.
9 Mun ka erô-pi a ci Év könyv 2010. NFSZ, Bu da pest, 2012, 89. o.

10 Itt az Or bán-be je len tés: adó- és já ru lék csök ken té si prog ram jön! Napi Gazdaság online, 2012.
július 2. www.napi.hu/ado/itt_az_orban-bejelentes_ado-_es_jarulek-csokkentesi_
program_ jon.524149.html

11 Ide so rol ha tó az ipar és me zô gaz da ság mel lett a tu risz ti ka, a nem zet kö zi fu va ro zás,
szoft ver ké szí tés, de akár a call cen te rek szol gál ta tá sa is.

12 A ma gyar hoz ha son ló vagy na gyobb mér té kû (az az a ke re set hez vi szo nyít va 20–25%-os
vagy azt meg ha la dó ked vez mény) a kö vet ke zô or szá gok ban ér vé nye sül több éves idô -
tar tam mal, szé les kör ben: Por tu gá li á ban (fi a ta lok), Svéd or szág ban (fi a ta lok) és
Finn or szág ban (idô seb bek).

13 Ezt a 2. és 3. év ben eme li, hogy a gyes/gyed rôl vis  sza té rô, mun kát vál la lók szá ma fo -
ko za to san fut fel (3 év alat t).

TO V Á B  B I F E L  H A S Z  N Á LT I RO  D A  LO M

Jobs for Youth Slo va ki a. OECD, Pá rizs, 2007.
Mi há lyi Il di kó: A hos  szú élet gond jai. Mun ka ügyi Szem le, 2007/2., 2007. már ci us.
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Klinghammer István

A Kárpát-medence
térképezése – a magyar
térképészet története

Mapping the Carpathian Basin – the History
of Hungarian Cartography

Összefoglalás
Az eu ró pai kon ti nens kö ze pe a Kár pát-me den ce és kör nyé ke. Ti zen egy
év szá zad táv la tá ban a me den ce nagy kat la ná ban a ma gyar ál lam je len ti
a szo lid és szi lárd ma got. Ez a föld raj zi és tör té nel mi hely zet ha tá roz ta
meg a ma gyar ál lam tér ké pe zé sét, a te rü let föld rajz-föld tu do má nyi,
igaz ga tá si és gaz da sá gi lel tá rá nak el ké szí té sét és fo lya ma tos nap ra ké -
szen tar tá sát. A Kár pát-me den ce óko ri és ko ra kö zép ko ri tér ké pi áb rá -
zo lá sa az elôd je a re ne szánsz kor tér ké pe i nek. A tér ké pe zés fo lya ma ta a
16–17. szá zad ban meg sza kadt, csak a tö rök idôk után in dult meg új ra,
és igé nyelt szin te rög tön ha zai szak em ber kép zést. Az or szág 18. szá zad -
ban meg in du ló ka to nai fel mé ré sei és a 19. szá zad ban kez dô dô ál la mi (ka -
tasz te ri) föld mé rés, ki e gé szül ve a ko ra be li ci vil kar tog ráf iá val, hoz ta lét re
a 20. szá zad ele jé nek eu ró pai él vo nal ba tar to zó ma gyar tér ké pé szet ét.

KLINGHAMMER ISTVÁN, az ELTE emeritus professzora, az MTA rendes tagja
(klinghammer@map.elte.hu).
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Summary
The Carpathian Basin is located in the geographical centre of Europe.
In view of the past eleven centuries, the Hungarian state represents a
solid core in the caldron of the basin. This geographical and historical
setting has always influenced cartography in Hungary, the  manner of
taking inventory of its geographic and geological features, public
administration and economy, as well as the continuous updating of all
these data. The Reneissance maps of the Carpathian Basin rely on the
cartographic representation of the area in the Roman times and in the
early Middle Ages. Map-making was interrupted during the Turkish
occupation in the 16th and 17th centuries, and re-started only after the
Turkish withdrawal, promptly requiring the training of Hungarian pro-
fessionals. Military surveys of Hungary began in the 18th century and
the state cadastral mappings in the 19th century. Completed with civil-
ian cartography, Hungarian cartography had been raised to the fore-
front of European cartography by the early 20th century.

Az eu ró pai kon ti nens kö ze pe a Kár pát-me den ce és an nak kör nyé ke. A
Fe ke te-ten ger és a Bal ti-ten ger kö zött húz ha tó leg rö vi debb vo nal tól
nyu gat ra te rül el az a Bel sô-Eu ró pa, amely tör té nel mi fej lô dé sé ben, gaz -
dál ko dá sá ban és tár sa dal mi szer ke ze té ben min dig erô sen el kü lö nült a
fé lig ázsi a i nak szá mí tó orosz vi dé kek tôl. A Kár pát-me den ce és kör nyé -
ke nem csak mér ta ni kö zép he lyet fog lal el Bel sô-Eu ró pa kon ti nen sén,
ha nem föld raj zi lag is olyan kü lön le ges, olyan egyé ni táj e gyüttes, amely
Eu ró pa ti pi kus tá ja i nak érint ke zé si vo na lá ban fek szik.

Tá vol min den ha tá ros ten ger tôl itt van a kon ti nenst fel épí tô há rom
nagy szer ke ze ti táj ta lál ko zó ja: a ke let-eu ró pai ôsi pajzs, a nyu gat-eu ró -
pai idôs hegy ség rend sze rek ma rad vá nyai és a fi a tal lánc hegy sé gek itt fo -
nód nak ös  sze. A nyu gat-eu ró pai óce á ni, a ke let-eu ró pai szá raz sztyepp
és a dé li me di ter rán klí ma ha tás te rü le tei itt üt köz nek egy más sal. Mint
ahogy a kon ti nen sen meg te le pe dett há rom nagy nyelv csa lád is itt szom -
szé dol a köz be szo rult ki seb bek kel.

Kö zép-Eu ró pa po li ti kai szem pont ból is üt kö zô te rü let, ahol a nyu ga -
ti, ke le ti és dé li ha tal mi szfé rák ta lál koz nak. A te rü let köz pon ti nagy
kam rá já ban a ma gyar ál lam ala kult ki a 10. szá zad ban, és meg ma radt
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ott a mai na pig. Te rü le te olyan ál lan dó sá got mu ta tott ez idô alat t, mint
egyet len más ál la mé sem ilyen hos  szú ide ig Eu ró pá ban.

A Kár pá tok lán ca it hu za mo sabb idô re a ma gyar ki rály ság te rü le te
nem lép te át, bár be fo lyá sát né ha mes  sze azon túl is ér vé nye sí tet te észa ki,
ke le ti és dé li irány ban. Ide gen ha ta lom csak egy íz ben tar tot ta hos  szabb
ide ig bir to ká ban a Ma gyar-me den ce egy ré szét. A tö rök bi ro da lom volt
ez a 16–17. szá zad ban. A tö rök vis  sza szo rí tá sa után Ma gyar or szág új ra
vis  sza nyer te ré gi alak ját. 1919–1920-ban tel je sen szét da ra bol ták Eu ró -
pá nak ezt a leg tar tó sabb ál lam te rü le tét. Ti zen egy év szá zad táv la tá ban
te rü le tünk kö zép sô nagy kat la ná ban a Kár pát-me den ce ma gyar ál la ma
je len ti a ha tá ra it, te rü le tét leg job ban tar tó szo lid, szi lárd ma got. Kö rü -
löt te má ig vál toz nak bi ro dal mak, és a meg ma ra dók nak is ál lan -
dó an és je len tô sen vál toz nak te rü le te ik, ván do rol nak ha tá ra ik.

Ez a föld raj zi és tör té nel mi hely zet, amely el len té te a szom szé do ké -
nak, ha tá roz ta meg a ma gyar ál lam te rü le té nek tér ké pe zé sét; a Kár pát-
me den ce föld rajz-föld tu do má nyi, igaz ga tá si és gaz da sá gi lel tá rá nak el -
ké szí té sét és nap ra ké szen tartását…

AZ Ó KO R É S A KO  R A K Ö  Z É P  KO R T É R  K É  PE I

A Kár pát-me den ce áb rá zo lá sá val elô ször az óko ri tér ké pé szet em lé kei kö -
zött, a Kr. u. 2. szá zad ban élt ale xand ri ai Klau diosz Ptole maiosz nyolc kö -
te tes föld raj zi mun ká já nak tér ké pe in ta lál koz ha tunk. A Ró mai Bi ro da -
lom ré sze ként, il let ve ha tár vi dé ke ként több la pon is fel tû nik a ké sôb bi
Ma gyar or szág te rü le te. A 4. szá zad ból szár ma zó ró mai út tér kép 1507-ben
elô ke rült, csak nem hét mé ter hos  szú és har minc -egy né hány cen ti mé ter
szé les 12. szá za di má so la tán a Kár pát-me den ce te rü le te a Du na és a Szá -
va men tén el nyú ló kes keny sáv, amely a Du nán túl és Er dély fôbb út ja i nak
és né hány te le pü lé sé nek ad he lyet. Ezt a Ró mai Bi ro da lom út há ló za tát
be mu ta tó úti ka la uzt az el sô tu laj do no sa, a nürn ber gi ke res ke dô, Kon rad
Peutinger után „Tabula Peutin ger iá na”- nak ne ve zik.

A hon fog la lás utá ni év szá zad ban, a 10. szá zad vé gén ke let ke zett an -
gol szász zsol tár-vi lág tér kép, a Cot to ni an a Kár pát-me den cét el fog la ló
ma gya ro kat mint a hu nok nem zet sé gé be tar to zót (huno rum gens) je lö -
li. A né met or szá gi ebstor fi ko los tor ban ta lált 13. szá za di tér ké pen azon -
ban már azt ol vas hat juk, hogy a hu nok egy ko ri föld je Ma gyar or szág
(Pannonia infe ri or quae nunc Ungari a). A Ma gyar or szág – Ungaria –
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el ne ve zés tér ké pen el sô al ka lom mal itt for dul elô. A 14. szá zad ban ké -
szült por tolánok kö zül ket tôn, a ge no vai Ange lo Dalor to 1339. évi tér -
ké pén, és a mal lor cai Abra ham Cresques 1375-ben ké szült hí res „Ka ta -
lán At la szá ban” tûn nek fel ma gyar te le pü lé sek. A 15. szá zad vé gén Hen -
ri cus Martel lus Ger manus Kö zép-Eu ró pát és a Bal kán-fél szi ge tet be mu -
ta tó két map pá ján a ha zán kat áb rá zo ló ré sze ken 140 hely ség név és
egyéb föld raj zi név for dul elô. Ér de kes, hogy a Ba la ton a Bal kán-tér ké -
pen még „palus”, az az mo csár, a Kö zép-Eu ró pa tér ké pen már „la cus”,
va gyis tó meg ne ve zés sel szere pel… Nico laus Cusanus 1439-es kéz ira tos
mû vé nek 1507. évi ki adá sá ban pe dig egy cí mé ben ha zán kat is fel tün te -
tô Kö zép-Eu ró pa-tér kép je le nik meg. A tér ké pen a Du na fo lyás irá nya
már észak nyu gat–dél ke le ti. Ma gyar or szág és Er dély ne ve mel lett 23 ma -
gyar hely ség ne vet kö zöl ha zánk te rü le té rôl, de név nél kül még 30 te le -
pü lés jel ta lál ha tó.

A R E  N E  S Z Á N S Z KO R T É R  K É  PE I

A re ne szánsz ban ki bon ta ko zó tér ké pé szet gyö ke re a gya kor la ti geo -
met ria, amely a ró mai föld mé rôk is me re te it is al kal maz ta. Ezek nek a
kö zép kor ba va ló át men té sé ben Ger bert apát Geo met ri á já nak nagy
sze re pe volt, akit 999-ben II. Szil vesz ter né ven pá pá vá vá lasz tot tak – ô
kül dött Ist ván ki rá lyunk nak ko ro nát. A mû vé szet és a tu do mány ha -
tár te rü le tén ál ló tér kép a hu ma niz mus ko rá ban az ér dek lô dés hom -
lok te ré be ke rült, és az új sze rû vi lág le írás ki fe je zô je lett. Má tyás ki rály
re ne szánsz ud va rá ban is szá mos hí res tu dós meg for dult, akik nek
mun kás sá ga kap cso lat ba hoz ha tó tér ké pek ké szí té sé vel. A ki rá lyi ud -
var ban dol go zott mi ni a tú ra fes tô ként az olasz Francesco Rosel li, aki
Bu dá ról ha za tér ve Fi ren zé ben tér ké pész ként te vé keny ke dett. Le írás -
ból tud juk, hogy Kö zép-Eu ró pa tér ké pe mel lett fi ren zei tér kép mû he -
lyé ben ké szí tett egy Ma gyar or szág-tér ké pet is, de ez a mun ká ja ed dig
nem ke rült elô. A ma gyar szár ma zá sú, Lit vá ni á ban te vé keny ke dô Los -
sai Pé ter Bo log ná ban Nico las Ko per ni kus  szal együtt foly tat ta ta nul -
má nya it. Itt je lent meg 1498-ban la ti nul írt mû ve, mely ki zá ró lag
föld mé ré si mód sze re ket tár gyalt. A tér kép fel vé tel mód szer ta na olyan
mû vek ben je lent meg, ame lyek a gya kor la ti geo met ri á val fog lal koz -
tak. Ezen fej lô dé si vo nal hoz tar to zott az apai ágon a Bé kés me gyei Aj -
tós ról szár ma zó Alb recht Dü rer, aki 1525-ben geo met ri ai tan köny vet
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adott ki. A 16. szá zad ban több ilyen mun ka je lent meg, köz tük a Pas -
sauban élô Ágos ton-ren di ta nár, Püh ler Kris tóf Geometrica prac ti ca
cí mû köny ve 1563-ban. Püh ler még Ma gyar or szá gon szü le tett, de a

tö rök elôl Nyu gat ra me ne kült, és ott
al ko tott.

A 16. szá zad el sô fe lé ben mind in -
kább ki ala kult az igény to po grá fi ai
jel le gû tér ké pek re, ame lyek na gyobb
te rü le tet ölel tek fel. Ma gyar or szág vo -
nat ko zá sá ban en nek kü lön oka is

volt. Az 1526-os moh ácsi csa ta vesz tést kö ve tô en az or szág há rom rész re
sza ka dá sa, a ke resz tény Eu ró pát fe nye ge tô tö rök elô re nyo mu lás élénk
ér dek lô dést vál tott ki Nyu gat-Eu ró pá ban a ma gyar or szá gi had szín tér
irán t. Az így fel kel tett fi gye lem nek kö szön het jük az el sô ma gyar tér kép
kéz ira tá nak ki adá sát. Az el sô ma gyar tér kép Láz ár 1514 kö rül ké szült
mun ká ja. A tér kép ké szí tô jé rôl, Láz ár ról na gyon ke ve set tu dunk. A tér -
ké pi fel irat ok ból és a kor tár sak le ve le zé sé bôl csak az de rül ki, hogy
Bakócz Ta más esz ter go mi ér sek tit ká ra volt, és a Dó zsa-pa raszt há bo rú
ide jén már dol go zott tér ké pén. Az ere de ti láz ári kéz ira tos tér ké pet
Georgius Tanstet ter (Collimitius) bé csi ma te ma ti kus-csil la gász pro fesz -
 szor ren dez te saj tó alá, míg a ki adás költ sé gét az egy kor Bu dán dip lo -
ma ta sze re pet be töl tô hu ma nis ta, Johannes Cus pini anus (Spisshaimer)
vál lal ta ma gá ra. E szó ban for gó tér ké pet az Ingol stadt ban élô és dol go -
zó Petrus Api anus (Bienewitz) 1528-ban egy ál ta la ki fej lesz tett új sok -
szo ro sí tá si el já rás sal, a szte re o tí pi á val nyom tat ta ki. A tér kép egyet len
pél dá nya a 19. szá zad utol só év ti ze de i ben ke rült elô, és ma az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár fél tett kin cse. A kb. 1:1,2 mil li ós mé ret ará nyú, fa -
met sze tes tér ké pen mint egy 1300 te le pü lés név és majd nem 400 egyéb
föld raj zi név lel he tô fel. A te le pü lé sek egy más hoz vi szo nyí tott irá nyá nak
és tá vol sá gá nak he lyes sé ge bi zo nyít ja, hogy a tér kép fel vé tel vá za csil la -
gá sza ti hely meg ha tá ro zás okon, rész le tei pe dig hely szí ni be já rá son ala -
pul nak. A szép ki vi te lû tér ké pen, tény le ges hely ze tük nek meg fe le lô en
áb rá zolt te le pü lé sek gyû rû jé ben, a Ba la ton S alak ban meg tör ve, a va ló -
sá gos nál két szer te szé le sebb víz fe lü let tel je le nik meg. Az egyéb tar ta lom
pon tos sá ga és a torz Ba la ton-rajz kö zöt ti el lent mon dás ra az a ma gya rá -
zat, hogy a tér kép kéz ira ta nem a tó part vo na lát, ha nem a tér ké pe zés re
kü lö nö sen al kal mas, nagy te rü let re jó át te kin tést nyúj tó ma gas la ti pon -
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tok alap ján va ló szí nû sít he tô út vo na lat áb rá zol ja. Láz ár ha lá la után a ter -
vei alap ján dol go zó oszt rák szer zôk part vo nal ként raj zol ták ki a fel mé -
rés út vo na lát. A tér kép hely te len tá jo lá sú, mi vel a tér kép ke ret re fel írt
ég tá jak hi bá sak. A tor zu lás ra, a rossz irány ban tör té nô tá jo lás ra va ló szí -
nû ma gya rá zat, hogy a há rom vagy négy fok há ló za tot nem tar tal ma zó
fel vé te li la pot Tanstet ter hely te le nül il lesz tet te egy sé ges országkép pé. 
A Du na észak–dé li irá nya el lent mon dott a ko ráb bi tér ké pe ken meg szo -
kott ke let–nyu ga ti fo lyás nak, és a tö rök hó dolt ság mi att a tény le ges
hely ze tet nem tud ta el len ôriz ni, ezért Láz ár tá jo lá sát te kin tet te hi bás nak,
és a raj zot 90o-kal észak nyu gat ra for dí tot ta el. Láz ár tér ké pe a ma gyar tér -
ké pé szet ôs for rá sa, hi szen mint egy két év szá za don ke resz tül sok szo ros
köz ve tí tés sel min den ha zánk ról ké szült tér kép eb bôl táp lál ko zott.

A bras sói szü le té sû, és ott utóbb is ko lát és nyom dát ala pí tó, szász
nem ze ti sé gû Johannes Hon ter 1532-ben Bá zel ben met szet te, de 1542-
ben már Bras só ban nyom tat ta ki Chorographia Tran syl vanie cím mel Er -
dély-tér kép ét, amely Láz ár mun ká já hoz ha son ló an a tö rök há bo rúk utá -
ni idô kig szol gált a ké sôb bi tér ké pek for rá sá ul. Láz ár tér ké pé nél rész le -
te sebb Ma gyar or szág-tér ké pet ké szí tett 1556-ban Wolf gang Laz ius csá -
szá ri ud va ri or vos és tör té nész. Ez a ha zán kat áb rá zo ló el sô tér kép,
amely nek jel ma gya rá za ta van. A je le ket la tin, né met és ma gyar nyel ven
is ma gya ráz za. A tér ké pe ken a te le pü lé sek ne ve több nyel vû. 
A la tin ne ve ket dôlt, a ma gya ro kat ál ló, a né met ne ve ket gót be tûk kel
ír ták. E tér kép ki csi nyí tett vál to za ta je lent meg Abra ham Ortelius
Theatrum orbis terrarum…(A föld go lyó lát vá nya) cí mû hí res at la szá -
ban, el sô al ka lom mal 1570-ben. Egy év ti zed del ké sôbb a Laz iushoz ha -
son ló an ud va ri or vos ként és tör té nész ként Bécs ben dol go zó hu ma nis ta
és dip lo ma ta, a nagy szom ba ti szü le té sû Zsám boky Já nos (Johannes Pan -
non i cus Sam bu cus) ké szí tett 1571-ben újabb tér ké pe ket Ma gyar or szág -
ról. 1566. évi Er dély-tér ké pe Hon ter, 1571. évi Ma gyar or szág-tér ké pe
Láz ár mun ká já nak ma gya ros név írá sú, ki egé szí tett és ja ví tott vál to za ta.
Zsám boky mun ká já ra Ortelius kor tár sa és ba rát ja, Ger ard Mer ca tor le -
vél ben hív ta fel ba rát ja fi gyel mét: „Lazius raj zán kí vül van még a Ma gyar
Ki rály ság nak tér ké pe, ame lyet az idô sebb Jo han na könyv árus nál be le -
het sze rez ni.” Az 1570. évi meg je le nés tôl kezd ve Ortelius at la szá nak
ös  szes ki adá sa tar tal maz za Laz ius Ma gyar or szág- és Zsám boky Er dély-
tér kép ét, majd az 1579. évi ki adást kö ve tô en mind két Ma gyar or szág-tér -
kép, Laz ius mel lett Zsám bokyé is he lyet kap az at lasz ban.
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A T Ö  R Ö K U T Á  N I I D Ô K T É R  K É  P É  S Z E  T E

A tö rök meg szál lás mi att a 16. szá zad utol só ne gye dé ben és a 17. szá zad
el sô fe lé ben nem ké szült új tér kép ha zánk ról. Alig há rom év vel Bu da
vis  sza fog la lá sa után, 1689-ben meg je le nik az el sô, ki zá ró lag ha zánk te -
rü le tét áb rá zo ló at lasz, a „Parvus Atlas Hun gari ae”. Szer zô je Heve n e si
Gá bor, aki a nagy szom ba ti, gra zi, majd a bé csi egye tem ta ná ra. A ki ad -
vány át te kin tést nyújt ha zánk föld raj zá ról, és vé gül név mu ta tót kö zöl,
amely ben 119 víz ne vet és 2065 hely ne vet so rol fel. A 17. szá zad má so -
dik fe lé ben, a tö rök tôl fel sza ba dí tott te rü le te ken meg kez dô dött kül föl -
di, el sô sor ban né met és olasz mér nö kök mun ká já val az or szág új fel mé -
ré se. A hos  szú ide ig meg szállt és el nép te le ne dett te rü le te ken a köz igaz -
ga tás meg szer ve zé sé hez, a be te le pí té sek irá nyí tá sá hoz rész le tes, új fel -
mé ré se ken ala pu ló tér ké pek re volt szük ség. A ha zánk ban dol go zó fel -
mé rôk kö zül Luigi Fer di nan do Mar sigli ne vét kell meg em lí te ni, aki a
Du ná ról ké szült rész le tes, 18 szel vény bôl ál ló tér kép so ro za ta mel lett
meg raj zol ta az or szág át né ze ti víz raj zi tér kép ét. Hal ley 1702-es dek li ná -
ci ós vi lág tér kép ének ma gyar vo nat ko zá sú, Mar sigli ne vé hez kö tô dô ér -
de kes sé ge, hogy a szá raz föl di te rü le ten át ha la dó egyet len vo nal ma gyar
föl dön, a Du na vo na lá val pár hu za mo san lát ha tó. A mé ré se ket az ak kor
ép pen itt tér ké pe zô Mar sigli vé gez het te, aki ered mé nye i rôl tu dó sí tot ta
a Royal Soci etyt. Köz vet len mun ka tár sa, Johann Cristoph Müller a Rá -
kó czi -sza bad ság harc alatt ko ráb bi fel mé ré sei alap ján ál lít ja ös  sze az or -
szág – Láz ár óta az el sô, fel mé ré sen ala pu ló – tér kép ét. Az 1709-ben
négy szel vé nyen meg je lent tér kép elô ször adott he lyes ké pet a 150 éves
tö rök ura lom mi att el szi ge telt, ke vés sé is mert or szág föld raj zá ról. A tér -
ké pet a Ma gyar Ka ma ra adat ta ki 2500 pél dány ban, így ha zánk el sô, a
nagy kö zön ség hasz ná la tá ra ké szült hi va ta los tér kép ének te kint het jük. 
A 18. szá zad el sô fe lé nek ki vá ló tér ké pé sze, Mikoviny Sá mu el a fel vi dé -
ki Ábelfalván szü le tett, mér nö ki ta nul má nya it az alt dor fi és a jé nai egye -
te men vé gez te. Ké sôbb be utaz ta Eu ró pát, Es ter házy gróf azon ban 1727-
ben ha za hív ta, és meg bíz ta a Ta tai-tó sza bá lyo zá sá val, 1728-tól Po zsony
vá ros mér nö ke. El sô nagy sza bá sú tér ké pé sze ti mun ká ja a Jász kun ke rü -
let fel mé ré se 1731–1732 kö rül. Eb ben az idô ben ké ri fel Bél Má tyás tör -
té nész po li hisz tor, hogy Ma gyar or szág tör té nel mi-föld raj za c. me gyei ta -
go lá sú köny vé hez ké szít sen tér ké pe ket. 1735-ben meg nyi tot ták a sel -
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mec bá nyai bá nya tiszt kép zô is ko lát (1770-ben aka dé mi á vá mi nô sí tet -
ték), és ve ze té sé vel Mikovinyt bíz ták meg. Eb ben az idô szak ban is ké szí -
tett tér ké pe ket és bá nya tér ké pe ket, de leg na gyobb mun ká ja a bá nya vi -
dék víz gaz dál ko dá sá nak a meg ter ve zé se volt. 1744–1745-ben had mér -
nök ôr nagy ként erô dít mé nyek épí té sé vel és el len ôr zé sé vel fog lal ko zott,
utá na vis  sza tért Sel mec bá nyá ra, foly tat ta a ta ní tást, köz ben to váb bi víz -
épí té si, híd épí té si és ko há sza ti fel ada to kat ol dott meg. 1747 tá ján víz -
sza bá lyo zá si és le csa po lá si mun ká kat ké szí tett elô Tata–Duna-
almás–Szôny kör ze té ben. E mun kák so rán fel tár ta Brige tio (Szôny mel -
let ti ró mai tá bor) rom ja it. 1750-ben a Vág fo lyó sza bá lyo zá si mun kái
köz ben halt meg Trenc sén ben. Fél be ma radt tér ké pe it ta nít vá nyai fe jez -
ték be. Mikoviny 24 ol da las la tin nyel vû kis könyv ben fog lal ta ös  sze tér -
ké pe zé si mun ká já nak fô el ve it. Fel lé pé se a ma gyar tér ké pé szet ben több
szem pont ból is kor jel zô. Az or szág te rü le te csak 1723-ban szûnt meg tö -
rök had szín tér len ni, csak ek kor in dul ha tott út já ra a Láz ár ral és Hon -
ter ral tu laj don kép pen meg sza kadt pol gá ri tér ké pe zés. Mikoviny te hát,
ami kor 1735-ben meg je len tet te el sô, már fel vé te len ala pu ló me gyei tér -
ké pe it, nem csak a ma te ma ti ka i lag fel épí tett tér ké pek kor sza kát nyi tot -
ta meg, ha nem egyút tal le zár ta az elô zô két év szá zad ha di cél za tú tér ké -
pe it is. Szak mai el is me ré sét jel zi, hogy a hí res fran cia En cik lo pé dia,
mely a fel vi lá go so dás szim bó lu má vá vált, a ne ves tér ké pé szek kö zött em -
lí tet te Mikoviny ne vét.

Er re az idô re ki ala kult a to po grá fi ai tér ké pe zés mód szer ta na, ki bon -
ta ko zott a had tu do mány te rü le te, és a mû velt ség ter je dé sé vel fej lô dött
a szak könyv ki adás. Az erô dí tés ta ni-had mér nö ki mun kák mel lett meg je -
len tek a mér nök-geo grá fu sok gyors tér ké pe zé si mód szer ta na it ös  sze fog -
la ló mun kák is. A fel de rí tés so rán vég zett váz lat sze rû tér ké pe zés rôl
Jeney La jos Mi hály A por tyá zó, avagy a kis há bo rú si ker rel va ló meg ví -
vá sá nak mes ter sé ge ko runk gé ni u sza sze rint c. fran cia nyel vû köny vecs -
ké je 1759-ben je lent meg Há gá ban. Jeney a fran cia had se reg mér nök-
geo grá fu sa volt. Ké sôbb a Ma gyar or szá gon meg in dult to po grá fi ai fel -
mé rés sel is kap cso lat ba ke rült: 1772-ben ôt bíz ták meg az el sô ka to nai
fel mé rés er dé lyi mun ká i nak irá nyí tá sá val és szer ve zé sé vel. A to po grá fi ai
tér ké pe ket a Habs burg Bi ro da lom ban szi go rú ha di ti tok ként ke zel ték,
csak a bé csi Ud va ri Ha di ta nács fér he tett hoz zá, így az or szág ál lam igaz -
ga tá si, ke res ke del mi szer vei nem ju tot tak hoz zá a szük sé ges tér ké pek -
hez. Emi att egyes vár me gyék, vá ro sok egy re gyak rab ban al kal maz tak hi -
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tes föld mé rô ket. Ez in dí tot ta el a ma gyar or szá gi föld mérô-mérnök-
képzést.

A K É P  Z É S M E G  J E  L E  N É  S E

A Páz mány Pé ter esz ter go mi ér sek, bí bo ros ál tal 1635-ben ala pí tott
nagy szom ba ti egye te men több ki vá ló föld mé rô és tér ké pész ta nult. Az
egye tem matriculájában négy hall ga tó ne vét ta lál juk, akik ké sôbb je len -
tôs mun kát vé gez tek. Sár to ry Já nos 1747-ben, Dholuczky Já nos 1767-
ben, Ma gyar Ist ván 1774-ben, Spaits Ist ván 1777-ben sze re pel az ira tok -
ban. A matric u la azon ban hi á nyos, még húsz nál több ne ves tér ké pé -
szünk rôl fel té te lez he tô, hogy Nagy szom bat ban, majd az 1777-es át köl tö -
zést kö ve tô en Bu dán ta nul tak. Bi zon  nyal a nagy szom ba ti egye te men,
vagy már az át köl tö zést kö ve tô en Bu dán ta nul tak olyan ki vá ló tér ké pe -
zô mér nö kök, mint Bedekovich Lô rinc, a jász kun ke rü let, Balla An tal,
Pest me gye fel tér ké pe zô je, vagy a kül föld ön bol do gu lást ke re sôk kö zül
Szent mártony Ig nác és Szlu ka Já nos (ôk az Ama zo nas tá ja in a spa nyol
és por tu gál hó dí tá sok ha tár vo na lát mér ték fel), va la mint Éder Xavér
Fe renc, aki húsz éves mun ká val el ké szí tet te Pe ru és Bo lí via tér kép ét.
Alap ve tô je len tô sé gû nek bi zo nyult a föld mé rô- és tér ké pész szak em ber-
kép zés te rén az egye tem böl csé sze ti ka rán 1782 és 1850 kö zött mû kö dô
mér nö ki in téz mény, az Insti tu tum Geo met ricum. Az Insti tu tum Geo -
met ricum 1782. no vem ber 15-én nyílt meg a Bu dai Vár ban lé vô ré gi
káp ta la ni ház ban (a ké sôb bi dézs ma ház ban), meg le he tô sen szû kös kö -
rül mé nyek kö zött. 1784-ben, ami kor az egye te met Pest re hoz ták át, az
Insti tu tum is át köl tö zött: a fe ren ce sek zár dá já nak te rü le té re, a mai
Egye te mi Könyv tár dél ke le ti sar ka tá já ra. Az Insti tu tum Geo met ricum -
nak a kor szak em ber kép zé sé ben be töl tött he lyét és rang ját je lö li, hogy
a hí res pá ri zsi École Politech nique-t, me lyet a fran cia Kon vent ha tá ro -
za ta ala pí tott, csak 1790-es évek de re kán szer vez ték meg. Te hát az a 49
ok le vél, ame lye ket az Insti tu tum Geo met ricum a pá ri zsi po li tech ni kum
elôtt ki adott, a vi lág el sô mér nö ki ok le ve lei. A 68 évig mû kö dô in té zet
leg je le sebb tér ké pe zô ta nít vá nyai: Ved res Ist ván, Sze ged kör nyé ké nek
tér ké pe zô je és víz sza bá lyo zó ja, aki már 1805-ben ki dol goz ta egy Du -
na–Ti sza-csa tor na ter vét. Hu szár Má tyás, aki a Kö rö sök vi dé kén vég zett
ha son ló mun kát, majd 1822-tôl a Du na tér ké pe zé sét ve zet te. Be szé des
Jó zsef, Vá sár he lyi Pál mel lett leg na gyobb víz mér nö künk, a Kapos és a
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Sár víz sza bá lyo zó ja. Vá sár he lyi Pál, 1829-tôl a Duna-map pá ció igaz ga tó -
ja, Szé che nyi meg bí zá sá ból 1832-tôl az Al-Du na-sza bá lyo zá sok ve ze tô je,
majd a Ti sza sza bá lyo zó ja.

Ne ves mér nö ke ink mun ká já nak ered mé nye: csak nem ak ko ra te rü le -
tû ter mô föld vis  sza szer zé se a vad vi zek tôl, mint egész Hol lan dia. Az
Insti tu tum fenn ál lá sa alatt 1275
dip lo mát adott ki. Az itt vég zett
szak em be rek irá nyí tá sá val ala -
kult ki a ki egye zés ko rá nak ren -
de zett, ipa ro so dó, töb bé-ke vés -
bé mo dern Ma gyar or szá ga. Egy
1850. ok tó ber 15-i bé csi mi nisz -
te ri ren de let az Insti tu tu mot
meg szün tet te, és be ol vasz tot ta az 1846. no vem ber 1-jén meg nyílt Jó zsef
Ipar ta no dá ba, a Mû egye tem elôd jé be. Ugyan csak 200 éves ha gyo má -
nyok ra te kint vis  sza a ka to nai kép zés ke re té ben foly ta tott tér ké pé sze ti
ok ta tás is, amely nek tan ter vi bi zo nyí té ka it az 1812-es év tôl a vá ci
Ludoviceum, majd 1836-tól a pes ti Ma gyar Ha di Fô ta no da ôr zik.

AZ O R  S Z Á G K A TO  N A I F E L  M É  R É  S E I

Auszt ria, Cseh or szág és Ma gyar or szág el sô ka to nai fel mé ré sét köz vet le -
nül a hét éves há bo rú (1756–1763) után Má ria Te ré zia ren del te el. A fel -
mé rés Ma gyar or szá gon 1764-ben kez dô dött, és hu szon egy évi mun ká val
ké szült el az or szág 1:28800 mé ret ará nyú I. ka to nai (Jozefiánus) fel mé -
ré se. A hét éves há bo rú ban és az ame ri kai gyar ma tok füg get len sé gi har -
ca i ban (1775–1782) elô ször al kal ma zott ta golt had ren dû har cá szat ta -
pasz ta la tai alap ján az eu ró pai és ame ri kai ál la mok nagy ará nyú, rész le -
tes ka to nai fel mé ré sek be kezd tek. A fel mé rôi tiszt sé get Fran cia or szág -
ban 1726-ban, Auszt ri á ban 1747-ben, Orosz or szág ban 1763-ban ve zet -
ték be hi va ta lo san a had se reg ben. A Habs burg Bi ro da lom el sô ka to nai
fel mé ré sét a Ha di ta nács ban Daum tá bor nok in do kol ta: „Nél kü löz he tet -
len a had se reg szá má ra azok nak a vi dé kek nek a pon tos is me re te, ahol
a há bo rú fo lyik (…) jól le het a há bo rú job bá ra sa ját te rü le tün kön folyt,
sa ját or szá ga ink ról va ló tá jé ko zat lan sá gunk, a rész le tes ka to nai tér ké -
pek hi á nya ren ge teg bajt, hát rányt és ne héz sé get oko zott.” Ma gyar -
or szág ko ra be li te rü le tét 1451, Hor vát or szá got 401 szel vény áb rá zol ta.
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A te re pi fel mé ré si szel vé nyek csak két, kéz zel raj zolt és fes tett pél dány -
ban ké szül tek, és szi go rú an tit ko sak vol tak. A fel mé ré si tér ké pek alap -
ján 1:115 000 mé ret arány ban ké szült az or szág 39 da rab, egyen ként
94×63 cm nagy sá gú szel vény bôl ál ló át né ze ti tér ké pe, va la mint az 1:192 000
mé ret ará nyú, 23 da rab ból ál ló 3×2 láb mé re tû föld raj zi át te kin tô tér-
 ké pe. A le ve ze tett tér ké pe ket réz be met szet ték, és ke vés pél dány ban ki -
nyom tat ták. Az ere de ti fel mé ré si la pok ér té kes ki egé szí té sei az ún.
orszá gleírá sok, ame lyek táb lá za tos for má ban köz lik a rajz ban ne he zen
ki fe jez he tô, had ve ze tést ér dek lô ada to kat.

A na pó le o ni há bo rúk új és jobb tér ké pek ké szí té sé re kész tet ték a
had ve ze tô sé get. A II. ka to nai (Fran cis ká nus) fel mé rés 1806 és 1869 kö -
zött szin tén 1:28 800, a sû rûn la kott te rü le te ken pe dig 1:14 000 mé ret -
arány ban, de az el sô nél lé nye ge sen ma ga sabb mû sza ki szín vo na lon, te re -
pi mé rô asz tal és irány tû se gít sé gé vel folyt. A fel mé ré si la pok ból 1:144 000
mé ret ará nyú Spezialka rte-t és 1:288 000 mé ret ará nyú Gen er alka rte-t szer -
kesz tet tek. Csak en nek a két szer kesz tett tér kép mû nek a szel vé nye it sok -
szo ro sí tot ták, ele in te réz met szet rôl, majd 1818-tól át tér tek a kô nyom ta -
tás ra, a li tog rá fi á ra. A te re pi szel vé nye ket 1864-tôl kezd ték sok szo ro sí ta -
ni. A má so dik fel mé rés so rán a bé csi tér ké pé sze ti, há rom szö ge lé si és
tér kép-sok szo ro sí tá si rész le gek nek, va la mint a Na pó le on ál tal ala pí tott
mi lá nói ka to nai tér ké pe zô in té zet nek az ös  sze vo ná sá val 1839-ben lét re -
hoz ták a bé csi Ka to nai Föld raj zi In té ze tet. Ez vé gez te a ka to nai fel mé ré -
se ket az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia te rü le tén az 1918-as ös  sze om lá sig.

A má so dik fel mé rést még nem fe jez ték be tel je sen, ami kor új ba
kezd tek. 1869 és 1887 kö zött folyt a III. ka to nai (Fe renc Józse f-i) fel mé -
rés. A ki egye zés utá ni ipa ri és ha dá sza ti fej lô dés kö ve tel te meg az új,
1:25 000 mé ret ará nyú har ma dik ka to nai fel mé rést. 1871-tôl át tér tek a
mé ter rend szer re, ko ráb ban a bé csi hü velyk és a bé csi öl rend szer volt
hasz ná la tos. A fel mé ré si la po kat 1:75 000 mé ret ará nyú ra ki seb bít ve ki is
nyom tat ták. Ez új do log volt, mert a ko ráb bi fel mé ré sek csak kéz ira tos
anya gok vol tak a fel sô had ve ze tés ré szé re. A tér kép so ro za tot az el ké szül -
te után két szer fel újí tot ták, és ja vít va, tit kos tér kép ként, csak a had se reg
ré szé re meg je len tet ték. 1875-ben az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia ma gas -
sá gi null sz in tjét Tri eszt ben, a Molo Sar torión el he lye zett mare ográf há -
zacs ká ján, a mért középvízértéknél 3,352 mé ter rel ma ga sab ban fek vô
ma gas sá gi jel re rög zí tet ték. Ha zánk ban a ki in du ló ma gas sá gi fô alap -
pont, a Ve len cei-hegy ség ben, Nadap köz ség ha tá rá ban fek vô ún. ôs jel
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ér té két 173,838 m ad ri ai ten ger szint fe let ti ma gas ság ban ha tá roz ták
meg. Az 1:75 000 mé ret ará nyú fe ke te-fe hér Spezialka rte le ve ze tett
tér ké pei: a pol gá ri hasz ná lat ra ké szült, szí nes 1:300 000 mé ret ará nyú
Gen er alka rte von Zen traleu ropa, az 1:200 000 mé re tû Gen er alka rte
von Mit teleu ropa (en nél a tér kép szel vé nyek ol da lai egy- e gy föld raj zi
fok nak meg fe le lô mé re tû ek vol tak), majd a leg na gyobb te rü le tet le fe -
dô, 1:750 000 mé ret ará nyú Über sicht skarte von Mit teleu ropa.

A Mo nar chia had ve ze té se 1896-ban Észak-Olasz or szág ban meg kezd -
te a IV. ka to nai fel mé rés mun ká la ta it, de azt az el sô vi lág há bo rú fél be -
sza kí tot ta. A ne gye dik fel mé rés so rán, 1906 és 1914 kö zött csak a Ma -
gas-Tát rát mér ték fel ha zánk ban.

Az 1918-as ôszi ró zsás for ra da lom után Ma gyar or szág tel je sen önál ló,
füg get len ál lam má vált. 1919. feb ru ár 4-én a had ügy mi nisz ter ren de le ti leg
lét re hoz ta a Ma gyar Ka to nai Tér ké pe zô Cso por tot. Köz pon ti lag a Mo nar -
chi á ból meg ma radt tér kép la pok fel hasz ná lá sá val, fény ké pé sze ti el já rás sal
ál lí tot ták elô a tér ké pe ket. A re pü lô szá zad ok pa ran csot kap tak fel de rí té si
és tér kép-he lyes bí té si cé lok ból lé gi fény ké pek ké szí té sé re. A nyi tott, 2 km
ma ga san szál ló re pü lô gé pek bôl ki ha jol va, a ka me rát kéz ben tart va ké szül -
tek a fel vé te lek. Ez volt ha zánk ban az el sô kí sér let a lé gi fény ké pek tér ké -
pé sze ti cé lú hasz no sí tá sá ra. Az 1920-as tri a no ni bé ke szer zô dés le he tô vé
tet te az an tant ha tal mak szá má ra a ma gyar ka to nai in téz mé nyek el len ôr zé -
sét. Ezért a ren del ke zés ki ját szá sá ra a Pénz ügy mi nisz té ri um lát szó la gos irá -
nyí tá sa alatt szer vez ték meg az Ál la mi Tér ké pé sze ti In té ze tet. Ál lo má nyát
a bé csi ka to nai Tér ké pé sze ti In té zet bôl ha za tért ka to na tisz tek és az Ál la mi
Nyom da tér ké pé sze ti osz tá lyá nak dol go zói al kot ták. Az in té zet el sôd le ges
cél ja az or szág ka to nai tér ké pek kel va ló el lá tá sa volt, de a pol gá ri cél ra ké -
szült tér ké pek ki adá sá nak is a köz pont já vá vált. (A 2. vi lág há bo rú ki tö ré-
 sé ig ter je dô két év ti zed alatt 13 at laszt, kö zel 40 fa li tér ké pet és egy vi lág at -
laszt is ki ad tak.) Az In té zet 1927-ben meg kezd te az or szág 1:25 000 mé ret -
ará nyú új fel mé ré sét. Az új fel mé rés alap ján ki adott 1:75 000-es la pok,
ame lye ket a má so dik vi lág há bo rú elôtt 1:50 000 mé ret arán  nyal kezd ték
fel vál ta ni, és az 1:200 000 mé ret ará nyú nyílt mi nô sí té sû tér ké pek mû sza ki
pon tos sá gu kat és raj zi-nyom dai ki vi te lü ket te kint ve is a kor leg ki vá lóbb
ter mé kei kö zé tar toz tak.

Az 1945 után szov jet min tá ra új já szer ve zett Hon véd Tér ké pé sze ti In -
té zet 1950-ben kezd te meg, és két év alatt el ké szí tet te az 1:25 000-es tér -
ké pek he lyes bí té sét, a tér kép so ro zat mû sza ki ér té ke azon ban nem volt
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meg fe le lô. A két év alatt el ké szült 1250 da rab, a Szov jet uni ó ban hasz -
nált rend szer hez il lesz tett, új ve tü le tû, szelvényezésû és jel kul csú tér -
kép lap nem kép vi selt meg fe le lô ér té ket. A geo dé zi ai ala pok (a 19. szá -
za di és a két vi lág há bo rú kö zöt ti fel mé rés) kü lön böz tek, a he lyes bí tés
egy szer szem re vé te le zé sen ala pult, más  szor mû sze res volt; az al föl di
szel vé nye ken pe dig csu pán a ré gi csí ko zá sos tér ké pek alap ján szer kesz -

tet ték a szint vo na la kat. Ezért 1953 és
1959 kö zött új or szá gos fel mé rés ké -
szült. Az új fel mé rés lé gi fény ké pek
mû sze res ki ér té ke lé sén ala pult. Alap -
szint ként, a Szov jet uni ó val va ló össz -
hang ér de ké ben, a bal ti ma gas sá got
vá lasz tot ták. A pol gá ri tér ké pé szet -
ben 1958-ban tér tek át a bal ti alap -

szint re. Ez a ma gas ság a tri esz ti ér ték nél 0,675 mé ter rel ke ve sebb. Ezek
a tér ké pek a Var sói Szer zô dés elô írá sa i nak meg fe le lô en ké szül tek, és a
kor szel le mé ben tit kos ke ze lés sel, gya kor la ti lag hoz zá fér he tet le nül ôriz -
te a ka to na ság. A ka to nai to po grá fi ai tér ké pek pol gá ri élet ben va ló
hasz no sí tá sát az 50-es évek tôl 1992-ig szi go rú ti tok vé del mi elô írá sok gá -
tol ták. Egy újab b, lé gi fény ké pek se gít sé gé vel vég zett he lyes bí té si cik lus
1990-ben fe je zô dött be, így az ez red for du ló ra a ka to nai to po grá fi ai tér -
ké pek az or szág tel jes te rü le té re, több mé ret arány ban, fel újít va áll nak
ren del ke zés re.

A di gi tá lis to po grá fi ai tér ké pek ki dol go zá sát a ka to nák 1988-ban
kezd ték meg, és 1995 vé gén már négy di gi tá lis tér ké pé sze ti al rend szer
lé te zett. Az 1:200 000 mé ret ará nyú adat bá zis (DTA-200) a ha son ló mé -
ret ará nyú to po grá fi ai tér ké pek bôl ké szí tett adat ál lo mány, amely Ma -
gyar or szág te rü le té re tar tal maz za az or szá gos út há ló za tot, az or szág úti
tá vol ság ada to kat, a vas út vo na la kat, a te le pü lé se ket a ne vük kel együt t, a
víz raj zi há ló za tot és a víz raj zi ele mek ne ve it, az or szág- és a me gye ha tá -
rok vo na la it, a fon tos ma gas sá gi pon to kat, va la mint a föld raj zi táj egy sé -
gek ne ve it. A 10 és 50 mé te res rács sû rû sé gû di gi tá lis dom bor zat mo dell
(DDM-10 és DDM-50) 10x10, il let ve 50×50 mé te res rá csok pont ja i ban
az or szág fel szí né nek ten ger szint fe let ti ma gas sá gi ada ta it tar tal maz za.
Az ada to kat az 1:50 000 mé ret ará nyú ka to nai tér ké pek szint vo nal raj za
alap ján ha tá roz ták meg. Az 1:50 000 mé ret ará nyú adat bá zis (DTA-50)
lét re ho zá sa, az az az 1:50 000 mé ret ará nyú ka to nai to po grá fi ai tér kép
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tel jes anya gá nak fel dol go zá sa 1993-ban kez dô dött. A mun ka el sô fá zi sa,
egy geoin for má ciós rend szer (GIS) váz tér ké pe 1995-ben ké szült el. Bu -
da pest vá ros tér kép ének (BP-15) el ké szí té se 1994-ben kez dô dött. A tér -
kép tar tal maz za a fô vá ros tel jes ut ca há ló za tát az ut ca ne vek kel, a ház szá -
mo zás egyes ada ta it, a la kó-, ipa ri, be épí tet len, er dô és egyéb te rü le tek
ha tá ro ló vo na la it, a kul tu rá lis, köz igaz ga tá si és szo ci á lis lé te sít mé nye -
ket, a vá ro si köz le ke dés ele me it, a ke rü le tek és a vá ros ha tár vo na la it.

AZ Á L  L A  M I (K A TA S Z  T E  R I)  F Ö L D  M É  R É S

A Habs burg Bi ro da lom 1786 feb ru ár já ban el ren delt ka tasz te ri fel mé ré -
sét, a bir tok tér ké pe zést és a bir to kok ho za dé ká ból szár ma zó ha szon ös  sze -
írást II. Jó zsef ab szo lút ural ko dó adó zá si cé lok ra akar ta fel hasz nál ni. A
mun kát tisz tek ve ze té sé vel a köz igaz ga tá si ha tó sá gok nak kel lett vol na
el vé gez ni ük. El is kezd ték, de a vég re haj tást a ma gyar ren dek, mi vel a
ren de let ben jo ga ik, az az adó men tes sé gük kor lá to zá sát lát ták, ahol le he -
tett, gá tol ták. Az 1788-ban ki tört tö rök há bo rú mi att azu tán csak ha mar
meg sza kad tak a mun ká la tok. A foly ta tás ra hat van évet kel lett várni…
1848-ban, majd a sza bad ság har cot kö ve tô ab szo lu tiz mus ko rá ban két
nagy moz za nat élén kí tet te ha zánk ban a föld mé ré si és tér ké pe zé si mun -
ká la to kat. A job bágy ság fel sza ba dí tá sa kor mint egy 14 mil lió ka tasz te ri
hold úr bé ri bir to kot kel lett fel mér ni és szét osz ta ni. Ezt a nagy mun kát
ma gán-, vá ro si és me gyei föld mé rôk vé gez ték. Még na gyobb moz gal mat
je len tett a föld mé rés te rén a ka tasz te ri fel vé te lek el ren de lé se. Az 1850.
már ci u si pa rancs még csak „föld adó idei glen t” rend sze re sí tett. Ez az ál -
la mi föld mé rés az óta is sza ka dat la nul fo lyik kü lön bö zô el ne ve zé sek alat t:
1850–1856 „föld adó idei glen”, 1856–1894 „ál lan dó ka tasz ter”, 1894–1918
„or szá gos ka tasz te ri fel mé rés”, 1918-tól „ál la mi föld mé rés” a hi va ta los ne -
ve ezek nek a tér ké pe zé sek nek.

A fel mé ré sek köz ség ha tá ron ként tör tén tek. A tér ké pek fel tün tet ték a
mû ve lé si ága kat, az épü le tek és bir to kok kö zöt ti uta kat. A tér kép pel egyi de -
jû leg ké szí tett jegy zé kek a föld rész le tek bir to ko sa it, a te rü let nagy sá gát
és a mû ve lé si ágát so rol ták fel. A tér ké pet és a jegy zé ket a föld rész le tek
meg je lö lé sé re al kal ma zott hely raj zi szám kap csol ta ös  sze. A fel mé rés
egy sé ge a bé csi öl (1,896 m) volt, te rü le ti egy sé ge pe dig a ka tasz te ri hold
(1 kh = 1600 négyszögöl = 0,575 hek tár = 5753,6 négy zet mé ter). A fel -
mé ré si mun ka so rán 500 kh te rü le tet fel öle lô (1000×800 öl) tér kép szel -
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vé nyek ké szül tek 1:2880 mé ret arány ban, öles rend sze rû szel vény há ló -
zat ban. Az öles szel vény be osz tás alap ja a 10 000 kh te rü le tû négy zet mér -
föld (4000×4000 bé csi öl). Ha a rész let sû rû ség úgy kí ván ta, egyes te rü -
let ré sze ket 1:1440 vagy 1:720 mé ret arány ban is tér ké pez ték. Az 1856-
ban meg in dult ka tasz te ri fel vé te lek so rán az 1:2880 mé ret ará nyú tér ké -
pek 1864-ig ve tü let nél kü li rend szer ben, at tól kezd ve szög tar tó szte reo -
gra fi kus (sík) ve tü le ti rend szer ben ké szül tek. A tor zu lá sok csök ken té se
cél já ból (a hossz- és te rü let tor zu lás az érin té si pont tól tá vo lod va a ki lo -
mé te ren kén ti 10 cm meg en ge dett hossz tor zu lást egy 127 km su ga rú kö -
rön ve szi fel) a bu da pes ti rend sze ren kí vül még két má si kat, a ma ros vá -
sár he lyit (a Ki rály-há gón tú li te rü le tek szá má ra) és az ivanićit (Hor vát -
or szág-Szla vó nia szá má ra) is be ve zet ték. Majd 1908-ban be ve zet ték a
fer de ten ge lyû szög tar tó hen ger ve tü le ti rend szert is. A föld mé rés nél a
mé ter hossz egy ség hasz ná la tát csak 1927-ben ren del ték el. Ek kor kezd -
ték el a mé terrend sze rû fel mé ré se ket az új, 1:2000 mé ret ará nyú tér ké -
pe zés hez, de ugyan ak kor a te rü le tek nyil ván tar tá sá ban 1969-ig ma rad -
tak az öl nél. A fel mé rés nél az egy szel vé nyen áb rá zolt te rü let nagy sá ga
1600×1200 mé ter, az az 192 ha volt, de ak kor ez az ér ték csak el mé le ti
je len tô ség gel bírt, mert a gya kor lat ban to vább ra is öl ben ha tá roz ták
meg a föld te rü le tek nagy sá gát. A szel vény be osz tás alap ját a 8000×6000
m (4800 ha) mé re tû szel vény cso port ké pe zi. A vá ro sok te rü le tén az ál -
ta lá ban 1:1000 mé ret ará nyú tér kép 800×600 m (48 ha), az 1:500 mé ret -
ará nyú 400×300 m (12 ha) ki ter je dé sû. A tér ké pek ke re té nek mé re te
mind há rom mé ret arány ban 80×60 cm. A fel mé rés sel együtt 1885-tôl a
tér ké pek nyil ván tar tá sa (nap ra ké szen tar tá sa) is folyt.

A ka tasz te ri fel mé rés a má so dik vi lág há bo rú elôtt be fe je zô dött, de a
tér kép anyag ve tü le te, szel vé nye zé se, mé ret ará nya és pon tos sá ga kü lön -
bö zô volt. 1856 és 1866 kö zött fel mér ték az or szág te rü le té nek több
mint ne gye dét, még pe dig az Észak ke leti-Fel vi dé ket és az Észak nyu ga ti-
Fel vi dék kö zép sô me gyé it, 1867 és 1878 kö zött a töb bi fel vi dé ki me gyé -
ket, 1879 és 1900 kö zött a Kis al föld és az Al föld leg na gyobb ré szét, va -
la mint a Du nán túl ke le ti me gyé it. 1901-ig az ál lam te rü let 76%- kal ké -
szül tek el rész le tes fel vé te lek ben, vé gül 1916-ig fel mér ték 81%-át. A tér -
ké pek 2/3-a szte reo gra fi kus ve tü le tû, 1/4 ré sze fer de ten ge lyû hen ger -
ve tü le tû, a töb bi pe dig ve tü let nél kü li rend szer ben ké szült. Az egy sé ge -
sí tés ér de ké ben fo lyó mun kák a má so dik vi lág há bo rú alatt meg sza kad -
tak. Csak 1957-ben in dul tak új ra a ka tasz te ri tér ké pe zé si mun kák. Az új
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fel mé rés mér ték egy sé ge a mé ter, te rü le ti egy sé ge a hek tár. Az új, sík raj -
zi és dom bor za ti ele me ket is tar tal ma zó, 1:4000 mé ret ará nyú kül te rü le -
ti szel vény 75×50 cm fe lü le tû, az áb rá zolt te rü let 600 ha. A bel te rü let rôl
és zárt ker tek rôl 1:1000 és 1:2000 mé ret ará nyú tér ké pek ké szül nek. Az
1:1000-es szel vé nyen áb rá zolt te rü let 37,5 ha, az 1:2000 mé ret ará nyún
150 ha. A szel vény mé ret ezek nél is 75×50 cm.

Köz ben 1952-ben lét re hoz ták a pol gá ri cé lú föld mé ré si és tér ké pé -
sze ti mun ká kat irá nyí tó Ál la mi Föld mé ré si és Tér ké pé sze ti Hi va talt
(ÁFTH). Ez az ál la mi hi va tal több szö ri át szer ve zés és név vál to zás után
1990-ig irá nyí tot ta az or szág ban fo lyó föld mé ré si és tér ké pé sze ti mun -
ká kat. Az 1950-es évek ben meg kezd ték egy pol gá ri cé lú to po grá fi ai
tér kép so ro zat ké szí té sét, kez det ben 1:5000-es, majd 1957-tôl 1:10 000
mé ret arány ban. A so ro zat több mint húsz évi mun ká val, 1979-re ké -
szült el. Eze ket ke vés bé szi go rú an ke zel ték, de csak hi va ta li hasz ná la -
tát en ge dé lyez ték, és a tér kép hasz ná ló in téz mé nyek tit kos tér kép tá ra i -
ba ke rül tek. A ka tasz te ri és a pol gá ri to po grá fi ai tér ké pek egy sé ges or -
szá gos tér kép rend szer be (EOTR) fog la lá sá ra 1969-ben ho zott dön tést
a kor mány. Az EOTR fo gal mán olyan tér kép rend szer ér ten dô, amely -
nek egy sé ges a ve tü le te, egy sé ge sen egy más ba épül a szel vény rend sze -
re, és a mé ret arány ok ad ta le he tô sé ge ken (1:1000–1:100 000) be lül
egy sé ges a jel kul csa. Az Egy sé ges Or szá gos Ve tü let (EOV) meg vá lasz -
tá sá nál a ka tasz te ri tér ké pe zés ben már be vált fer de ten ge lyû szög tar tó
hen ger ve tü let alap el ve i hez nyúl tak vis  sza. A tér kép rend szer szel vé nye -
zé se nem fok há ló za ti vo na lak, ha nem ko or di ná ta há ló zat vo na lai men -
tén tör tént, emi att a föld raj zi szé les ség és hos  szú ság köz vet le nül nem
ol vas ha tó le ró la.

A C I  V I L T É R  K É  P É  S Z E T

A tör té nel mi Ma gyar or szág a tö rö kök ki vo nu lá sa után a 18., de fô leg a
19. szá zad ban el vé gez te a hon fog la lás és a ta tár já rás utá ni har ma dik
hon ala pí tást: az or szág tu do má nyos meg is me ré sét, ér té ke ink fel tér ké -
pe zé sét. E mun ka so rán sok, gyak ran vi lág szín vo na lú, sôt e szín vo na lat
oly kor meg ha tá ro zó szak tér ké pe zést vé gez tek.

A re form kor tól, zöm mel a ki egye zés és a tri a no ni bé ke szer zô dés kö -
zött lét re hoz ták a tör té nel mi Ma gyar or szág föld ta ni, geo fi zi kai, víz ügyi,
ta laj ta ni, me zô- és er dô gaz da sá gi, nép raj zi, ál lam igaz ga tá si és más tér -
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kép mû ve it, ame lyek a mai na pig szol gál ják ha zánk és az utód ál lam ok
tu do má nyos meg is me ré sét.

A tér ké pé szet ered mé nye it az ok ta tás köz ve tí ti. A kéz ira tos tér ké pek
köz zé té tel éhez hi ány zott egy ki adó. Az el sô lé te sí té sé re Es ter házy Mik lós
her ceg anya gi hoz zá já ru lá sá val Gö rög De me ter tett kí sér le tet 1789-ben.
Kisvál lal ko zá sá ban Ke re kes Sá mu el köz re mû kö dé sé vel ké szül tek a Ha di
Tör té ne tek, majd a Ma gyar Ku rír új ság mel lék le te ként 20 réz met szé sû,
ké zi szí ne zé sû kon ti nens-, or szág- és 9 vá ros tér kép je lent meg. A „nép ki -
mû ve lé se” ér de ké ben az is ko lák nak ol csób ban áru sí tot ták a tér ké pe ket,
31 kraj cár he lyett 20 kraj cá rért. A ha zai vár me gyék tér ké pe i nek ki adá sát
1796-ban kezd ték, és 1811-ben je lent meg az utol só, a tér ké pe ken fel tün -
te tett 15 ezer ne vet tar tal ma zó Re per tó ri um mal (név mu ta tó val) együt t. 
A név gyûj te mény köz li a ne vek eset le ges la tin, ma gyar, né met, szláv és ro -
mán vál to za ta it is. A me gyék tér ké pe i nek ké szí té sé ben 35 föld mé rô mér -
nök mû kö dött köz re. Gö rög mun kás sá gá val egy idô ben az Ox ford ban és
Göt tingában ta nult Bu dai Ézsa i ás deb re ce ni pro fes  szor tett kí sér le tet az
is ko lai ok ta tás ma gyar nyel vû tér ké pek kel va ló el lá tá sá ra. Há rom évi mun -
ka után, 1800-ban a deb re ce ni togá tus di á kok met szé sé vel meg je le nik az
el sô ma gyar is ko lai at lasz, a 12 tér ké pet tar tal ma zó Os ko lai Új Átlás az „al -
só clas sisok” szá má ra. Ma gyar or szág szép ki vi te lû, 12 lap ból ál ló tér ké pe
1806-ban je lent meg. Szer zô je, Lip szky Já nos a tér kép ké szí té sé hez fel -
hasz nál ta Gö rög még ki adat lan me gye tér ké pe i nek ter ve it. Lip szky a ter -
ve ket hely szí ni fel mé ré sek kel és föld raj zi hely meg ha tá ro zás ok ada ta i val
he lyes bí tet te. Ös  sze sen fél ezer pont föld raj zi hely ze tét ál la pí tot ta meg.
Lip szky mû ve kor szak al ko tó a ma gyar tér ké pé szet tör té ne té ben, mert az
el sô pol gá ri cé lú, min den rész le té ben mért ala pon raj zolt, tel jes egé szé -
ben ma gya rok ál tal ké szí tett mun ka. Ma gya rok vé gez ték a hely meg ha tá -
ro zá so kat, ôk ké szí tet ték az alap ként hasz nált me gye tér ké pe ket, ma gyar
szá mí tot ta ki a ve tü le tét, ma gya rok met szet ték, töb bek kö zött Karacs Fe -
renc, és nyom tat ták, bár fel ira tai még la tin nyel vû ek vol tak. A kor szak leg -
te het sé ge sebb réz met szô je, Karacs Fe renc 1834-ben ké szí tett Eu ró pa-at la -
szá nak tér ké pei fel ve szik a ver senyt a kor leg ki vá lóbb tér kép mû vé nek tar -
tott né met Stiel er-at lassza l. 1843-ban és 1854-ben meg je len nek az el sô
ma gyar nyel vû ok ta tá si cé lú vi lág at la szok is: Fé nyes Elek, Buc sán szky Ala -
jos és Vál las An tal mun kái.

A ki egye zést elô ké szí tô mun ká la tok so rán Tóth Ágos ton fel mé rô
mér nök, a sza bad ság harc ez re de se ja va sol ta az ak kor szer ve zô dô Föld -
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ta ni, il let ve Ég haj la ti In té zet min tá já ra egy Tér ké pé sze ti In té zet fel ál lí -
tá sát. Tóth Ágos ton ne vé hez fû zô dik az el sô, nem zet kö zi leg is ki ma gas -
ló ér té kû ma gyar tér ké pé sze ti ké zi könyv, „A hely szín rajz és a föld kép -
készítés tör té nel me, el mé le te és je len ál lá sa” meg írá sa.

Az 1867-es ki egye zés után a köz -
ok ta tás ügyi mi nisz té ri um ban ál -
lam tit ká ri tisz tet be töl tô Gönczy
Pál szor gal maz za a né met tér ké -
pek ma gyar tér ké pek kel va ló fel vál -
tá sát az is ko lák ban. Nagy szük ség
volt ok ta tá si cé lú me gyei tér kép  so -
ro zat ra, mert az ak ko ri nép is ko lai ok ta tás a szû kebb kör nye zet, a me gye
meg is me ré sé re épült. A tér kép so ro zat el ké szí té sé vel Gönczy Kogutow icz
Ma nó nyu ga lom ba vo nult ka to na tisz tet bíz ta meg. Gönczy és Kogutow icz
1890-ben meg je lent szép ki vi te lû me gyei tér kép so ro za ta hoz zá já rult ah -
hoz, hogy Csáky Al bin köz ok ta tás ügyi mi nisz ter fel ka rol ta az önál ló ma -
gyar tér ké pé sze ti vál la la tot, a Ma gyar Föld raj zi In té ze tet (hi va ta lo san csak
1901-tôl volt ez a ne ve Kogutow icz vál lal ko zá sá nak). A Ma gyar Föld raj zi In -
té zet el sô sor ban az ok ta tás tér kép igé nyét kí ván ta ki elé gí te ni, de a köz igaz -
ga tás és a nagy kö zön ség ré szé re is ké szí tett tér ké pe ket. Kogutow icz az in -
té zet 1890-es ala pí tá sá tól 1908-ban be kö vet ke zett ha lá lá ig tar tó kö zel két
év ti zed alatt mint egy más fél száz tér ké pet és at laszt je len te tett meg. Mun -
ká já nak szín vo nal ára jel lem zô, hogy az 1900. évi pá ri zsi vi lág ki ál lí tá son
több tér ké pe arany ér met nyert. 37 föld raj zi (és to váb bi mint egy két tu cat
me gyei) fa li tér ké pet, 13 egye te mes és 10, a ma gyar tör té nel met szem lél te -
tô fa li tér ké pet, 7 föld raj zi és 3 tör té nel mi at laszt és egy vak térkép soroza tot
adott ki. Ezen mun kái áb rá zol ták el sô ként ha zánk ban a green wichi kez dô
hos  szú sá gi kört. Ok ta tást se gí tô mun kái mel lett ne vé hez fû zô dik az el sô
ma gyar, nagy kö zön ség nek szánt vi lág at lasz, a Tel jes föld raj zi at lasz ki adá sa
is. Az 1902-ben köz zé tett 68 ol da las mû vet a ké sôb bi ki adá sok so rán ál lan -
dó an bô ví tet ték, így az 1911. évi ki adás már 130 tér kép ol dal ból állt. Ez az
el sô föld raj zi at la szunk, amely szá mos te ma ti kus, ég haj la ti, nö vény föld raj -
zi, nép raj zi, me zô gaz da sá gi és ipa ri ter me lé si tér ké pet is tar tal ma zott.

A Bu da pes ti Tu do mány egye tem 1870-ben ala pí tott föld raj zi tan szé -
kén is je len tôs tér ké pé sze ti ered mé nyek szü let tek. Az egye te mes és ösz -
 sze ha son lí tó föld raj zi tan szék el sô pro fes  szo rá nak, Hun falvy Já nos nak
ok ta tá si cé lok ra szer kesz tett föld gömb je nap ja ink gyûj te mé nye i nek be -
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cses da rab ja. A ké sôb bi je les ta ná rok kö zül Lóczy La jost és Chol noky Je -
nôt kell ki emel ni. Lóczy el ké szí tet te a Ma gyar Szent Ko ro na Or szá ga i -
nak föld ta ni tér kép ét, amely a pá ri zsi vi lág ki ál lí tá son, Kogutow icz mun -
kái mel lett, arany ér met nyert.

A má so dik vi lág há bo rú utá ni évek ben hi á ba pró bált talp ra áll ni a né -
hány ko ráb ban is mû kö dött ma gán vál lal ko zás. A Ma gyar Föld raj zi In té -
zet sem so ká ig mû kö dött, 1949-re el sor vadt. A pol gá ri tér ké pé szet irá -
nyí tó ha tó sá ga 1954-ben meg ala pí tot ta a Kar to grá fi ai Vál la la tot, a ha zai
pol gá ri tér kép ki adás köz pont ját. A vál la lat né hány év alatt Kö zép-Eu ró -
pa leg na gyobb tér kép ki adó já vá vált, de az ez red for du ló ra a mél tat lan
pri va ti zá ci ós el já rás mi att iro da mé re tû vé zsu go ro dott.

A 20.  S Z Á  Z A D J E  L E S M A G Y A R T É R  K É  P É  S Z E I

A 20. szá zad ban négy ma gyar szak em ber mun kás sá gát kell ki emel ni.
Te le ki Pál 1909-ben pub li kált, Ja pán tér kép tör té ne tét fel dol go zó

mun ká ját a gen fi Nem zet kö zi Föld raj zi Kong res  szu son mu tat ták be,
majd a Fran cia Föld raj zi Tár sa ság díj jal tün tet te ki. Te le ki ez zel a mun -
ká já val ala poz ta meg tu do má nyos pá lyá ját. 1917-ben aka dé mi ai szék fog -
la ló ként meg je lent mun ká ja, A föld raj zi gon do lat tör té ne te nagy ívû
mû. Ilyen szé les kö rû es  szét ha zai szer zô sem elôt te, sem utá na nem írt.
Az 1910-es nép szám lá lás ada tai alap ján szer kesz tett „Car te rouge”,
amely 1920-ban a tri a no ni bé ke-elô ké szí tô bi zott ság asz ta lá ra is oda ke -
rült, ma is a tér ké pé szet vi lág szer te el is mert alap kö ve. A tér kép hi te lét
sen ki sem von ta két ség be, még sem vál ha tott a mû a bé ke-elô ké szí tés
alap do ku men tu má vá. Je len tô sé gét ér zé kel te ti, hogy al ko tó ját a Nép szö -
vet ség 1924-ben fel kér te a kurd kér dés ren de zé sé vel kap cso la tos nem -
zet kö zi, ún. Moszul Bi zott ság ban va ló köz re mû kö dés re. Ja vas la tai kö zött
olyan meg szív le len dô gon do la tok van nak, ame lyek a moszuli je len tés -
ben vi lá go san ta nús kod nak Te le ki mes  sze te kin tô nem ze ti ség po li ti kai
né ze te i rôl. Te le ki tér kép szer kesz té si mód sze rei két év ti zed del ké sôbb is -
mét ér vény re ju tot tak, Iz ra el ál lam meg ala pí tá sát kö ve tô en, a ha tár ki je -
lö lés nél.

Raisz Er vin 1923-ban te le pült át az USA-ba. A Har vard Egye tem mun -
ka tár sa ként 1938-ban meg ír ta az el sô, tar tal mi lag át fo gó ame ri kai tan -
köny vet, a General Car tog ra phy-t. Raisz a dom bor zat áb rá zo lás to vább -
fej lesz té sé hez is hoz zá já rult: a Föld fel szí nét 40 geo mor fo ló gi ai tí pus ra

200

Klinghammer István – A Kárpát-medence térképezése...

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 200



osz tot ta fel, s ezt kép sze rû en, ma dár táv la ti ha tást után zó for má ban áb -
rá zol ta. Mód sze rét fiziografikus dom bor zat rajz nak ne vez te el.

Radó Sán dor te vé keny sé gé hez nem csak a Szov jet unió el ne ve zés kö -
tô dik, ha nem a szá zad 30-as éve i bôl a vi lág el sô légi kö zlekedési at la sza
is. Az 1940-es évek ben út tö rô sze re pet ját szott a nap ja ink ban an  nyi ra
nép sze rû saj tó tér ké pek ki ala kí tá sá ban. Radó 1964-ben, a Lon don ban
ren de zett XX. Nem zet kö zi Föld raj zi Kong res  szu son a kül döt tek elé tár -
ta egy 1:2,5 mil li ós vi lág tér kép mû ter ve it, sôt be mu tat ta a mû már el ké -
szült el sô szel vé nyét, a Lon don el ne ve zé sû la pot. A lát vá nyos je lent ke -
zés elôz mé nye, hogy Radó in dít vá nyá ra 1956-ban hét szo ci a lis ta or szág,
1960-ig Kí na volt a nyol ca dik, tu do má nyos együtt mû kö dés ke re té ben
meg kezd te a tér kép mû ki dol go zá sát.

Izsák Im re csil la gá sza ti ta nul má nyok után, 1956-ban hagy ta el az or -
szá got, és kezd te meg üs tö kös ként fel íve lô tu do má nyos kar ri er jét az
USA-ban. Izsák – fel is mer ve, hogy az 1960-as évek ele jé tôl a Föld kö rül
ke rin gô geo dé zi ai és geo fi zi kai mû hol dak meg te rem tet ték a föld alak
pon to sabb meg ha tá ro zá si le he tô sé gét – 26 500 mû hold mé rés elem zé se
alap ján meg ha tá roz ta a geoid for mát, és le he tô vé tet te a pon to sabb
föld alak-meg ha tá ro zást.
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Tomcsányi Pál

Élet mód, meg elé ge dett ség
és a szel le mi-lel ki él mé nyek

Lifestyle, Satisfaction and the Role of
Mental and Spiritual Experiences

Összefoglalás
A tár gyalt élet mód-gaz da ság tan meg kü lön böz te ti a ne he zeb ben elô ál -
lít ha tó anya gi és a kön  nyeb ben sza po rít ha tó él mény ja va kat. Utób bi ak
ará nyá nak nö ve lé sé vel a fo gyasz tás ban na gyobb fo kú meg elé ge dett ség
ér he tô el szû kös gaz da sá gi kö rül mé nyek kö zött is. Le ír ja az él mény ja vak
rend sze rét, ki ter jeszt ve azo kat a lel ki-szel le mi ek re is. A transz cen den tá -
lis ha tá sok „me cha niz mu sát” a du á lis pro toen ergiák egy más ba át ala ku -
lá sá val ma gya ráz za. A te rem tett ség va ló sá gát ter mé szet tu do má nyos je -
len sé gek ol da lá ról kö ze lí ti meg. A transz cen dens él mé nyek val lá si és lé -
lek ta ni át élé sé nek gya kor la ti le he tô sé ge it át te kin ti és ér té ke li.

Summary
Lifestyle economy – the subject of this paper – differentiates between
the material goods difficult to produce and the more easily available
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enjoyable experiences. Increasing the ratio of the latter in the con-
sumer basket contributes to increase in the social satisfaction even
among shortage conditions. The described system of experiences also
covers mental and spiritual goods. The “mechanism” of transcendental
effects is explained by the transformation of “dual proto-energies” into
one another. The reality of divine creation is explained by scientific
phenomena. The practical opportunities of transcendental religious
and psychological experiences are also described and evaluated.

BE V E  Z E  T Ô 1

A tár sa da lom gaz da ság re form ja a 19. szá zad áb rán dos for ra dal mi re mé -
nyei és a 20. szá zad el tor zult pró bál ko zá sai el le né re meg ol dat lan, így a
21. szá zad fel ada ta ma radt. A vál la la ti, ter me lôi szfé ra szo ciális( ta) át -
szer ve zé sé nek si ker te len sé ge, va la mint az erô for rá so kat té koz ló fo gyasz -
tói tár sa da lom vál sá gai után, a fo gyasz tás re form ja kí nál hat meg ol dást,
egy részt a túl nagy ra nôtt „ke se rû” sze gény ség, más részt a gyak ran kér -
ke dô, fe les le ges fo gyasz tás meg szün te té sé vel.

Mo dern vi lá gunk ab ból a pi ac irá nyí tott, ma te ri a lis ta tu do má nyos-
tech ni kai ci vi li zá ci ó ból bon ta ko zott ki, amit „mózes–krisz tus-i” kul túr -
kör gye re ké nek is mond ha tunk, és Eu ró pá ban–Ame ri ká ban szü le tett.
Ez ma vál ság ban van; „élet ve szély be” so dor va az egész em be ri sé get. 
A fo gyasz tói tár sa da lom tel he tet len sé ge és szer ve zô i nek nye rész ke dé se,
az em be rek és or szá gok ela dó so dott sá ga ve ze tett eh hez a vál ság hoz,
ami a pa zar lók és nél kü lö zôk el len té té nek fo ko zó dá sá val, ka taszt ró fá val
fe nye get. És ez nagy részt a sze gény ség ál tal meg kí vánt élet mód el ér he -
tet len sé gé bôl adó dik. A ba jok for rá sa nem csak a mun ka, ke re set és pi ac
szfé rá já ban ke re sen dô, de ab ban is, hogy az em be rek nem tud nak ja va ik -
kal és sza bad ide jük kel jól gaz dál kod ni.

Élet mód-gaz da ság ta ni alap el vünk: a meg elé ge dett ség fo ko zá sa az él -
mény ja vak je len tô sé gé nek nö ve lé sé vel, az anya gi ja va ké nak lej jebb ér té -
ke lé se mel lett.

Ta nul má nyunk mon da ni va ló já nak lé nye ge, cél ja az em be rek meg -
elé ge dett sé gé nek nö ve lé se, ál ta lá nos sá té te le; az ezt ne he zí tô gaz da sá gi
kör nye zet el le né re is.
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Gon do latkí sér le tem a transz cen dens sel kap cso la tos él mé nyek el fo gad -
ta tá sa, az élet vi telt erô sí tô, se gí tô, vi gasz ta ló és vi dí tó ha tá suk hasz ná la tá ra,
az em be rek bol dog sá gá nak (meg elé ge dett sé gé nek) fo ko zá sá ra irá nyul.

A szel le mi je len sé gek ter mé szet tu do má nyos ha son la tok kal va ló ma -
gya rá za tát kö vet ve mu ta tok rá ar ra, hogy mi ként a mu tá ció le het vé let -
len (ami az tán a ter mé sze tes ki vá lasz tó dás ki in du lá sa), de lét re jö het
gén tech no ló gi ai úton is. Ugyan így a prob lé ma meg ol dó gon do lat is leg -
in kább ta lál ga tá sok ból (pró ba-sze ren cse ta nu lás ból) jön lét re; de nem
zár ha tó ki ke let ke zé sé ben a kül sô ih le tés, su gal ma zás, ami nek for rá sa
transz cen dens is le het.

Ami ket le ír tam, az ke re set le nül ta lált gon do lat vi rá gok hal ma za, amit
raj tuk töp reng ve pró bál tam ös  sze füg gô cso kor rá köt ni. Az élet mód-gaz -
da ság tan te rén a be ve ze tô ben fel ve tett gon do la ta i mat ki ter jesz tem a ne -
he zeb ben ért he tô szel le mi ek irá nyá ban, az él mény ja vak ös  sze kö tô fo -
gal má val hoz va lét re a kap cso ló dást.

A „transz cen dens” él mé nyek „hasz no sí tá sá val” az em be rek meg elé -
ge dé sé nek nö ve lé sét, a mar ke ting szak mám „is te nes” irá nyát ke re sem, a
meg szo kott, oly kor is ten te len nek tû nô, anya gi pa zar lás ra kész te tô pi a ci
te vé keny ség meg újí tá sá ra. Va gyis mint „susz ter” ma rad tam a kap ta fám -
nál, né zes sék el ne kem, ha e komp lex, több szak te rü le tet is fel öle lô te -
rü le ten ka la pál va, né ha mel lé ütöt tem!

AZ É L E T  M Ó D-G A Z  D A  S Á G  TA N

N É  H Á N Y E L E  M É  N E K TO V Á B B  F E J  L E S Z  T É  S E

Az élet mód-gaz da ság tan a fo gyasz tás-gaz da ság tan „új” fe je ze te, ami az em -
be rek meg elé ge dett sé gé nek „öröm-”té nye zô it is fi gye lem be vé ve a fo gyasz -
tás ma nap ság el sik ka dó di men zi ó i ra is rá irá nyít ja a fi gyel met. Az élet mód-
gaz da ság tan két fô pil lé re vál to zat la nul a jö ve de lem (mun ka bér és egyéb
ke re set stb.) mint be ha tá ro ló té nye zô, és a sze mé lyes fo gyasz tás ké pes ség
kor lá tai: a ren del ke zés re ál ló idô és az élet erô, va gyis a fi zi kai ké pes ség.

1.  A ja  vak f e l  o sz  tá  sa

A ja vak fo gyasz tá si és ter me lé si szem pont ból két fé lék:
A „anya gi ja vak” (ma te ri á lis jel le gû ek) el fo gyaszt ha tók vagy tu laj dont

ké pez het nek, men  nyi sé gük kor lá to zott, és gya ra pí tás ra sar kall nak.
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A „él mény ja vak” (lel ki-spi ri tu á lis jel le gû ek) ke ve sebb költ ség gel,
kön  nyen sza po rít ha tók, hasz ná la tuk men  nyi sé gi leg nem kor lá to zott, de
gyûj té sük höz (át élé sük höz) bel sô mo ti vá ció is szük sé ges.

Az elô zô ket az „anya gi” fo gyasz tás meg sem mi sít he ti (pl. az élel met)
vagy „ki sa já tít ja” (pl. a há zat), egy faj ta – sok szor ha mis – biz ton sá got ad -
va. Az utób bi ak „szel le mi” fo gyasz tá sa ér ték óvó és má sok nak is jut ta tó,
fej lesz tô, mint a szép fest mény vagy a jó ze ne.

Áll jon itt a ja vak két tí pu sá nak meg kü lön böz te té sé re né hány jel lem -
zô jük ös  sze ha son lí tá sa.

1. táb lá zat: Anya gi ja vak és él mény ja vak jel lem zôi
A ja vak tu laj don sá ga i nak szem pont jai Anya gi ja vak jel lem zôi Él mény ja vak jel lem zôi

Jel le gük ma te ri á li sak lel ki-spi ri tu á li sak
Meg je le né sük in kább tár gyi in kább szel le mi
Meg szer zé sük költ sé ge ál ta lá ban több vi szony lag ke ve sebb
Hasz no sí tá su kat ki fe je zô cse lek vés sze rez ni, bir to kol ni át él ni, lé tez ni

(haben, to have) (sein, to be)

A meg elé ge dett ség (ki elé gí tô élet mi nô ség) ta ka ré ko sab ban meg va -
ló sít ha tó, ha az „él mény ja vak” (szel le mi ek) fo gyasz tá sá nak ará nyát nö -
vel jük. De utób bi ak hasz ná la ta (él ve ze te) az „anya gi ja vak” ipa ri tö meg -
ter me lé se és a ke res ke de lem ér de ke foly tán hát tér be szo rult.

Az egy fô re ju tó nem ze ti jö ve de lem mel nô het az át la gos re ál bér, de
az „él mény ja vak” fo gyasz tá si ará nyá nak nö ve lé sé vel a meg elé ge dett ség
ér ze te en nél job ban nô het. Min de nért kell va la mit fi zet ni, de van nak ja -
vak, me lyek nek meg elé ge dést ki vál tó hasz na az árá hoz ké pest na gyobb.

A sze mé lyes meg elé ge dett ség két kom po nen se 1. az el fo gad ha tó jó -
lét (el lá tott ság), ami gaz da sá gi jel le gû ér zet; és 2. a bol dog ság, ami lé -
lek ta ni és spi ri tu á lis több let le het.

A leg több em ber bír vá gya ha tár ta lan len ne, de él ve zé si (fo gyasz tá si)
ké pes sé ge be ha tá rol ja azt – azon ban azt is le het sé ges tá gí ta ni a szel le -
mi ek rész ará nyá nak nö ve lé sé vel. Az ese mé nyek ben gaz dag élet, a cse -
lek vés örö me, az al ko tó ak ti vi tás, a „pas  szí van” él ve zett mû vé szet, iro da -
lom, szó ra koz ta tó ipa ri szol gál ta tás stb. az „él mény ja vak” vá lasz té ká ba
tar to zik. Idetar toz nak az olyan ér té kek, mint az em be ri kap cso la tok
örö me, ami an  nyi ra nem áru jel le gû és sze mé lyes, hogy pro pa gan dá val
nem, pél da mu ta tás sal is csak köz vet ve ajánl ha tók.
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Csík szent mi há lyi „flow” fo gal ma2, a sze rin te „op ti má lis élet mi nô ség”
kö zel áll az él mény ja vak hoz. Ez a „be le fe led ke zés”, ami kor a te vé keny -
ség tel je sen ki töl ti a tu da tun kat. A mû vé szek el ra gad ta tá sa, a köl tôk ih -
le te, a misz ti ku sok ex tá zi sa ilyen. A hét köz na pi em ber szá má ra a sza bad
idô a leg fôbb él mény tér. A sí zés szá gul dá sa, a sakk töp ren gé se, a kár tyá -

zás, a szá mí tó gép-prog ra mo zás, a
kó rus ban ének lés, a tánc, az ér -
de kes tár sal gás, de a jó ol va sás is
ide ve zet het. Ta lán leg fon to sabb
azon ban a ked velt mun ká ba va ló
be le fe led ke zés. Ami kor „flow” ál -
la pot ban va gyunk, ak kor – Csík -
szent mi há lyi sze rint – nem va -
gyunk „bol do gok”, mert a bol -

dog ság ér zés hez a bel sô ál la po tunk ra kell fi gyel nünk, és ez el te re li fi -
gyel mün ket az elôt tünk ál ló fel adat tól. Sze rin te az egyén élet vi te le
nagy mér ték ben ne mé tôl, élet ko rá tól és tár sa dal mi hely ze té tôl függ. Az,
hogy va la ki vé let le nül me lyik „alom ba” szü le tik, erô sen meg ha tá roz za,
mi lyen él mé nye ket sze rez het éle te so rán.

Az él mény ja vak fo gyasz tá sá nak fo ko zá sát ne he zí ti, hogy ke vés bé rek -
lá moz ha tók, és ke ve sebb költ ség is mo bi li zál ha tó ilyen cél ra. „Fo gyasz -
tá suk hoz” bel sô és sze mély re szó ló mo ti vá ció kell, bir tok lá suk men  nyi -
sé ge és ha tá suk ne he zen mér he tô. Az anya gi gya ra po dás és fo gyasz tás
fo ko zá sa vi szont az el lá tók (ter me lôk, el adók) pro fit já nak nö ve lé sét
szol gál ja. Er re va ló tö rek vé sük – és en nek esz kö ze, a min dent be fo lyá so -
ló kom mu ni ká ció – ural ja ezért a gaz da sá gi éle tet, ami a köz tük lé vô
ver seny mi att nél kü löz he tet len.

Ugyan ak kor a ver seny szük sé ges, mert ez a mû sza ki fej lô dés és a ter -
mék fej lesz tés moz ga tó ja. Mind ez tu da to san ger jeszt he ti a fo gyasz tók ká -
ros ver sen gé sét, a kér ke dô fo gyasz tást, a fo gyasz tá si di va tok ki ala ku lá sát
és kö ve té sét még azok szá má ra is, akik nem ren del kez nek ele gen dô vá -
sár ló erô vel. Er re kész te ti ôket a mó do sab bak lu xus fo gyasz tá sá nak de -
monst ra tív ha tá sa is.

Az egyes ja vak fe les le ges fo gyasz tá sa más ja vak él vez he tô sé gét ugyan -
azon sze mé lyek szá má ra kor lá toz za, mert fi ze tô ké pes sé gük, sza bad ide -
jük, ener gi á ik stb. le kö té se ál tal, el ér he tô élet mi nô sé gük szín vo na lát
csök ken ti.
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... a sza bad idô a leg fôbb

él mény tér ... leg fon to sabb

azon ban a ked velt mun ká ba

va ló be le fe led ke zés.
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2.  Az  é l e t  mi  nô  s ég  (meg e l é  ge  de t t  s ég)  meg ha tá  ro  zó i

Alap igé nyek (ame lyek min den ki nek nél kü löz he tet le nül szük sé ge sek)3

a) El lá tott ság (nem éhes, nem szom jas, nem fá zik) a mi ni má lis igé -
nyek ki elé gí té sé nek szint jé ig.

b) Egész ség (nem be teg, nincs tes ti fáj dal ma, sem ér zel mi hi ány ér ze te,
vagy más lel ki za va ra).

c) Biz ton ság (elô zôk sta bi li tá sa, nyu godt pi he nô hely és fé le lem nél kü -
li ség).

Az alap igé nyek ki elé gí té se a tár sa dal mi kör nye zet ben el fo gad ha tó
mi ni mum nak fe lel jen meg. Az azt meg ha la dó több let ér té ke már mint
„öröm té nye zô” is ér vé nye sül het (pl. a mi nô sé gi evés-ivás él ve ze te), de
az a vá sár ló erô-igé nyes „anya gi ter mék” jel le gét meg ôriz ve, ná la sok szor
na gyobb öröm ha tá sú él mény ja vak meg szer zé sét aka dá lyoz za meg, ami -
vel a fo gyasz tó élet mi nô sé gét csök ken ti.  Az alap igé nyek ki elé gí té se ese -
tén az élet mi nô ség ja ví tá sa an nál ered mé nye sebb, mi nél na gyobb mér -
ték ben és mi nél „gaz da sá go sabb” él mény ja vak kal tör té nik.

Az öröm (él ve zet, si ker) gaz da gí tó él mé nyei

Az „él mény ja vak”-kal el ér he tô, in kább szel le mi ha tá sok ered mé nyei tar -
toz nak ide, ame lyek és  sze rû en le het sé ges leg na gyobb fo kú nö ve lést ér -
de mel nek. Te kint sük át eze ket a kö vet ke zô – tel jes ség re nem tö rek vô –
2. táb lá za ton.

A táb lá zat ba fog lal tak je len té se több nyi re köz is mert, ma gya rá za tuk ra
most nem tu dunk vál lal koz ni. A transz cen den cia kér dé sét azon ban meg
kí ván juk vi lá gí ta ni, ezért azt a kö vet ke zôk ben bô veb ben is mer tet jük.

Mint ahogy egész ed di gi elem zé sünk is a „fel hasz ná ló, fo gyasz tó,
vá sár ló” ol da lá ról kö ze lí tet te a té mát – hogy mar ke ting szak mám hoz 
hû en fo gal maz zak –, a to váb bi is me re tek, iro dal mi in for má ci ók te -
kin te té ben is „fel hasz ná ló ként, vá sár ló ként” ke res sük a kí vá na tost.
Va gyis nem el kö te le zet ten, egy fé le meg ol dás mel lett tö rünk lán dzsát
(mint ahogy az el adó sa ját por té ká ját ajánl ja), ha nem a ta lált vá lasz -
ték ból vá lo gat juk ös  sze „ko sa run kat”. Míg az el adók ide ál ja az
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2. táb lá zat: Az élet mi nô sé get (meg elé ge dett sé get) fo ko zó „él mény ja vak”

A cse lek mé nyek for má ja „Fo gyasz tá suk” hasz na
1. Kul tú ra 
1.1. Tu dás Ta nu lás, meg is me rés Is me ret hasz no sí tás örö me4

1.2. Tu do mány Ku ta tás, meg ol dás Az al ko tás és si ker örö me
Is me ret fej lesz tés

1.3. Iro da lom Köl té szet, pró za Ol va sás örö me
Film, szín ház Né zés és át élés örö me

1.4. Mû vé szet Ze ne A „mû ve lés”, is me ret és
hall ga tás örö me, nyug ta tó
ha tá sa

Kép zô mû vé szet A meg te kin tés, 
(ipar mû vé szet, épí té szet, a gyö nyör kö dés 
for ma ter ve zés  stb.) és is me ret örö me

2. Kul tu szok
2.1. Test kul tusz Spor to lás és tel je sít mé nye, A si ker örö me,

test edzés és já ték egész ségmeg ôr zô hasz na
Sport ér dek lô dés mint
szó ra ko zás

Test ápo lás, al vás, pi he nés, Jó köz ér zet, higiénia
öl tö zködés ké nyel me, örö me
Ét ke zé si szo ká sok Él ve ze te, ké nyel me

2.2. Ter mé szet kul tusz Ter mé szet já rás Ter mé szet cso dá lat
Tá jak is me re te Vi dék- és vi lág él ve zet
Ter mé szet vé de lem Ered mé nyei

2.3. Lé lek kul tusz, Ér zel mi élet (sze mé lyek, A sze re tet ak tív és pas  szív
spi ri tu a li tás ha za stb. irán t) örö me

Val lás gya kor lás Hit és a transz cen dens
(szel le mi, lel ki) kap cso lat
jó ha tá sa

A gon dol ko zás In du kált és
„tran sz cen den tálása” in tu i tív tu dás és ha tás

2.4. Hi va tás kul tusz  Nem al ko tó (rep ro du ká ló) A mun ka si ker és hi va tás tu dat 
és tár sa dal mi „szel le mi” (iro dai) mun ka örö me, a mun ka hely jó lég kö re
be ta go zó dás Fi zi kai mun ka és tár sa dal mi A mun ka tel je sí tés örö me,

be ta go zó dás a mun ka vi szony át élt mi nô sé ge,
a tár sa dal mi emel ke dés hasz na

Sza bad idôs „mun ka” és elé ge dett sé ge
(pl. ker tész ke dés, bar ká cso lás, A sza bad idôs já ték és mun ka
ké zi mun ká zás) és a „szel le mi” (hob bi) hasz na és örö me
já té kok (pl. kár tya, sakk)

A tel je sí tés hasz na,
Ház tar tá si és csa lá di a kap cso la tok és
te vé keny sé gek el is mert ség örö me
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„egyed áru sí tás” jo ga vol na, ad dig mi a vá sár lók vá lo ga tá si le he tô sé gét
tart juk fon tos nak.

Fel fo gá sunk sze rint a transz cen dens fe lé ve ze tô úton min den jó út -
ba iga zí tás (val lá si, lé lek ta ni, böl cse le ti ta ní tás) el fo gad ha tó, és nem té -
rít het el sa ját ha gyo má nyos hit be li ös vé nyünk tôl, hi szen az úti cél azo -
nos. (Mint ahogy bor nak sem má sik bor le het a ve tély tár sa, mert a bor -
ked ve lô több fé lét is szí ve sen kós tol gat.)

Így já runk el a kö vet ke zôk ben köz zé tett el mél ke dé sünk so rán.

TR A N S Z C E N  D E N S É L  M É  N Y E K M E G  K Ö  Z E  L Í  T É  S É  N E K L E  H E  T Ô  S É  G E I

A vi lág gaz da sá gi és er köl csi krí zis sel küzd. Min de nütt ke re sik az em be -
ribb és ter mé sze te sebb al ter na tív élet mó dot, ami mind a kom mu nis ta,
mind a ka pi ta lis ta rend sze rek kel szem ben áll. Bede Grif fiths In di á ban
élô brit ben cés szer ze tes mun ká ját idéz ve5, pró bál juk meg vi lá gí ta ni azt
az örö met, meg nyug vást, bá to rí tást, amit a ha lan dó em ber va la men  nyi
val lás ré vén a transz cen dens sel va ló kap cso lat ból nyer het. Grif fiths a ke -
le ti val lá sok „vég sô va ló ság meg ta pasz ta lá sa” alap ján lát ja le het sé ges nek
a nyu ga ti tu do mány ban és gaz da ság ban ma is ural ko dó 19. szá za di egy -
ol da lú ma te ri a lis ta szem lé let to vább fej lesz té sét a szel le mi ek irá nyá ba.

A transz cen dens misz té ri u mok ról is sza vak kal szó lunk, hogy „túl lép -
jünk a sza va kon, és el jus sunk a sza vak nél kü li lé nyeg hez” (meg ér tés hez),
ahogy egy budd his ta mon dás ta nít ja. Az „él mény ja va kat” át te kin tô táb lá za -
tunk ban a transz cen dens kap cso lat ról szól va er re gon dol tunk.

Elô ször ter mé szet tu do má nyos irány ból kí sé rel jük meg a transz cen -
dens sel kap cso la tos él mé nye ket meg kö ze lí te ni, a te rem tés és Is ten lé té -
nek ma gya rá za ta it rend szer ben át te kint ve.6 Majd a te rem tés cél já val, Is -
ten el kép ze lé sé vel foly tat juk. Vé gül a transz cen dens él mé nyek gya kor -
la ti le he tô sé ge it ele mez zük.

1.  A t e  rem t é s  é s  Is  t en l é  t e

A ma te ri a lis ta vi lág szem lé let sze rint a vi lág örök, se kez de te, se vé ge. Ez
a meg kö ze lí tés ki zár ja a Te rem tô, egy ál ta lán az anyag tól füg get len szel -
lem, gon do lat, in tel li gen cia lé tét. Ez nem csak fi zi kai, ha nem te o ló gi ai
kér dés is. Volt-e te rem tés, vagy le het sé ges volt-e a vi lág vé let len sze rû lét -
re jöt te?
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A koz mo ló gia vi szont fel is mer te, hogy a vi lág egye tem nek volt kez de -
te, és be kö vet ke zik a vé ge is. Az Uni ver zum kez de tét al fa, a vé gét óme -
ga pont ként em lí tik egyes aszt ro fi zi ku sok.7 Az antropikus (em ber re irá -
nyu ló, ant ro po ló gi ai) elv to vább megy en nél, azt fel té te lez ve, hogy az
uni ver zum az zal a szán dék kal te rem tô dött, hogy élet ke let kez zék ben -
ne, tör té ne té nek bi zo nyos sza ka szá ban. Az élô lé nyek tu da tos sá fej lôd ve,
a min den ség meg fi gye lô jé vé, meg is me rô jé vé vál hat nak. Az élet lét re jöt -
té nek elô fel té te le ként rend kí vül bo nyo lult té nye zô rend szer nek kel lett
azon ban meg va ló sul nia.

Az Uni ver zum a kez de tén ép pen meg fe le lô en tá gult ki, a hô mér sék let,
az anyag ho mo ge ni tá sa és kel lô ará nya az an ti anyag gal szem ben el fo gad ha -
tó volt. A ma té ria „fi nom szer ke ze té nek” jel le ge, és négy ál lan dó já nak – a
gra vi tá ció, az elekt ro mág ne ses ha tás, va la mint a nuk le á ris erôs és gyen ge
köl csön ha tás – ér té kei is a kí vá na to sak vol tak. Egy kis kü lönb ség bár me lyik -
ben már a csil la gok és tej út rend sze rek ki ala ku lá sát is le he tet len né te het te
vol na. A hé li um má ala ku ló hid ro gén men  nyi sé ge, a szén és oxi gén kép zô -
dé sé nek mag fú zi ós fo lya ma ta, a víz ke let ke zé se, a szer ves anyag al ko tó ele -
me i nek je len lé te, a mág ne ses me zôt lét re ho zó fé mek fel hal mo zó dá sa a
Föld mé lyé ben és boly gónk ten ge lyé nek dô lés szö ge mind- mind meg fe le-
 lô ek és a hoz zá ér tôk sze rint szük sé ge sek vol tak az élet ke let ke zé sé hez. 
Na punk nak mint csil lag nak jel le ge és élet ko ra is meg fe le lô volt, hogy csak
ki ra gad va né hány leg fon to sabb nak tar tott fel té telt szám ba ve gyünk.8

Hen ri Poin caré a 20. szá zad ele jén ka o ti kus vi sel ke dés nek ne vez te el
azt a je len sé get, ami kor az okok igen kis vál to zá sai az oko zat ban ha tal -
mas vál to zást vál ta nak ki. Edward Lorenz me te o ro ló gus 1963-ban pub -
li kál ta az tán azt a fel fe de zé sét, hogy idô já rás-elô re jel zé sek re irá nyu ló
szá mí tó gé pes szá mí tá sai ki in du ló ada ta i nak már ki csi vál toz ta tá sa foly -
tán egé szen más ered mény hez ju tott. En nek a ká osz el mé let ként is mert
tör vény sze rû ség nek lé nye ge az, hogy a kez de ti fel té te lek je len ték te len
vál to zá sai ha tal mas vál to zást ered mé nyez het nek a vég ered mény ben.
(„Pil lan gó ha tás ként” is em le ge tik ezt: a lep ke szárny csa pá sa eset leg
nagy mes  sze ség ben ha tal mas tor ná dót kelt het.)9 Ez a gon do lat sor va ló -
szí nû leg jól alá tá maszt hat ja az antropikus elv igaz sá gát: Elég lett vol na
egy ap rócs ka vál to zás bár me lyik fen tebb fel so rolt fel té tel ben, és nincs
élet. A szi go rú an pon tos fel té te lek vé let len egy be esé sé nek va ló szí nû sé ge pe -
dig el kép zel he tet le nül ki csi. Ez „ter ve zett” tu da tos te rem tés re, és an nak va -
la mi fé le meg al ko tó já ra en ged kö vet kez tet ni.
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De ak kor mi le he tett a kez det és a vég, és ho gyan egyez tet he tôk ösz -
 sze a te rem tett ség gel és a Te rem tô vel?

Ru dolf Clau sius bon ni pro fes  szor, az MTA t. tag ja 1865-ben tör tént
meg ál la pí tá sa sze rint „A hô so ha sem megy hi de gebb test bôl me le gebb
test be. A vi lág egye tem ener gi á ja ál lan dó, ent ró pi á ja ma xi mum fe lé
tart.” Az ener gia meg ma ra dá sá nak tör vé nye sze rint, az Uni ver zum
ener gia kész le te ál lan dó, csak át ala -
kí ta ni le het. Clau sius ent ró pi á ja
pe dig ki fe je zi min den ener gi a for -
ma ren de zet len sé gét. A „per pe tuum
mo bi le” le he tet len sé gé vel kap cso -
la tos és egyéb gon do la ta it Kel vin és
Planck is alá tá masz tot ták.10

Clau sius fel is mer te azt is, hogy az Uni ver zum ent ró pi á ja vál to zik, és
ez mind ig na gyobb, mint nul la, va gyis nö vek szik. En nek foly tán elôb b-
utóbb el éri azt a szin tet, hogy az ener gia ki egyen lí tô dik. És ak kor „meg -
der med” a koz mosz. Ami azt je len ti, hogy min den „öreg szik”, és ez va -
la mennyi ter mé sze ti je len ség re ér vé nyes.11

Fen ti ek bôl kö vet ke zik: 1. A „vég” ma gya rá za ta: min den anya g meg -
szû nik („meg hal”) egy szer, ami kor az ent ró pi á ja ki egyen lí tô dik. 2. Vi -
szont van fej lô dés a koz mosz ban, va gyis vál to zás az idô ben. 3. Ak kor pe -
dig kez de te is kel lett le gyen va la mi kor!

Georges Lemaitre bel ga ab bé, fi zi ka pro fes  szor Big Bang fel ve té se
(1927) sze rint: az Uni ver zum egy nagy lét re-rob ba nás sal kez dô dött. A má -
so dik pil la nat tól ez a Nagy Bumm in kább tá gu lás volt, mint rob ba nás.
Ge or ge Gamow ír ta le e fo lya ma tot rész le te sen (1948), ami meg egye zett
a ter mo di na mi ka Clau sius-féle má so dik fô té te lé vel, har mo ni zált New ton
gra vi tá ciós egyen le té vel és az ész lel he tô vi lág ké pé vel. Még Ein stein re la -
ti vi tásel mé le tével is ös  sze egyez tet he tô volt. Az idô és tér ez zel kez dô dött; az
idô kez de tét már Szent Ágos ton is a te rem tés hez kö töt te.12

A vi lág egye tem éle té nek két le het sé ges mo dell jét vi tat ják: A nyílt sze -
rint a ki ter je dés örök ké foly ta tó dik, a zárt mo dell fel té te le zi, hogy egy -
szer el kezd zsu go rod ni, csil la gok és ga la xi sok szûn nek meg, és be kö vet -
kez het a Nagy Bumm el len té te, a meg sem mi sü lés.

Vol tak azon ban, akik nem fo gad ták el az ôs rob ba nás el mé le tét, mert
hi ány zott az ok-oko za ti ma gya rá za ta. Az ál lan dó ál la po tú vi lág egye te met
hir det ték al ter na tí va ként, ami ben a vál to zat lan ent ró pi á jú anyag fo lya -
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ma to san új ra lét re jön. (Va gyis az anyag nem egy szer re jött lét re, de ál -
lan dó an ke let ke zik.) Ezt a hi po té zist a hát tér su gár zás fel fe de zé se cá fol -
ta meg, ami a Big Bang (ál lítólag a tv-zaj ban lát ha tó an is meg nyil vá nu -
ló) utó ha tá sa, és ter mi ku san 3 Kel vin fo kú su gár zás.13 En nek lé tét 1948-
ban már fel té te lez ték, és 1965-ben bi zo nyí tot ták be.14

A gra vi tá ci ó ból az kö vet kez ne, hogy az Uni ver zum elôb b-utóbb egy nagy
mas  szá ba ol vad ös  sze. En nek el ma ra dá sát New ton még a vég te len ség gel
ma gya ráz ta. Edwin Hub ble ad ta a meg ol dást (1924),15 fel fe dez ve, hogy ga -
la xi sun kon kí vül is van még sok ga la xis; ezek tá vo lod nak, és mi nél mesz -
 szebb van nak, an nál gyor sab ban. Meg fi gyel ték a vi lág egye tem tágulását…

Eb bôl azon ban az is kö vet ke zik, hogy a Min den ség va la mi kor egy
pont ban volt, mond juk a te rem tés ide jén, „kez det ben”. Ér de kes, hogy
az Is tent val lók és ta ga dók egy aránt hasz nál ják a tu do má nyos ered mé -
nye ket, csak más kép pen ma gya ráz zák azo kat!

Heisen berg el mé le tei, és az, hogy na gyon ma gas hô mér sék le ten a
négy erô egye sül „szin gu lar itássá”, ma gya ráz hat ná a be kö vet ke zô meg -
sem mi sü lés utá ni eset le ges te rem tés, „új ra in dí tás” mód ját (le he tô sé gét).

2.  Mi l e  he  t e t t  a  t e  rem t é s  c é l  ja ,  mi  l yen a  Te  rem tô?

Pla tón, Arisz to te lész és Leib niz az oko za ti ság gal ér velt: minden nek van
oka. Le het a te rem tés nek is? Ez fel té te lez né az idôt, az elô ze tes sé get,
pe dig az idô – Einstei nen ala pu ló mai tu dá sunk sze rint – csak a te rem -
tés sel kez dô dött. Az örök ké va ló vi lág egye tem ki zár ná Is ten lé te zé sét
mint Te rem tô ét. A te rem tett ség elôb bi ek ben vá zolt va ló szí nû sé ge vi -
szont meg kö ve te li azt, de óva kod junk egy fan tá zi á val te rem tett, az is me -
ret lent ma gya rá zó „hé zag pót ló is ten tôl”.16

A gon dol ko zó em ber spi ri tu a li tá sa le het a meg ol dás, ami „ve lünk
szü le tett, ki zá ró lag az em ber hez kap cso ló dó jel lem zô. Nem ma te ri á lis,
ha nem szel le mi di men zió, kap cso lat a sze mély és egy ma ga sabb erô kö -
zött, ami meg ha lad ja a val lá si ho va tar to zást.”17 A spi ri tu á lis él mény nyi -
tott a transz cen dens re, élet erô nek ne vez he tô ener gia, ami bir tok lá si
vágy tól va ló tá vo lo dást is je lent.

Az USA-ban az 1950–60-as évek ben ki csí rá zott „hu ma nisz ti kus pszi -
cho ló gia” ka rol ta fel a spi ri tu a li tást, val lás he lyett, mel let te a „hu ma nisz -
ti kus élet vi telt” hir det ve, rész ben Jung és Maslow ta ní tá sai nyo mán. 
A spi ri tu a li tás alap ve tô teisztikus (Is ten-köz pon tú) for má ja meg ma radt,
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a ke resz tény ség mel lett több ke le ti val lás mód ján is. A hu ma nisz ti kus
spi ri tu a li tás nak gyógy ásza ti je len tô sé ge is van. Ter mé sze tes spi ri tu a li tás -
ként a maslow-i csúcs él ményt, a mû vé szi át élést, a ter mé szet cso dá la tát
és a szelf18 és Uni ver zum kap cso la tát stb. ér tet ték.19 A sze mély és a Vi lág -
egye tem kap cso la ta ér de kes kér dé se ket vet fel.

Mi le he tett a cél ja az Uni ver zum lét re ho zá sá nak? A kô lét re jö het
ener gi á ból, de egy gép, pél dá ul egy egy sze rû óra mû, már in tel li gens ké -
szí tôt igé nyel. A vi lág bo nyo lult sá ga és ös  sze füg gé sei pe dig egy ma ga -
sabb te rem tô in tel li gen cia fel té te le zé sét kí ván ják meg. A te rem tés cél ja
pe dig le het to váb bi in tel li gen cia lét re ho zá sa is.20 Ez be le il le ne egyik ko -
ráb bi el kép ze lé sem be, mely sze rint en nek a fel hal mo zott és fel is hasz -
nált „szel le mi nek” pót lá sát, kör for gá sát szol gál hat ja az em ber lét re ho zá -
sa. Mi u tán a krea cioniz mus el mé le te it töb ben meg kér dô je lez ték, fel vá -
zo lom er re ki dol go zott el kép ze lé se met.

Az ener  g iake t  tôs  s ég  gon do  la  t i  mo de l l  j e

A transz cen dens sel kap cso lat ban két pre kon cep ció ural ko dik: Az
(Isten)hívô és az (Isten)tagadó. Ezek komp ro mis  szu ma le het a „ket tôs
ener gia mo dell”, más képp a pro toen ergiák du a li tá sa.

E sze rint az „ener gi á nak” két fé le tí pu sa, for má ja21 van: a ma te ri á lis
(M) és a spi ri tu á lis (S). 

1. Ezek egy mást hoz zák lét re, ké pe zik, te rem tik.
2. Egyen súly ban van nak: men  nyi sé gük (kö zel) azo nos és ál lan dó, és

a min den ség ben min de nütt együtt van nak je len.
3. Egy más ba át ala ku lá suk fo lya ma tos és ki egyen lí tett (de en nek ere -

je [in ten z itása] vál to zó le het). Az S át ala ku lá sá val az M ren -
dezetteb bé vá lik: ent ró pi á ja csök ken.22

4. Az Élô lé nyek bôl fej lô dô EMBERben (és hoz zá ha son ló „Csúcs élô lé -
nyek ben”) ala kul át az anya gi ener gia (M) szel le mi ener gi át (S) ké -
pez ve.

5. A szel le mi ener gia ha tal mas transz cen dens men  nyi sé ge te rem ti az
anya gi vi lá got (idôn ként nagy és fo lya ma to san kis lé pé sek ben).

6. Ki áram lá sa nyo mok ban az anyag vi lág egyes élô lé nye i ben meg je le -
nik, és ez zel be fo lyá sol hat ja a tör té né se ket, a fej lô dést.

Mun ka hi po té zi sem – sa ját sze rény fan tá zia le le mé nyem -- váz la ta
(szer ke ze te) a kö vet ke zô:
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3. táb lá zat
Az S-ener gia szfé rá ja

Transz cen dens  

Spi ri tu á lis 

Szel lem vi lá gi

TÚLVALÓSÁG 

„Fentvaló”
Lét 1.
Az S-ener gia mû kö dé se

Le száll

Ma te ri a li zá ló dik

Ami a
TE REM TÉS, ÉLET
szü le tés, ke let ke zés
koz mo ló gi ai ma gya rá za ta le het

Ez a mo dell két fé le „ener gi át” fel té te lez ve, két fé le is ten ké pet és
két fé le transz cen dens kap cso la tot kép zel el: el sôt a csak anyag vi lág -
ban élô em ber, a má so di kat a szel le mi vi lá got is meg ta pasz ta ló szá -
má ra.

Te kint sük át az aláb bi táb lá za ton eze ket az ös  sze füg gé se ket:

4. táb lá zat
Is ten ké pe Transz cen den tá lis kap cso la ta

Az anyag vi lág ban Sze re tô, se gí tô, vé dô, A ha gyo má nyos „hely ben” 
élô meg szo kott (ti pi kus) „sze mé lyes” men  nyei (kul túr kör ében) szo ká sos
em ber Aty já nak te kin ti a jó Is tent val lás gya kor lat, 

a társhit rend sze rek ele me i nek 
to le ráns hasz no sí tá sá val

A szel le mi vi lá got is Mint min dig min den ben Örömteli vi lág- és hit él mény, 
meg ta pasz ta ló em ber je len  lé vô Vi lág szel lem nek melyet tu da to san el mél ke dô, 

érez he ti a Min den ha tót ké rô és há la ima, vagy 
kon temp la tív el mé lye dés 
ré vén él át 
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Ma te ri á lis 

Anyag vi lá gi

ITTVALÓSÁG 
„Lentvaló”
Lét 2.
Az M-ener gia mû kö dé se

Fel emel ke dik

Spi ri tu a li zá ló dik

Ami az
ÜD VÖ ZÜ LÉS, EM BER,
el mú lás, ha lál
val lá si ér tel me zé se le het
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A szel le mi ener gia kör be áram lá sa (az S–M–S fo lya mat) a ví zé hez ha -
son ló: esô ként le hull va az anya gi élet nél kü löz he tet len ré szét ké pe zi,
ami majd hos  szú föl di út után a Szel lem ten ger be ke rül vis  sza. Az élet -
ben kép zô dött szel lem mel gaz da god va, a transz cen dens ten ger be ér ve
vég te len bol dog sá got érez, és át ve he ti ab ból a tel jes tu dás „só ját”. Mert
e fo lya mat is me re te a „sós” ten ger ben íz lel he tô, de a csa pa dék ban nem
kap hat ta, az min dig sót lan, sa ját só ját (tu dá sát) ki kel lett ol da ni ma gá -
nak a vi lág „kô ze te i bôl” az éle te so rán. (Va gyis: élet ta pasz ta la tai alap ján
meg is mer ni, fel is mer ni, el sa já tí ta ni. Le gyen ez a gyen ge ter mé sze ti ha -
son lat meg vi lá go sí tó és nem za vart kel tô!)

Az anyagiba (M) az élet kép zé se so rán, „ema ná ci ó ként” S is ke rül het:
az evo lú ció so rán egy re több. A csúcs élô lény sza po rí ta ni, ter mel ni is
tud ja. A sze mély be ke rült S né hány csepp je zse ni á lis gon dol ko zó kat hoz
lét re, rit kán na gyobb ki bo csá tott men  nyi sé ge pró fé ták ban szó lal meg,
de szö kô ár nyi mé ret ben is te ni in kar ná ci ók hoz is ve zet het.23

A csúcs élô lé nyek ben kép zô dô S a sze mély Hi te ál tal fejt het ki ha tást.
En nek leg egy sze rûbb for má ja az Ima ere jé ben va ló sul hat meg. A hit
cso da ként „he gye ket moz gat hat”, vagy ima ha tás ként por sze me ket. (De
szem be ke rül ve a por szem is va kí tó le het – és Mind szen ty bí bo rost idéz -
ve: „egy mil lió hí vô imá ja ha zán kat ment het né meg”.

A Hit két irá nyú (akár az adó-ve vô rá dió). Mint szel le mi adó és ve vô
vál ta ko zó irány ban mû kö dik: ál ta la kér he tünk és kap ha tunk a transz -
cen dens kap cso lat ré vén.

(Amit le ír tam, nem „tu do má nyos” té zis, csu pán „köl tôi” esz me fut ta tás.)

A két fé le ener gia egy más ba va ló át ala ku lá sa még ma gya rá zat ra szo rul,
amit la i kus ként csak „sej tet ve” pró bá lunk meg kö ze lí te ni: Az S-bôl ke let -
ke zô (át ala ku ló) M ener gia út ja (pá lyá ja) az atom ré szecs ké ken át az ele -
me kig, azok pe ri o di kus rend sze ré ig, a le het sé ges mo le ku lá kig, azok tu laj -
don sá gai és va ló szí nû sé ge ré vén az anyag vi lá gig, an nak fej lô dé se az éle -
tig, an nak evo lú ci ó ja a gon dol ko zó, ér zô, szel le met kép zô lé nyig, és an -
nak vis  sza té ré sé vel már S ener gi a  ként, a Vi lág szel lem be, az azt gya ra pí tó
be ol va dá sá ig tart – ami bôl új M ener giak i boc sátás kö vet kez het be.

E fo lya mat lé pé se i nek tu do má nyos ma gya rá za tai és azok bi zo nyí tá sa
el kép ze lé sünk szem pont já ból kö zöm bös, a két ener giaát me net (S–M–S)
mód ja is több fé le kép pen ma gya ráz ha tó. Élet mód-el gon do lá sunk alá tá -
masz tá sá hoz elég, ha el fo gad juk lé te zé sü ket.
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A Hit ha tá sá nak eset leg le het ne ter mé szet tu do má nyos ana ló gi á ja az
a kvan tum fi zi kai (schrödin ger i) fel te vés, hogy a koz moszt meg fi gye lô
lény nél kül a Vi lág egye tem je len sé gei is más képp va ló sul hat tak vol na
meg. (Ne héz el dön te ni, hogy az em lí tett fi zi kai és val lá si el kép ze lés kö -
zül me lyik tû nik „misz ti ku sabb nak”?)

Két egy más nak el lent mon dó
ma gya rá zat más sá ga is kö zöm -
bös a je len ség ha tá sa, ered mé -
nye szem pont já ból.

Fel te he tô az a kér dés: „Hát
elôt tük mi volt?” – akár a ma te -
ri á lis világ e gyetem(ek)re, akár
a fel ve tett ket tôs ener gia rend -

szer re gon do lunk. Nem le he tett sem mi, mert idô sem volt, mert az csak
a te rem tett tér rel ke let ke zett. A tér pe dig a hir te len tá gu lás sal szü le tett,
és az idô ez ál tal jött lét re Ein stein sze rint. En nek le he tô sé gét a szin gu -
lar itás ma gya ráz za: min den ma te ri á lis ener gia be le volt sû rít ve egy pont -
ba, ami ki tá gult, és lét re jött a tér, az idô, az anyag, és ve lük az Uni ver -
zum tör vé nyei. Va jon nem a szel le mi erô volt e fo lya mat „el sô moz ga tó ja”?

De ha ar ra gon dol nánk, hogy a spe ci á lis re la ti vi tás el mé le tet is igye -
kez nek meg cá fol ni,24 és a lé te zôk kör for gá sá nak lab da sze rû en vég te len -
sé ge, örök ké va ló sá ga is el kép zel he tô: te kint sük eze ket az el lent mon dá -
so kat is, a fen ti el vünk sze rint, ir re le váns nak.25

Nyit va ma radt azon ban vál to zat la nul az a kér dés, ha a te rem tés cse -
lek mény, volt-e ala nya al ko tó ként? Volt-e a vi lág nak al ko tó ja, és ha volt, ak -
kor mi lyen le he tett?

Kant azon a vé le mé nyen volt, hogy a tu dó sok nem tud ják bi zo nyí ta -
ni az Is ten lé te zé sét, azt sem, van-e sza bad aka rat, és mi tör té nik a ha lál
után. Ez már me ta fi zi ka, és nem bi zo nyít ha tó.26 Már Ga li lei is be lát ta:
„Az a hiú igé nyünk, hogy min dent meg ért sünk, a meg is me rés (mód ja
is me re té nek – T. P.) tel jes hi á nyá ból ered.”27

Az Is ten lé tét bi zo nyí ta ni hi va tott „teodiceák” és a krea cioniz mus cá -
fo la ta már töb bek nek oko zott si ker él ményt, de el kép ze lé se ink szem -
pont já ból kö zöm bö sek.  Hawk ing és Mlodi now28 köny vé nek Bren del29

ál ta li elem zé sé bôl tud hat juk, hogy Can ter buryi Szent Anzel mus el sô és
Aquinói Szent Ta más (Arisz to te lész re épí tett) is ten bi zo nyí tá sa ho gyan
dönt he tô meg; hogy William Paley bi o ló gi ai ter ve zett sé get biz to sí tó
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„órás mes te re” (1802) is „el sze gô dött” Dar win hoz – hogy a ré gi ek rôl
szól junk. Az Uni ver zum „fi nom han golt sá ga” élt leg to vább, mint az in -
tel li gens ter ve zés tá ma sza, amit az in ga tott meg, hogy a tér idô ha tár ta -
lan sá ga is el kép zel he tô, és ab ban a nagy szá mú ha son ló boly gó, sôt vég -
te len sok vi lág egye tem („Multiverzum”) fel té te le zé se a vé let len nek is le -
he tô vé ten né az élet hez szük sé ges fel té te lek egy be esé sét va la hol.

A mo dern vi lág ma gya rá zat el fo gad ja ugyan a te rem tés szük sé ges sé gét,
de a de is ta fel fo gást kö vet ve nem té te lez fel to váb bi transz cen dens be -
avat ko zást. A má sik fel fo gás sze rint az ese mé nyek nem vé let len sze rû en
tör tén nek, ha nem egy ma ga sabb erô – teisztikus val lá sos fo ga lom ként:
Is ten – ál tal irá nyí tot tak.30 Lász ló Er vin31 sze rint több te o ló gus fog lal ko -
zik a fo lya ma tos gond vi se lés és a tu do mány ös  sze egyez te té sé vel, a fe lül -
rôl jö vô ha tást az alul ról le het sé ges sel ki egé szít ve. Ez utób bi fe lel meg
is mer te tett el kép ze lé sünk nek, ami a be kö vet ke zô jö vô Hit ál ta li be fo lyá -
so lá sá nak le he tô sé gét sem zár ja ki.

A vi lág te rem tett sé gét az élet fel tét ele i nek cso dá la tos össz hang já val
tet tük az antropikus elv vel kap cso lat ban va ló szí nû vé, hi he tô vé. Az tán en -
nek vi tat ha tó ré sze i re de rült fény. Az élet hez szük sé ges struk tú rák, a
Nap hoz ha son ló csil la gok meg je le né se, a szén kép zô dés fo lya ma ta már
meg hök ken tô vé let le nek egy mást kö ve tô va ló szí nût len so ro za tai vol tak.
Ez a sza bá lyos el ren de zô dés, di na mi kus fej lô dés a „koz mi kus evo lú ci ó -
val” jö he tett lét re, az élet, a spi ri tu a li tás fe lé. Vladimir Vukanovic32 vég -
kö vet kez te tés ében: „A vi lág egye tem in kább ha son lít egy nagy gon do lat -
hoz, mint egy nagy gép hez.” Va ló szí nû, hogy nincs egy sé ges vi lág ma gya -
rá zat, de az el mé le tek mo za ik ja ad hat fel vi lá go sí tást min den konk rét je -
len ség re, és nem va la mi egye te mes tör vény.33 Ez egy be vág Jäger34 ál tal
ír tak kal: Az Uni ver zum nem tár gy, ha nem fo lya mat, egy tu dat hal maz,
ami fo lya ma to san ma te ri a li zá ló dik. Is ten va ló sít ja meg ma gát – mint a
hin duk Shiv ája –, „tán col ja” a te rem tést. Tes tünk is egy in for má ci ós
prog ram (DNS), ami foly ton új ra ké pe zi ön ma gát. Ez meg fe lel het ne a
ket tôs ener gia rend szer „kör fo gá sá nak”. A ter mé szet ön sza bá lyo zott evo -
lú ci ó ja az élô anyag tól a gon dol ko zó lé nyig, a szel lem vi lá gig ve zet. Ha -
son ló le het Is ten fo gal má nak „evo lú ci ó ja” is az em be ri kép ze let hit vi lá -
gá ban.

Bár me lyik ma gya rá za tot fo gad juk el – az össz hang nak, ko he ren ci á -
nak –, lét re ho zá sá hoz in tel li gen cia (tu dás, ké pes ség) és szán dék kel lett.
Az Uni ver zum úgy te rem tô dött, hogy éle tet szül hes sen. Ez egy még sok -
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kal ma gasz to sabb prob lé mát vet fel: a szán dé kos te rem tés, az Is ten lé te -
zé sé nek kér dé sét. A ter mé szet tu do mány ból ki in dul va, Max Planck sze -
rint: „ A hí vôk szá má ra Is ten van a kez det ben, a fi zi ku sok szá má ra Ô van
min den meg fon to lás vé gén.”35 Vö rös mar ty cso dá la tos so rai is rí mel nek
ez zel: „A ter mé szet örök köny vét for gat ni ne szûn jél, ben ne az Is ten nek
ké pe le ír va va gyon!” Va gyis Is ten nek lé te a te rem tett dol gok alap ján,
em be ri ér te lem mel fel is mer he tô. (I. Va ti ká ni zsi nat és Róm. I. 20.)36

Az Is ten lé té nek prob lé má ja azon ala pul: mi lyen nek kép zel jük? Jé zus
Krisz tus Atyánk nak, ol tal ma zó nak, se gí tô nek, ke gyel me zô nek ta ní tot ta.
Az Ószö vet ség is te nét még más mi lyen nek is lát hat juk, ha nem ál lít juk
be le ab ba a kul tu rá lis és val lá si kör nye zet be, ahol szü le tett: Áb ra há mot
fia meg ölé sé re biz tat ta, hogy hû sé gét bi zo nyít sa. (A pró ba té tel lel hi tet
vár Áb ra hám tól, amit kö ve tel tô le, az el le ne mond az is te ni ígé ret nek,
hogy nagy nép pé tesz lek.) Ádá mot és le szár ma zot ta it „ere den dô bûn -
nel” súj tot ta, ha nem is egy al má ért, de en ge det len sé gé ért. A tíz pa ran -
cso lat alap ján tör vé nyek ben el vá rást tá masz tó nak („fél tôn sze re tô”) és
bün te tô nek is lát ha tó.37

Ez a lát szó lag el len té tes szem lé let le het ne prob lé ma. Ér tel mez het -
nénk úgy, mint a ré gen fo gal ma zott szent írás – oly kor elô for du ló – el -
len té te vol na a mai tu do mán  nyal. Pe dig még Mó zes „hat na pos” te rem -
tés tör té ne te is ér tel mez he tô: ha az el sô na pot 8 mil li árd év nek, a má so -
di kat 4 mil li árd, a har ma dik 2, azu tán 1, majd fél mil li árd és a ha to di kat
250 000 év nek ven nénk. (Dos San tos ti be ti szent jé nek pél dá za ta ez.) 
E szim bo li kus „na pok” ese mé nyei a mai tu do mány ál lí tá sa i val, a koz mi -
kus evo lú ció lo ga rit mi kus ská lán áb rá zolt idô sza ka sza i val jól ös  sze egyez -
tet he tôk vol ná nak.

A zsi dó-ke resz tény ha gyo mány „em ber sza bá sú” (ant ro po morf) is te -
ne he lyett egy Te rem tô In tel li gen ci át le het el kép zel ni, eset leg egy pan -
the isztikus, vagy egy szer re transz cen dens és im ma nens („pa nen the -
isztikus”), min den ben je len le vô Is tent. Vég sô fo kon a min den ség el mé let
oda jut, hogy az Is ten ké pe zi az egész min den sé get, a ter mé szet is az Ô
ré sze. Vagy, ahogy Pál apos tol Is ten rôl mond ja: „Bi zony nincs Ô mesz -
 sze egyi künk tôl sem, mert ôben ne élünk, moz gunk és va gyunk.”
(ApCsel. 17, 27–28)38

De prag ma ti kus val lás szem lé le tünk az em be rek nek szük sé ges, se gí tô;
kép ze le tük ben, vá gya ik ban élô Is ten-ké pet ke res. Is ten nem halt meg
Nietz sche meg fo gal ma zá sa sze rint, de a sok fé le em ber szá má ra sok fé le
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for má ban él het. Az ôs em ber nek fé lel mei su gal maz hat tak ösz tö nö sen
egy fé lel me tes, de vé dô, táp lá ló to tem sze rû is ten ké pet. A meg tes te sült
Is te nünk tôl ta nult „Mi atyánk” szük sé ges kor lát a bûn sza ka dé ka szé lén,
és ka pasz ko dó a ma ga sabb lét re emel ke dés hez. Az em ber úgy kí ván ja Is -
te nét, mint a kar ját ap ja fe lé fel nyúj tó kis gye rek, vagy a gaz dá já hoz éle -
le mért és vé de le mért fu tó ku tya – hogy Ba bits Mi hály szép ha son la tá ra
em lé kez zünk.39 Az em ber Is ten -igé nye a meg ha tá ro zó: mi ért tölt be na -
gyobb sze re pet az em be rek éle té ben a ka rá csony fás Jé zus ka arany va sár -
na pon, mint a nagy pén te ken szen ve dô és hús vét kor di csô sé ge sen fel tá -
ma dó Krisz tus?

Ta lán ve gyük fi gye lem be a Te rem tôt ta pasz ta lat ból is me rô Ke resz tes
Szent Já nos vé le mé nyét, akit Is ten rôl kér dez ve, azt vá la szol ta „Sem ez,
sem az.”40

Prag ma ti ku san szem lél ve, a hit az em be rek élet ér zé se i ben meg nyil vá nu ló po zi -
tív ha tá sa foly tán ér té kel he tô. Tar tal má nak mi lyen sé ge, for má ja, ere de te kö zöm -
bös.

Mint már elôbb ki fej tet tük, két fé le „Is ten-ké pünk” le het, mind ket tô
iga zi, va ló sá gos: 1. A tu da ti, „Aki” az em be ri gon do lat ban, ér ze lem ben,
ösz tö nünk ben je le nik meg. 2. A szel le mi „ener gia”, amit az em be rek tu -
dat alat ti juk ban, a ki vá lasz tot tak kon temp lá ci ó ban, el ra gad ta tás ban él -
het nek meg.

Fel té te le zé sünk sze rint a ben nünk is je len lé vô Vi lág szel lem (S ener -
gia) – vagy táv ha tás sal az „Is tent rep re zen tá ló” köz pont ja – kel ti azt a
nem kog ni tív és nem ver bal izált tu dat ta lan ér ze tet, ami a tu dat ban él -
mény ként, tu dás ként meg je le nik.

Ilyen „Is te ni in tu í ció”-ként vol ná nak em lít he tôk azok a „se be sen fel -
buk ka nó sej té sek, meg vi lá go so dá sok”, ami ket az egy ház atyák is ten hit ük
transz cen dens kap cso la tá ból ve zet tek le. Ádám Györ gy41 er rôl ír va meg -
vi lá gít ja, hogy ez a tu datta lan ból fel buk ka nó sej tés meg fe lel Hen ri
Berg son – Descartes -ra és Spi no zá ra vis  sza ve zet he tô – in tu í cióel mé le té -
nek, össz hang ban a ter mé szet tu do má nyos szem lé le tû kog ni tív lé lek tan -
nal, ami sze rint a „prekog nitív tu dás az agy ban implic it me mó ria for má -
já ban rög zül, és vá lik rob ba nás sze rû en tu da tos fel is me rés sé.”

A meg vál toz tat ha tó em be ri tu da tot so kan ku tat ják42, és EEG-fel vé -
te lek kel is iga zol ták a ke le ti kul tú rák ban év ez re dek óta is mert és mû -
velt „rá éb re dô” tu dat ál la po to kat (jó ga: Sza mád hi; zen: Sza tori; tao:
An).43 Az em be ri tu dat transz cen dens kap cso la ta i nak tu do má nya és
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gya kor la ta Patan jali Vivekanan da44 ál tal is mer te tett szutráiban ol vas -
ha tó.

De az em be ri fan tá zia és az ádámi na gyobb ra vá gyás né ha to vább lép
az elô zôk nél. Fel té te le zi, hogy olyan szer ke zet fel ta lá lá sa is be kö vet kez -
het (ah ogy ar ra már mar gi ttai Neu mann Já nos, a szá mí tó gép meg al ko -
tó ja is utalt), ami „gon dol ko zó gé pe ket” tud lét re hoz ni. Dos San tos re -
gé nyé ben a vi lág ûr be né pe sí té se tör tén het ne ilye nek kel, a vég pusz tu lás
el ke rü lé sé re, az élet új ra éb resz té sé vel.

Ha ez több ször is is mét lôd het ne, ak kor az Uni ver zu mok óri á si cik li -
ku san is mét lô dô prog ra mok vol ná nak, ame lye ket egy elô zô Uni ver zum
in tel li gen ci á ja ho zott lét re, hogy biz to sít sa vis  sza té ré sét a kö vet ke zô te -
rem tés ben (Uni ver zum ban).45 Ez har mo ni zál a már em lí tett „Meta-
verzum” fel té te le zé sé vel, ami vég te len sok Uni ver zu mot tar tal maz.

De e nél kül is el kép zel he tô az élet lé te a Föl dön kí vül, ami nek ki csi
a va ló szí nû sé ge, an nak ta ga dá sát is el fo gad ha tó vá te szi. Csak a Föl dön,
vagy má sutt is ki ala kult az élet le he tô sé ge? Mind két fel te vés egy elô re
csak hi ten ala pul hat, nem bi zo nyí tá son.46 De volt, hogy tu dó sok is va ló -
szí nû sí tet ték a pár hu za mos evo lú ci ót, a több he lyen lé te zô élô vi lá got az
Uni ver zum ban. Már a Min den tu dás Egye te mén is hall hat tunk az MTA
ke re té ben fo lyó exobolygó-ku tatás ról.

A ter mé szet tu do mány is ad tám pon tot e kér dés meg vá la szo lá sá ra.
Alain Aspect (*1947), a Fran cia Aka dé mia Wolf-dí jas tag ja va ló szí nû sí -
tet te, hogy a nuk le á ris ré szecs kék kom mu ni kál hat nak egy más sal, még
ak kor is, ha ezek a Vi lág egye tem kü lön bö zô pont ja in van nak, egy más -
tól mér he tet len tá vol ság ban.47

Is mert je len ség, hogy je len tôs gon do la tok, fel is me ré sek, fel fe de zé sek
kö zel egy idô ben egy más tól tá vol és füg get le nül jön nek lét re. En nek két
ma gya rá za ta le het. A ké zen fek vôbb az, hogy a kö rül mé nyek vál to zá sa, az is -
me re tek, le he tô sé gek fej lô dé se mind ket tô nél – vagy akár több nél is – azo -
nos vagy ha son ló volt. De nem zár ha tó ki az sem, hogy az új gon do la tok lét -
re jöt te „ki su gá roz va” hat má sok el mé jé re, a tá vo labb lé vôk re is. De hol le -
het en nek a tá vol ság nak tér be li ha tá ra, kü lö nö sen, hogy a tér fo gal ma is bo -
nyo lul tabb, ös  sze tet tebb, mint amit kör nye ze tünk mé rô esz kö zök kel mér ni
tud. Va jon nem vol na el kép zel he tô, hogy ez a ha tás csil la gá sza ti tá vol sá go -
kon át is hat, sôt idô be li kor lá tai sin cse nek, és nem csak azo nos idô ben, ha -
nem tar tó san, ké sôbb is fel fog ha tó? Ha nem is pár be széd, de bi zo nyos fo -
kú gon do lat át vi tel így tá vo li „vi lá gok” kö zött is elképzel hetô… ta lán.
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Az Uni ver zum újon nan fel is mert tu laj don sá gai is ar ra utal nak, hogy
a dol gok közt olyan kap cso la tok le het sé ge sek, amit nem is sej tet tünk; az
ener gi á nak olyan szer ve zô dé se van, amit nem is mer tünk. A ré szecs kék
nem je lek kel kom mu ni kál nak, de egyet len en ti tást ké pez nek, szét vá -
lasz tá suk csu pán il lú zió.48 Hét köz na pi eszünk kel ez ne he zen kö vet he tô.
Men  nyi vel in kább hi he tô en nél, hogy köz vet len kap cso lat ba ke rül he tünk a min -
de nütt je len lé vô Te rem tônk kel?

3.  A t ransz  c en dens  é l  mé  nyek  g ya kor la  t i  l e  he  tô  s é  ge

Mi le het a transz cen dens él mény,
mint az élet mód ele me, a bol dog -
ság, meg elé ge dett ség egyik alap ja?

Ta nul má nyunk ele jén ál ló na -
gyobb táb lá zat ban pró bál tuk át te -
kin te ni az ilyen él mény ja vak le het -
sé ges kö rét. Ezek fon tos ré sze – a
táb lá zat 2.3 „Lé lek kul tusz” sza ka -
szá ban – a transz cen den ci á val kap cso la tos spi ri tu á lis, nagy részt val lá si
él mé nyek je len tô sé gé nek nö ve lé se vol na.

A spi ri tu a li tás és val lás azon ban két fé le meg kö ze lí té se a transz cen -
dens nek49: A val lá sos ság: in téz mény hez kö tött, ide o lo gi kus, rí tu sok kal
gya ko rolt kö zös sé gi Is ten- kap cso lat, sta ti kus és kog ni tív. Szer ve zet ben
mû kö dik, de „szí ve” a hí vôk hi te. (Ne he zen kü lö nít he tôk el sza bad já ra
en ge dett ne ga tív for mái: a sátánisták, az ön gyil kos ság ra kény sze rí tô
Menny or szág Ka pu ja stb.)

A spi ri tu a li tás: sze mé lyes, egye di, az élet ér tel mé nek ke re sé se mo ti vál -
ja, di na mi kus és ér zel mi. (Az USA-ban több száz irány za ta és in téz mé nye
mû kö dik, ami be nem csak a jó gát, a New Age irány za ta it és ha son ló kat,
ha nem az ok kul tiz must és a para nor mális je len sé ge ket is be le ér tik.)

A val lás és spi ri tu a li tás köl csön vi szony ban van nak, de a transz cen -
dens hez más kép pen vi szo nyul nak. Mind ket tô sta bi li zá ló, az élet ne héz -
sé ge it, az élet-ha lál kér dést ér tel me zi, se gí ti meg ol da ni.50 A val lá sok nak
van nak egyes kul tú rák hoz, fe le ke ze tek hez kö tött jel leg ze tes sé gei. 
A kultúrkörnyezettôl füg get len kér dé sek a spi ri tu a liz mus ban is meg ta -
lál ha tók. Így mind ket tô ben je len van a ve le szü le tett em be ri vá gya ko zás
a ter mé szet fe let ti re.
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E prob lé ma kört ma már em pi ri kus ku ta tá sok kal is vizs gál ják. Így
Ralph L. Pied mont meg kö ze lí té sé ben a spi ri tu a li tás mint önál ló sze mé -
lyi ség di men zió je le nik meg. Az ál ta la ki fej lesz tett Spi ri tu a li tá si és Val lá si
Ér zü let Mé rô ská lá ból ha zánk ban el sô sor ban az an nak ré szét ké pe zô Spi -
ri tu á lis Transz cen den cia Ská lát (STS) hasz nál ták. Az STS há rom alskálá -
ja, az ima/me di tá ció ál tal ér zett be tel je sü lés, az uni ver za li tás és az ös  sze -
kö tött ség el fo gad ha tó pszi chome tri ai jel lem zô ket mu ta tott.51 Ér de kes,
hogy ez a kvan ti ta tív ská la a val lás ke re té ben a rí tu sok gya kor lá sát, míg
a spi ri tu a li tás ként az imát/me di tá ci ót mé ri. Transz cen den ci án Pied -
mont nem te o ló gi ai fo gal mat, de az „itt és most”-hoz és ma te ri a liz mus -
hoz ke vés bé ra gasz ko dást, az „ér zé kel he tôn túl lé vôt”, a köz vet len ta -
pasz ta la tot meg ha la dót ér ti.

Ta pasz ta lat nak mi nô sül nek azon ban él mé nye ink, min den, amit át -
élünk, aho gyan meg él jük élet ese mé nye in ket. Az, hogy azok ra em lé kez -
ve, azo kat ho gyan ér tel mez zük Is ten nel, hi tünk kel kap cso lat ban, ezen
mú lik – Oser52 nyo mán – spi ri tu á lis, val lá si szem lé le tünk. De Pál Fe renc
lel kész sze rint: a sze mé lyes is ten kap cso lat ér de ké ben elô ször az em be ri
kap cso la tok ban kell át él nünk azo kat a tu laj don sá go kat, ami ket a Is ten -
nek kí vá nunk tu laj do ní ta ni.53

W. Jäger ta ná csa, hogy az anya gi as jó lét he lyett a szel le mi jól lét54 le -
het ne a cé lunk, amit táb lá za tun kon aján lott élmény javainkkal és meg -
gyö ke re se dett val lá sa ink gya kor lá sá val ér het nénk el leg in kább. De ho -
gyan nö vel he tôk a val lá si él mé nyek? Mi le het ne er re a ke resz tény vá -
lasz?

A Bib li á ban a Má té ál tal le írt He gyi be széd ben mon dott 8 bol dog -
ság ból az el sô így hang zik (Károli Gáspár–Ravasz Lász ló for dí tá sá -
ban): „Bol do gok a lé lek ben sze gé nyek, mert övék a mennyek or szá -
ga – (Mt 5,3) Lu ther „selignek” for dí tot ta a bol do got, ami ná la a
„geistlich arm” hí vôk ju tal ma. A gö rög szö veg azon ban úgy is for dít -
ha tó (egy johan ni ta ki ad vány sze rint): „üd vö zül tek a Szent lé lek ál tal
sze gé nyek”, amit úgy ér te nék, hogy akik ke ve sebb anya gi val be ér nék,
ezért meg elé ge det teb bek. Ezt alá tá maszt ja Luk ács evan gé li u ma (Lk
5, 20–21) is, ahol: „Bol do gok vagy tok ti, sze gé nyek, mert ti é tek az Is -
ten or szá ga. Bol do gok vagy tok ti, akik most éhez tek: mert
megelégültök.” És ar ra is ta ní tott Jé zus, hogy le gyünk ir gal ma sok: se -
gít sük a nél kü lö zô ket, tes ti és szel le mi ja vak kal. Van olyan ta ní tás is
(Pargamentet idéz ve)55, hogy a föl di élet ben el szen ve dett igaz ság ta -
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lan ság az örök élet ben egyen lí tô dik ki. De Krisz tus ta ní tá sa így nem
ér tel mez he tô, és ezt – Marx nyo mán – jól fel hasz nál ták a ke resz tény -
ség el len az el len sé gei.

Min den em ber tár sunk alap szük ség le te i nek ki elé gí té se vol na az ir gal -
mas ság pa ran csá nak tel je sí té se. Az anya gi ja vak irán ti vá gyak mér sék lé -
se és az élet él mény ja vak kal va ló gaz da gí tá sa pe dig a He gyi be széd „sze -
gény ség” fo gal má nak egyik ér tel me zé se is le het ne.

Mar cus Aure lius, a szto i kus csá szár már azt ta ní tot ta, hogy ne min-
d ég több re, újabb ra vágy junk, ami még ninc s; de ar ra gon dol junk, hogy
a meg lé vô ér té ke in ket men  nyi re kí ván nánk, men  nyi re vágy nánk rá juk,
ha nem len né nek, vagy el vesz te nénk azo kat. Gon dol junk csak sze ret te ink
vagy meg szo kott ré gi tár gya ink el vesz té sé re!56

Az él mény át élés nek, át ér zés nek is mond ha tó. Amit ugyan csak le het
anyag el vû en vagy szel le mi mó don ma gya ráz ni. Az élô lé nyek lé te ugyan -
is – egy ma gya rá zat szó hasz ná la ta sze rint – két sí kon ír ha tó le: a reduk -
cionista az ato mok ból, mo le ku lák ból, anyag ból ve ze ti le. A sze man ti kai
sze rint vi szont az élet in for má ci ós struk tú ra, ami va la mi lyen szán dék ból
(cél ból) mû kö dik.57 Az egész több, mint a ré szek ös  szes sé ge, ta nít ja az
alak lé lek tan, és az egész nem is tud a ré szek mû kö dé sé rôl. A sze man ti -
kai (tu dat) nem is sej ti, ho gyan mû kö dik a reduk cionista (agy), de egy -
más ra van nak utal va. Egy könyv tar tal ma sze man ti kai, a pa pír, a fes ték
reduk cionista. Va jon a Vi lág egye tem te rem té se ér tel mez he tô sze man ti -
ka i lag?58 Vá lasz le het er re a Lász ló Er vin ál tal le írt59 „me zô-el mé let ben”
meg va ló su ló vi lág te rem tô szoft ver.

A lé lek csu pán a kép ze let szü le mé nye, cso dá la tos il lú zió, amit vá -
gyunk szült, hogy meg me ne kül jünk az el ke rül he tet len ha lál tól?60 Ez vi -
szont a leg több val lás sze rint nem a meg sem mi sü lést je len ti. A fel tá -
madt ke resz tény hí vô nek a Meg vál tó ké szít men  nyei haj lé kot, a budd -
his ta ta ní tás sze rint nem a túl élô ré szünk, ha nem csak az in di vi du a li tás
ér ze te szû nik meg a nir vá ná ban.

A HIT is olyan ér zet, mint az öröm. Az evan gé li um: öröm hírt je lent!
Az öröm ér zet „re duk cionista” ma gya rá za ta a dopamin hor mon kép -

zô dé se az agy ban; „sze man ti kai” ma gya rá za ta a po zi tív él mény. Vi zi E.
Szil vesz ter aka dé mi kust idéz ve: neu rokémi ailag a bol dog ság nak van egy
köz pont ja; a lim bikus rend szer ré sze ez, ahol egy ké mi ai anyag sza ba dul
fel, ami nek fo ko zott kép zô dé se so rán az em ber úgy ér zi, „hogy elé ge -
dett, hogy bol dog”.61
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A lim bikus rend szer az ér zel mek, emó ci ók szín te re. Be fo lyá sol ja ér -
zel mi vi lá gun kat, han gu la tun kat, ke dé lyün ket. Az öröm (Lust), il let ve a
bá nat (Unlust) bi o ló gi ai té nye zô je. Kasimir Ma gyar hí res sváj ci mar ke -
ting pro fes  szor ér tel me zé se sze rint a LUST 1. kí ván ság va la mi öröm oko -
zó irán t, 2. vágy ar ra, amit az em ber szí ve sen csi nál vagy bir to kol, 3. a jó
köz ér zet ér ze te és a meg elé ge dés sel kap cso la tos ér zés-mi nô ség. Kasimir
Ma gyar il lat-mo nog rá fi á já ból ér de mes té mánk hoz fi gye lem be ven ni,
hogy a dopamin fon tos in for má ció köz lô az agy ideg sejt jei kö zött. Az ér -
dek lô dés, kí ván csi ság, ka land vágy és új don sá gok irán ti nyi tott ság ér zé -
se it köz ve tí ti. Az agy ban kép zô dik, men  nyi sé gét bi zo nyos nar ko ti ku -
mok, de már az al ko hol is nö vel he ti. A dopamin hi á nya és túl ten gé se
egy aránt ká ros. Egész sé ges egyen sú lyát „tré ning gel” le het be ál lí ta ni,
szint je nö vel he tô. Köny vé ben neu rokémi ai Happy Mak er snek ír ja az il -
la to kat.62

A dopamin az agy lim bikus ré szé ben ke let ke zik, a hip pocam pus és a
mag da la a leg gaz da gab bak eb bôl a hor mon ból, ami az agy sej tek kö zöt -
ti in for má ció áram lást erô sí ti. A fi gyel met, a mo ti vá ci ót és fô leg az
öröm ér ze tet, a ke délyt, bol dog sá got, az el ért ered mé nyek örö mét és ér -
té ke lé sét se gí ti elô. Emel lett más igen fon tos hor mo nok kép zô dé sé nek
is irá nyí tó ja. Az em lé ke zet nek is fon tos té nye zô je.

Van kog ni tív le he tô ség en nek a köz pont nak iz ga tá sá ra: „Ilyen kog ni -
tív le he tô ség pél dá ul a lát vány, vagy a vis  sza jel zés há la for má já ban, sza -
vak vagy si mo ga tás for má já ban, a sze re tet vagy sze re lem for má já ban,
ami kor is ez a kog ni tív jel zés a kor te xbôl ki in du ló pá lyán be fut a lim -
bikus rend szer be, és ott ez a bi zo nyos ké mi ai anyag fo ko zot tab ban fel -
sza ba dul.”63

Az ál lan dó sult öröm ér zet eu fó ri á ja a bol dog ság; kró ni kus sta bil ál la -
po ta a meg elé ge dett ség. Öröm szer zô le het a ze ne, a sport, a mû vé szet,
ter mé szet, az al ko tás, a test moz gás, az íz le lés és más gyö nyör ér zet.
Mind ez po zi tív él mény, ahogy azt táb lá za tunk ba fog lal tuk.

A vi lág ér zet ma ga is él mény, és az Is ten-ér zet so kak sze rint a leg na gyobb
él mény. Ez ki vi rá goz hat a te rem tés és te rem tett ség meg ér zé sé bôl, ami az
egy ko ri Ratzinger bí bo ros64 sza va i val (1976) „az em bert is me rô és sze re -
tô Is ten ben va ló hit”.65

A misz ti kus él mény azon ban nem meg szo kott moz za nat a val lás gya -
kor lás ban, amit in kább fo gal mak kal, szim bó lu mok kal, ha son la tok kal,
sza vak kal ír nak le. Ez rész ben már a „geo- és ant ro po cent ri kus” szûk vi -
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lág szem lé le tünk bôl is kö vet ke zik. Pe dig az ég rôl (menny rôl, túl vi lág -
ról) in kább a csil lag vi lá gok jut hat ná nak eszünk be: az, hogy 17 mil li árd
éves vi lág egye te münk if jú ko rát éli, és bô ven van még négy szer an  nyi
ide je; mert hos  szú az anyag el vû örök ké va ló ság is. Kis is ko lásko rá ban
szül te ga la xi sunk a Nap rend szert és Föl dün ket. Ha pe dig en nek a ne -
künk min den ség nek szá mí tó boly gó nak ed di gi éle tét egy nap nak ven -
nénk, úgy a gló bu szunk dél ebéd re szi lár dult vol na meg, a Kár pá tok es -
te 11 óra kor emel ked tek vol na fel, Mó zes egy perc cel, Jé zus pe dig 15
má sod perc cel éj fél elôtt szü le tett vol na.66 Mi lyen pa rá nyi és pil la nat nyi
az egész, ami rôl mi be szé lünk!

Vi szont a mér he tet len Idô nek és Tér nek Te rem tô je mind ig itt van
mel let tünk, kö zöt tünk. Egé szen kö zel: csak egy imá nyi ra tô lünk. Ak kor is,
ha te rem tô in tel li gen ci á nak tart juk. Mert az Üd vö zí tô ta ní tá sa sze rint
úgy szól ha tunk hoz zá, mint a „Mi atyánk hoz”. An nak a leg na gyobb nak
ki tár hat juk szí vün ket, akit ösz tö nö sen, gyer me ke ként bi zal ma san te ge -
zünk. Se gít sé gét min den re – de csak jó ra – kér het jük, ez zel óv meg a
nem elô revi vô vá gyak tól is.

Mert mi le het él mény sze rû gya kor la ti hit éle tünk ben? A va sár na pi
szent mi se vagy is ten tisz te let, a min den na pi ima és a rit kább el mél ke dés.
Val lá si él ményt kelt het a gyü le ke ze ti, cso por tos, kö zös ima és ének lés is.
Sôt, ha az Ô ne vé ben jö vünk ös  sze, ak kor az Üd vö zí tônk is kö zöt tünk
lesz a Szent írás sze rint. Bi zony ezek is misz ti kus va ló sá gok, a mo dern
em ber szá má ra ke ve set mon dók, na i vak nak tûn nek az anya gi vi lág han -
gos re a li tá sá ban.

Az ige hall ga tás és a pa pi ima pas  szív, az éne künk, imád sá gunk és el -
mél ke dé sünk ak tív él mény le het. A re ci tá ló, elô írt szö ve gû ima hasz nos,
azért is, mert el csen de sü lés hez ve zet, és a csend a szem lé lô dés, el mél ke -
dés, meg ér tés alap ja. Ezért kü lö nö sen ma gas szin ten mû ve lik az ortho -
dox és budd his ta szer ze te sek. A hí vôk szint jén a szó be li „ri tu á lis imát”
ima könyv se gí ti, az is mert szö ve gû ek is mé telt mon dá sát em lé kez te tô
esz kö zök kel (pl. ró zsa fü zér, ima ma lom) kön  nyí tik meg. A „ké rô ima” is
le het meg írt vagy egye di fo gal ma zás, és a mate ri al isztikus-e go cen t-
rikustól a spi ri tu a lis ta-alt ru is ta fe lé fej lôd het. Az Is ten el kép zelt vá la szát
meg ért ve az imád ko zó irá nyí tást kap hat. Ez kü lö nö sen a „be szél ge tô”
imá ban va ló sul hat meg. A ma gas szin tû „el mél ke dô” ima (spi ri tu á lis
me di tá ció, ami el té rô a szekuláristól) in kább gon dol ko zás, míg a „szem -
lé lô dés” in kább ér zel mi kap cso lat te rem tés a transz cen dens sel.67
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Sok temp lom ba já ró em ber – Pál Fe ren cet idéz ve – alig ren del ke zik tu -
da to san ápolt Is ten-kap cso lat tal, nincs ta pasz ta la ta ar ról, „mit je lent sze -
mé lyes imád ság ban len ni.”68 De ha a Mi atyánk ké ré se it tu da to san át él jük,
már kö zel ju tunk a me di tá ci ó hoz, ami va ló sá gos él mény. Szoko lay Sán dor
ze ne szer zônk sze rint azon ban, Is ten nek ta lán „ked ve sebb, ha va ló ban
meg élt ér zel mek kel for du lunk fe lé, nem pe dig gé pi es meg ta nult imád -
ság gal”. Ô pe dig eb ben jár tas, mert ze né jét is imád ság nak ér zi!69

Lu ther Már ton70 ta ní tá sa sze rint a szív nek kell meg ta lál ni, mi lyen
gon do la to kat ra gad jon meg a Mi atyánk ból. Az ilyen gon do la to kat a
buz gó szív más sza vak kal is ki fe jez he ti, rö vi deb ben vagy hosszab ban.
Más nap más sza vak kal imád koz hatsz, de a gon do lat me net meg tar tá sa
aján la tos. Ha jó gon do la tok tá mad nak ben ned, a töb bi imád sá got fél re
kell ten ni, ilyen kor ugyan is a Szent lé lek pré di kál, ami töb bet ér ezer
ma gunk faj ta imád ság nál. Lu ther ma ga „töb bet ta nult imád ko zás köz -
ben”, mint sok ol va sás vagy töp ren gés al kal má val. (A mó do sult tu dat ál -
la po ta kö ze lít het te Ôt ilyen kor a tran sz cen den shez…)

Va gyis ha ke re set len sza vak kal, vagy akár csak gon do lat ban tár juk fel
gond ja in kat, ad juk elô ké ré se in ket imánk ban, egye dül a „be nyí ló szo bá ba”
rej tôz ve (ah ogy az evan gé li um ban ol vas hat juk), és a há la adás ról sem fe led -
ke zünk meg –, úgy ez zel is él mény ben gaz da gab bak le szünk. És az így ti tok -
ban kér tet nyíl tan va ló sít ja meg gond vi se lé sé vel a Fent való. (A há lán kat ki -
fe je zô, va la mit meg kö szö nô ima pe dig a meg elé ge dett ség ér ze tét nö ve li.)
Ez a mi sa ját hi tünk cso dá ja, ak kor is, ha a Szent lé lek, Krisz tus vagy más Is -
ten hez kö zel ál ló szel le mi sze mély köz ve tí tô se gít sé gét is igény be ves  szük.71

Er dô bí bo rost idéz ve: „a val lá sos em ber nek le het nek él mé nyei, ha
spi ri tu á lis nak azt ne vez zük, hogy él mény sze rû en át él jük val lá sunk sze -
rin ti ál la po tun kat vagy az Is ten nel va ló sze mé lyes kap cso la tun kat. Ha
így van, ez nagy sze rû do log, azt hi szem, hogy min den is ten hí vô val lás -
ban meg van en nek a ha gyo má nya.”72 És min den transz cen den tá lis sal
va ló tisz ta kap cso lat ban is.  

A ben cés Jäger szer ze tes sze rint a val lá sok elôb b-utóbb el vesz tik azt a
ké pes sé gü ket, hogy az em be rek éle té hez se gít sé get ad ja nak. De szük sé -
ge sek, mert, mint Ke resz tes Szent Já nos ta nít ja: a lel ki irá nyí tás nél kü li
em ber olyan, mint a kert ke rí tés nél kül.73

A vi lág nagy böl csei már mó do sult tu dat ál la pot ban ér tet tek meg, 
él tek át va la mit, amit az tán val lá si ta ní tás ként, a hét köz na pi em be rek
nyel vé re kel lett le for dí ta ni uk.
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A tran szper szonális pszi cho ló gia is el ér te ezt a tu da tot, és ta pasz ta la -
ta it gyó gyí tás cél já ra hasz nál ta fel; míg val lá si té ren az ilyen „ezo te ri kus”
uta kat in kább tilt ják, mint tá mo gat ják. Lász ló Er vin tran szper szonális
tu dat ról ír va, em be rek és kul tú rák köz ti kap cso lat ra utal, szo ci o ló gi ai
ki egyen lí tô dés re mint cél ra gon dol va.74 De ta lán a csil lagvi lá gok, exo-
bolygók kö zöt ti kap cso lat te rem tés is ilyes mi lehet…

A misz ti ka az ÉN-érzet ha tá ra i nak meg szû né sét is je len ti. Ez a ta pasz -
ta la ti hit él mény, vagy az ar ra va ló tö -
rek vés az, ami va la men  nyi igaz hit -
rend szer transz cen den tá lis gyö ke -
ré hez el ve zet. Egy kor az ima kon -
temp la tív for má ja ezt a „spi ri tu á lis
em pi riz must” va ló sí tot ta meg. Va -
jon nem vál hat ez megint gya kor -
lat tá?

A tisz ta tu dat, vagy koz mi kus val lá sos ság az, amit sze re tet tel (ab szo lút
sze re tet tel?) is ki le het fe jez ni. Ezt az az em ber még nem ér he ti el, aki
az anyag vi lág ba ful ladt. Egy szufi (isz lám) misz ti kus sze rint ez a sze re tet
nem azo nos az zal a pa ranc  csal: Sze resd fe le ba rá to dat, mint ten ma ga -
dat! Ez az ÉN he lyett a MI-t ér zi, sôt az EGY lé te zôt. Az Egy ség ér zet
olyan, ami má sok fáj dal mát és örö mét a sa ját fáj dal má nak és örö mé nek
ér zi.

Pál apos tol a Ko rin thu si le vél ben, a sze re tet him nu szá val már meg -
kö ze lí ti ezt. As si si Szt. Fe renc gon do la ta is össz hang ban van ve le: a sze -
re tet az az ér ték, ami bôl mi nél töb bet adunk más nak, an nál több ma -
rad ne künk.

Egy ré gi Tao vers rész le te a sze re tet hi á nyát így fe je zi ki: A kö te les ség
sze re tet nél kül el szo mo rít. A fe le lôs ség sze re tet nél kül kö nyör te len né
tesz. Az igaz sá gos ság sze re tet nél kül ke mén  nyé tesz. A va ló ság is me re te,
a tu dás sze re tet nél kül kri ti zá ló vá, ki ok ta tó vá tesz. A rend sze re tet nél -
kül ki csi nyes ség. A ha ta lom sze re tet nél kül erô szak. A tu laj don sze re tet
nél kül kap zsi ság. A hit sze re tet nél kül fa na tiz mus.75

Egy már el hunyt ba rá tom nagy ap já nak rám örö kí tett kéz ira ta76 sze -
rint a tu do mány ta pasz ta lat ból ál la pít ja meg, hogy ha sok az elé ge det -
len em ber, ve sze de lem be jut a tár sa da lom. Ajánl ja, hogy ad junk a ma -
gun ké ból, míg nem ké sô, mert min dent el ve szít he tünk! De tu do má -
nyunk az eh hez szük sé ges sze re te tet nem ké pes elô idéz ni. A val lás vi -
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szont ezt Is ten se gít sé gé vel szor gal maz za, hit re ala poz va. A tu do mány a
ter mé szet is me re tét nö ve li, de az se old ha tó meg csak ta pasz ta lat tal, hit
nél kül. A hit jö vô ide je a re mény, a tu do mány re mé nye – az ugyan csak
hi ten ala pu ló – hi po té zi sé nek be bi zo nyí tá sa.77

A hit ha tá sa pe dig füg get len at tól, hogy mi az alap ja, for rá sa, sa ját ér zé sünk,
vagy más va la ki tôl ered.

Ami ma ér vé nyes is me ret, de mó do sí tás ra ke rül a jö vô ben, az, vég sô
fo kon tu do má nyos hi e de lem. Hi e de lem nek te kint jük a má sok ál ta lunk két -
ség be vont hi tét is. És a leg több tu do má nyos té tel, is me ret idô vel hi e de -
lem mé vá lik – ha csak hit té nem szi lár dul, ami vel át ke rül a tu do mány ból
a kul tú ra má sik „ka te gó ri á já ba”, a kul tusz ba. Így az tán ku ta tó, küzdj, és
bíz va bíz zál (sôt, míg le het, hig  gyél is) – ered mé nye id ben.78

Ezért pró bál tuk a ter mé szet tu do mány se gít sé gé vel az Is ten lé té re vo -
nat ko zó el kép ze lé se ket be mu tat ni, a val lá sos hit meg erô sí té sé re. Ez a
val lá sos hit füg get len a hit rend sze rek tôl, fe le ke ze tek tôl, egy há zak tól.
Mint minden nek, en nek is to vább kell fej lôd nie, fel hasz nál va má sok ta -
pasz ta la tát is, ki ter jeszt ve kap cso la tun kat mind azok ra, akik tôl át ve he -
tünk, és akik nek át ad ha tunk transz cen dens ta pasz ta la to kat. (A transz -
cen den cia meg is me ré se is ta pasz ta la ti – ha nem is ma te ri á lis – tu do -
mány.) Va jon a ke resz tény ség gel el len té tes ta ní tá sok ból is ta nul ha tunk?
Mert mi a ke resz tény ség el len té te? Pál Fe ren cet idéz ve: „Nem az isz lám!
Nem a budd hiz mus, nem is a hin du iz mus. Még csak nem is az ate iz mus.
A ka to li kus nak meg nem a pro tes táns. A ke resz tény ség el len té te a bi -
gott ság, a fun da men ta liz mus.”79

Ezért kell ko mo lyan ven nünk az em be ri ség min den transz cen dens fe lé for du ló
tö rek vé sét, a mi enk tôl tá vol esô ket is, ta nul va azok tól, és se gít ve azo kat.

A prob lé ma kört ta nul má nyoz va és ele mez ve, a kö vet ke zô el kép ze lés -
re (sej tés re) jut ha tunk: A transz cen dens sel va ló kap cso la tot a hí vô az
anya gon tú li va ló ság ban bí zó hi té vel; az ezt nél kü lö zô (nem is me rô) pe -
dig ösz tö nö sen meg érez ve él he ti át. A val lá sos em ber a transz cen dens kap -
cso la tot kultúrkörnyezetéhez80 tar to zó ha gyo má nyos, örö költ vagy vá -
lasz tott hit rend szer se gít sé gé vel; to váb bá a ne ki tet szô, azt ki egé szí tô,
egyéb át vett ide gen kul ti kus ele mek kel él he ti át.

Ezen kí vül a te rem tett vi lág fel épí tett sé ge, nagy sze rû sé ge és a ben ne
töl tött éle tünk szám ta lan ter mé sze tes „cso dá ja”, je len sé ge is ki vált hat ja
a transz cen den tá lis (lel ki-szel le mi) él ményt. A ter mé szet ben is meg nyil -
vá nu ló ter mé szet fe let ti va ló ság meg is me ré sé nek él mé nye min den él -
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mény fe lett ál ló. Ta lán eb ben ta lál ha tó meg az „Is ten or szá ga” már föl -
di éle tünk ben.

És eb ben az utób bi ban ré sze sül het hi té tôl, kul tú rá já tól, vi lág né ze -
té tôl, ne vel te té sé tôl, mû velt sé gé tôl, ké pes sé ge i tôl, kö rül mé nye i tôl
füg get le nül min den EM BER – sôt va ló szí nû leg, ala cso nyabb szin ten,
min den élô lény.

JE G Y  Z E  T E K

1 A Ma gyar Tu do mány 2011/1. szá má ban meg je lent vi tát kez de mé nye zô ta nul mány
(Tomcsányi Pál: Az élet mód-gaz da ság tan alap vo ná sai. Ma gyar Tu do mány, 2011/1.,
94–103. o.) nem kel tett vissz han got, ezért le rö vi dít ve, de a szel le mi él mé nyek irá nyá -
ban je len tô sen ki bô vít ve kí ván ja a szer zô a Pol gá ri Szem le tá gabb kö rû és más szem -
lé le tû ol va só i val is meg is mer tet ni gon do la ta it.
Mint nép sze rû sí tô is mer te tés ben hi vat ko zá sa im lap szám sze rin ti he lyé re nem utal -
tam, és a vi lág há lón ta lál tak kód ját sem tün tet tem fel, azok gyors meg úju lá sa (vál to -
zá sa) és kor lá to zott le he tô sé ge im foly tán. For rás mun ká im hoz nem cél tu da tos ku ta -
tás, ha nem ba rá ti kap cso la tok és a „vég zet sze rû” vé let len ve ze tett. A tárgy kör iránt ér -
dek lô dôk tá jé koz ta tá sá ra ad tam meg a cí mü ket.

2 Csík szent mi há lyi Mi hály: Az öröm mû vé sze te. Flow a min den nap ok ban. Nyi tott Könyv mû -
hely, Bu da pest, 2009 (ere de ti 1997).

3 En nél sok kal töb bet kí ván az, amit ne ves szer zôk (Maslow, Wong, Csík szent mi há ly i)
az „Élet ér tel mé nek” te kin tet tek: 1. he do niz mus (él ve ze tek), 2. ön meg va ló sí tás (al -
ko tás, kre a ti vi tás), 3. ön transz cen den cia (alt ru iz mus, vi lág ja ví tó szán dé kok). Az „ön -
meg va ló sí tás” szük ség le tei: biz ton ság, meg be csü lés, si ker, em be ri kap cso lat, ha ta lom
és hat ni tu dás, ön ér té ke lés és ön transz cen den cia. (Horváth-Szabó Ka ta lin: Val lás és

em be ri ma ga tar tás. Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem, Pilisc saba, 2007.) Az ön transz -
cen den cia a sze mély ön ma ga meg ha la dá sát je len ti Pied mont (2005) fo gal ma ként.
(Horváth-Szabó Katalin–Harmatta János–Tomcsányi Te o dó ra: Teisztikus és hu ma nisz ti -

kus spi ri tu a li tás. Pszi cho te rá pia, 2009/3., 173–179. o.) A „gon dol ko zás tran sz cen den -
tálásán” a ki ala kult, meg szo kott ké pes sé gek meg ha la dá sát ér tem (a táb lá zat ban 2.3
alat t). Az ön transz cen den ci á nak fe lel het meg Pál Fe renc atya „spi ri tu á lis ug rá sa” is.
(Pál Fe renc: Ter mé sze tes spi ri tu a li tás. Meg hitt ség ben Is ten nel. Kairosz Ki adó, Bu da pest,
2011.) E fel so ro lá sok kal az ál ta lunk le írt „alap igé nyek” rend kí vül re du kált szint jé re
és a transz cen den cia fo gal má nak a val lás tól, ter mé szet fe let ti tôl el té rô több fé le ér tel -
me zé sé re kí ván juk fel hív ni a fi gyel met.

4 Ami a tu dás, is me ret hasz no sí tás örö mét il le ti, ha son la tos sá got is mer het tünk fel a
nagy Bo lyai Já no sunk Ma ros vá sár he lyen kéz irat ban fenn ma radt, be fe je zet len „Üdv -
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tan”-ában le ír tak kal. Bo lyai az egyen lô ség alap ján jól szer ve zett mun ká val az alap -
szük ség le tek meg ter me lé se után meg ma ra dó, meg ta ka rí tott idô „tan ra” (szel le mi ek -
re) va ló for dí tá sát tart ja kí vá na tos nak. A ne ve lés, ok ta tás sza bá lyo zá sát kí ván ja, de
még az élet mó dot és fo gyasz tást érin tô nôi di vat he lyes me der be te re lé sét is szük sé -
ges nek tart ja. Az olyan „kel le mes ér ze tek” meg be csü lé sét is ajánl ja, me lyek a jó ze ne,
a szép vi dék, a sé tá lás és ha son lók örö mé bôl fa kad nak. Bolyai János: Üdvtan. 1850
körül. (Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I. Fogalmazványok a Tanhoz, illetôleg az Üdv-

tanhoz. Szerk.: Benkô Samu, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2003.; Vekerdi
László recenziója, Természet Világa, 2005. december. [internet])

5 Bede Grif fith s: Ke let és Nyu gat há zas sá ga. Fi losz Ki adó, Bu da pest, 2006.
6 El mél ke dé sem rész ben J. R. dos San tos Az is te ni for mu la cí mû re gé nyé nek ma gyar

for dí tá sa alap ján (J. R. dos San tos: Az is te ni for mu la. Ein stein utol só üze ne te. Ford.: Nagy
Vik tó ria, Kos suth Ki adó, Budapest, 2010.) idé zi fel a ter mé szet tu do mány té má mat
érin tô meg ál la pí tá sa it; az író gon do la ta it sa ját ér tel me zé sem sze rint át szer keszt ve és
tu do má nyos for rá sok kal, fô leg Vukanovic köny vé bôl (Vladimir Vukanovic: Tu do mány

és hit. Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Kál vin Ki adó ja, Bu da pest, 1998.) és to váb bi
idé zett for rá sok ból ki bô vít ve azo kat. Dos San tos él ve ze te sen nép sze rû sí tô köz ve tí té -
se se gí tett, hogy a szer zô a tu do mány ág ban la i kus ként át tud ja te kin te ni ezt a té má -
já hoz szük sé ges is me ret anya got, amit nem ku ta tás ként, ha nem csak ma gya rá za ta i hoz
vett fi gye lem be, oly kor az inter netrôl is ki egé szít ve, alá tá maszt va azt.

7 San tos, i. m. (internet)
8 A Hawk ing sze rin ti „antropikus” el vet és el len ér ve it jól te kin ti át Ma ro sán, aki nek az

„in tel li gens ter ve zés”-rôl írt ne ga tív ál lás fog la lá sa volt elôbb ol vas ha tó az inter neten.
Utóbb – ha jól ér tel me zem – a tu dó sok em ber vol tá val ma gya ráz za, hogy a vi ták ban
nem dôlt meg a Te rem tô lé te. (Stephen Haw king–Leonard Mlodi now: A Nagy Terv.

Accord, Bu da pest, 2011. Idézi: Brendel Mátyás: A Nagy Trónfosztás. Magyar
Tudomány, 2012/3., 349–353. o.; Ma ro sán György: Az antropikus elv le het sé ges vi lág mo -

dell jei. Be szé lô, 2007/12.) Ha ez csu pán lé lek ta ni el fo gult ság vol na, az is ki elé gí tô en
bi zo nyí ta ná a transz cen den cia sze re pé nek fon tos sá gát az em be rek meg elé ge dett sé -
gé ben, nyu gal má ban, fé lel mé ben.

9 Ma ro sán, i. m., Swami Vivekanan da: Raja-Yoga. Mit den Yoga-Aphorismen des Patan jali.

Rasch er Ver lag, Zürich–Leipzig, 1941.
10 Ma ro sán, i. m., Vivekananda i. m.
11 San tos, i. m. 
12 Ma ro sán, i. m. (internet)
13 San tos, i. m.
14 Az ôs rob ba nás té nyét és a hát tér su gár zás sal va ló bi zo nyí tá sát krea cionista ol dal ról

tá mad ják (Santos, i. m.). Ezt és több más krea cionista ál lí tást kri ti ku san cá fol ják az

230

Tomcsányi Pál – Élet mód, meg elé ge dett ség és a szel le mi-lel ki él mé nyek

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 230



inter neten (Csiz ma dia Péter: Tu do mány, hit, ma ni pu lá ció. Egy krea cionista könyv kri ti -

ká ja.[internet])
Ez a mély re ha tó ta nul sá gos vi ta eset leg szá mos ré gi hi e del met meg cá fol, egye se ket
eset leg meg erô sít. Szem pon tunk ból azon ban kö zöm bö sek, mert transz cen den cia
fo gal mun kat egyik ol dal sem zár ja ki, és an nak élet mi nô ség re gya ko rolt ha tá sát nem
is érin tik. 

15 Ma ro sán, i. m. (internet)
16 Vukanovic, i. m.
17 Horváth-Szabó–Harmatta–Tomcsányi, i. m.
18 A „szelf” az egye di sze mélyt és an nak „énérzetét” je le nti. Ter mé sze tes spir i ual itá son

Pál Fe renc a meg hitt is ten kap cso la tot ér ti. (Pál, i. m.)
19 Horváth-Szabó–Harmatta–Tomcsányi, i. m.
20 San tos, i. m. 
21 A spi ri tu á lis ener gia a fi zi kai fo ga lom hoz ha son ló ha tó erô, ami a szel le mi „di men zi ók -

ban” ér vé nye sül. Ezt a szel le mi erôt, ha tást csak a fi zi kai pár ja ana ló gi á já ra ne vez zük
ener gi á nak; s együtt e ket tôt: pro toen ergiá nak.

22 Mo del lem ezen je len sé gé nek hang sú lyo zás ára Takáts Lász ló ba rá tom hív ta fel a fi -
gyel me met.

23 Ez a ré geb ben ke let ke zett, és új ra na i van fo gal ma zott el kép ze lé sem az if jú ko rom ban
be ha tó an ta nul má nyo zott hin du val lás fi lo zó fi án ala pul ha tott. A vedan ta, meg az
upan ishá dok Deussen (100 éves) for dí tá sa i ból és Vivekanan da (70 éves) jó ga köny-
 ve i bôl meg is mert prana fo gal ma áll hat leg kö ze lebb az S erôm höz, míg az M a fi zi -
kai vi lág kép anya got kép zô ener gi á já nak fe lel het meg. A Lász ló Er vin ál tal is mer te -
tett Tes la-el mé let és az ál ta la ki dol go zott post-white head iánus me ta fi zi ka két tar to -
má nya – a tér idô- és a me zô tar to mány – is na gyon ha son lót fe jez nek kor sze rûb ben
ki. (Lász ló Ervin: Vi lág vál tás. A vál to zás har mo ni kus út ja. Nyi tott Könyv mû hely, Bu da -
pest, 2008.) Dubravszky Lász ló Ru dolf Steineren ala pu ló, 1968-ban írt ma gya rá za tá -
ból is azt ta nul hat tam: a Te rem tés va la mi cél ér de ké ben tör té nik, ami (a steineri „ab -
szo lút”) idô ben megy vég be, és ami a szel le mi vi lág ban nem old ha tó meg. A cél ér -
de ké ben gon do san ki ala kí tott (anya gi) vi lág ban lét re jö het az az „új”, ami re „a ma -
gas szel le mi nek szük sé ge van to vább fej lô dé sé hez, de ezt ön ma gá ban és ön ma gá tól
nem ala kít hat ja ki”. (Dubravszky Lász ló: Az idô kér dé se. In: A megismerés titka. Altair
Kft., Budapest, 2003, 273–284. o.) Ta lán, mert ön ma gá nak, a szel le mi nek sza po rí tá -
sá ra kép te len? A ter mi no ló gia és a tu do má nyos ma gya rá zat te kin te té ben szí ve sen fo -
gok a ma gam sze rény el kép ze lé sé vel iga zod ni a he lye sebb fo gal mak hoz, hang sú lyoz -
va azt a gon do la to mat, hogy a „ha tó-erôk, ener gi ák” ide-o da át ala ku lá sa
(„inkarnálódása és exkarnálódása”), kvá zi kör for gá sa a te rem tés és fej lô dés alap ja.
Más részt a „spi ri tu á lis csúcs élô lény” (ese tünk ben az em ber) cél ja, fel ada ta új szel le -

231

Polgári Szemle · 8. évfolyam 3–6. szám

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 231



mi ener gia (S) lét re ho zá sa, ami a min de nütt je len lé vô vi lág szel lem be (akasha?) vis  sza -
tér ve, azt gaz da gít ja, és an nak (eset leg a „fo lya ma tos” te rem tés re va ló) fel hasz ná lá -
sa foly tán be kö vet ke zô fo gyá sát pó tol ja.
Érez het jük, hogy a sza vak, fo gal mak, ter mi no ló gi ák sok fé le sé ge za vart kel tô. Csak
szûk szak te rü le tek ért he tik meg egy más köz lé se it. Ez meg ne he zí ti a kö zös nagy „lét -
prob lé mák” meg ol dá sá nak, ma gya rá za tá nak meg ér té sét, egyez te té sét. Mint a ma ga -
sabb (fi lo zó fi ai, el mé le ti fi zi kai stb.) szak tu do mány ok ban „la i kus”, azt kép ze lem,
hogy a meg ér tést „ér tel mi re duk ci ó val” se gít het nénk elô. Az így al kal ma zott „ala cso -
nyabb tu dás szint” töb bek szá má ra vol na ért he tô. Pél da ként szol gál jon er re egy ana -
ló gia: a tu ris ta szá má ra jobb, ha a Nap lát ha tó kel tét és le nyug vá sát ve szi fi gye lem be, el ha -

nya gol va a Föld for gá sá ból kö vet ke zô va lós ma gya rá za tot! A tu dás két szint je e sze rint: 1.
A „lát szó la gos je len sé gek nek” az észlelô-érzékelô-megérzô szá má ra le het sé ges is me -
re te. 2. A tu do má nyos ma gya rá za tul szol gá ló bi zo nyí tott (vagy fel té te le zett) is me ret.
Mind ket tô re jel lem zô, hogy nem egé szen iga zak, mert meg is dôl het nek, vál toz hat -
nak az em be ri tu dás ban.

24 Mur gu ly György: Az idô nem mú lik. Al bert Ein stein spe ci á lis re la ti vi tás el mé let ének cá fo la ta.

Gon do la tok az em ber rôl és a Min den ség rôl. „Új Kék sza lag” Könyv ki adó, Bé kés csa ba, 2002.
25 Az Ein steint el uta sí tó Mur gu ly min den ség re vo nat ko zó is mer te té sei igen ta nul sá go -

sak (ha nem is egyez nek meg min den rész le tük ben a más for rá sok ban ta lál tak kal),
és szin tén alá tá maszt ják kö vet kez te té se in ket. Utó sza vá ban jól ír ja, hogy az em ber
idôn ként el vá gyik a „két szer ket tô négy” ér zel mi leg ki üre se dett ra ci o na li tá sá ból,
hogy az ér te lem szi go rá val ke vés bé el len ôriz he tô va ló sá got is meg ta pasz tal ja. Ha
más képp nem, leg alább a fan tá zia szint jén. (Murguly, i. m.)

26 San tos, i. m.  
27 Vukanovic, i. m.
28 Hawking–Mlodinow, i. m.
29 Bren del, i. m.
30 Horváth-Szabó, i. m.
31 Lász ló, i. m.
32 Vukanovic, i. m.
33 Bren del, i. m.
34 Willigis Jäger: Suche nach der Wahrheit. Via No va, Peters burg, 1998.
35 Vukanovic, i. m., Marosán, i. m.
36 Er dô Péter–Schweitzer József–Vizi E. Szil vesz ter: Hit, er kölcs, tu do mány. Ég haj lat

Könyv ki adó, Bu da pest, 2006.
37 Dubravszky, i. m, Marosán, i. m.
38 Új szö vet ség. For dí tot ta Károli Gás pár, a for dí tást át dol goz ta Ra vasz Lász ló. A Nem zet kö -

zi Ge de on Tár sa ság ki adá sa, Bu da pest.
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39 Ádáz ku tyám hoz cí mû ver sé ben, a sa ját Is te nét Ba bits „égi gaz dá nak” mond ja. Pszi -
cho ló gi ai szem lé let tel Ver gote is „szem ben áll a val lás nak a sze mély te len is te ni erô
meg ta pasz ta lá sá ra tör té nô re du ká lá sá val”. A transz cen dens Is ten sze mé lyes „is ten -
kap cso lat ként” je le nik meg a mi nyu ga ti kul tú ránk ban. Tom c sányi Te o dó ra: Antoine

Ver gote, a val lás pszi cho ló gi á já nak és em pi ri kus, pszi cho ana li ti kus meg kö ze lí té sé nek is ko la te -

rem tô alak ja. Ma gyar Pszi cho ló gi ai Szem le, 63. évf., 2008/4., 733–746. o.
40 Pál, i. m.
41 Tom c sányi Pál: Gond ta la nabb gon dol ko dás. 2003 (in ter neten ezen a cí men több egye -

tem és az MgSzH szer ve rén), XIV. mel lék let: Ádám György: A tudattalan reneszánsza.

Magyar Tudomány, 2001/10.
42 Lász ló, i. m.
43 Tom c sány i: Gond ta lan ab b…, i. m.
44 Vivekanan da, i. m.
45 San tos, i. m.
46 Sza th máry aka dé mi kus egyik ko ráb bi köz le mé nyé ben ér de ke sen írt a meg fi gye lô,

ész le lô em ber je len lét ének fon tos sá gá ról Schrödinger el mé le te sze rint; és Smolin
fel te vé sé rôl: a koz mo ló gi ai ter mé sze tes ki vá lasz tó dás ról. Leg utóbb a „sze gény em -
ber” evo lú ci ó já nak ne ve zett fel fe de zé sé nek örül het tünk, ami vel a gé nek elôt ti élet
kém iz mu sát vi lá gí tot ta meg. John M. Smith–Szathmáry Eörs: A lak ha tó vi lá gok va ló -

szí nû sé gé rôl. Ter mé szet Vi lá ga, 1997/4., 168–169. o.
47 Ez kap cso la tos az Aspect–Bohm „ho log ra fi kus pa ra dig má val” és a kvan tum me cha ni -

ka kri ti ká já nak EPR (Einstein–Podolsky–Rosen) pa ra do xon já val. (Santos, i. m.)
Csak az alap gon do lat érin ti té mán kat, a ki egé szí tést és ne ve ket csu pán az eset leg to -
vább ér dek lô dôk ked vé ért ad juk meg.

48 Vukanovic, i. m.
49 Horváth-Szabó–Harmatta–Tomcsányi, i. m.
50 Uo.
51 Tom c sányi Teodóra–Ittczés A.–Horváth-Szabó Ka ta lin et al.: A spi ri tu a li tás és val lá sos -

ság ku ta tá sá nak kulcs kér dé sei és a Pied mon t-féle Spi ri tu a li tá si és Val lá si Ér zü let Mé rô ská la.

Psy chi a tria Hun gar i ca, 2010/25., 110–120. o.
52 Fritz Oser: A val lá so san ér tel me zett meg ta pasz ta lá son ala pu ló is ten kap cso lat. Em ber társ,

2005/1.
53 Pál, i. m.
54 A jól lét tes ti és lel ki egész ség, az em be rek lel ki ál la po ta. Kopp Má ria  és Mar tos Ta -

más tár gyal ja A ma gyar or szá gi gaz da sá gi nö ve ke dés és a tár sa dal mi  jól lét, élet mi nô -
ség vi szo nya cikk ben. Nas zla dy At ti la A jól-lét er köl csi vál sá ga cí mû ta nul má nya
2010-ben je lent meg. (internet)

55 Horváth-Szabó, i. m. 
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56 Mar cus Aure lius val lo má sai. Szerk.: Vajda László, Of fi ci na Könyv 20, Of fi ci na Nyom -
da ki adá sa, Bu da pest, 1942.

57 San tos, i. m.
58 Uo.
59 Lász ló, i. m.
60 Ma ro sán, i. m.
61 Erdô–Schweitzer–Vizi, i. m.  
62 Kasimir M. Ma gyar: Die Duft-Gehirn-Connection in Bild, Ton und Schrift. Stim u lus,

Rüsch likon, 2008.
63 Erdô–Schweitzer–Vizi, i. m.
64 XVI. Be ne dek pá pa.
65 Horváth-Szabó, i. m.
66 San tos, i. m. 
67 Horváth-Szabó, i. m.
68 Pál, i. m.
69 Ha lász Zsuzsa: Cre do er go sum! Be szél ge tés Szoko lay Sán dor ral. Kairosz Ki adó,

Budapest, é. n.
70 Lu ther Már ton: Így imád koz zál! In: Lu ther vá lo ga tott mû vei 5. Szerk.: Csepre gi

Zoltán, Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2011 (ere de ti je 1535).
71 Papp La jos szív se bész be te ge i vel át élt, már-már cso dá nak tû nô rit ka él mé nyek rôl

szá mol be. (Papp La jos: Vi rág va sár nap tól nagy pén te kig. Cso dák és tra gé di ák éle tem ben.

Kairosz Ki adó, Bu da pest, 2009.) Eze ket az át élôk hi te vált hat ta ki. És a hét köz na pi
élet ben is elô for dul nak olyan hit ál tal ki vál tott mikroc sodák, ame lyek nem is tûn nek
cso dá nak. (Ezek lé te ana lóg le het a mikro mutá ciókkal, ami ket szer zô a gyü mölcs faj -
ta klónok tu laj don ság mó do su lá sa i ban is mert fel egy kor.)

72 Erdô–Schweitzer–Vizi, i. m.
73 Jäger, i. m.
74 Lász ló, i. m.
75 Tom c sányi Pál: Ál ta lá nos ku ta tás mód szer tan a dok tor kép zés ben, táv ok ta tá si fej lesz té se a pi ac -

tu do má nyok ta pasz ta la tai alap ján. Szerk.: Tom c sányi Pé ter PhD, MTA Mar ke ting Bi -
zott ság, 2004, 9–19. o.

76 Göll ner J.: Az em ber há rom ve ze tô je. Tan év nyi tó be széd a Deb re ce ni Gaz da sá gi Aka dé -
mi án, Kéz irat, 1927.

77 Uo.
78 Tom c sány i: Gond ta lan ab b…, i. m.
79 Pál, i. m.
80 Ver gote sze rint a val lá sos di men zi ók, a hí vô gon dol ko dá sa és vi sel ke dé se csak ab ban

a kul tu rá lis kon tex tus ban, élet te ré nek kul tu rá lis adott sá ga i ban ér tel mez he tôk,
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amely be be ágya zód tak. Val lás nak pe dig csak az mi nô sül, ami ben „az is te ni pó lus em -
ber fe let ti vagy – me ta fi zi kai ki fe je zés sel él ve – transz cen dens  kü lön le ges sé gé ben je -
le nik meg.” Tom c sány i: Antoine Ver gote, …, i. m.

TO V Á B  B I F E L  H A S Z  N Á LT I RO  D A  LO M

A szo ci á lis pi ac gaz da ság le xi kon ja. Szerk.: R. H. Has se, H. Schnei der, H. K. Weigelt, Ma -
gyar Al ma nach Ki adó, 2006.
Se bes tyén Ti bor: Élet mi nô ség és bol dog ság. Pol gá ri Szem le, 2005/5.
Szlávicz Ágnes: A „Dol go zó Ma gya rok 2006” dol go zói elé ge dett ség fel mé rés mód szer ta ni elem zé -

se. SZIE dok to ri (PhD) ér te ke zés, Té ma ve ze tô: Ne mes F., 2010.
Alvin Tof fler: Die Zukun fts Chance (The Third Wave). C. Ber tels man n, Mün chen, 1980.
Tóth Tibor: Tu do mány, hit, vi lág ma gya rá zat. Ma gyar Tu do mány, 1998/5., 602–617. o.
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Sohár Pál

Kultúra és politika
a szocialista

Magyarországon
– Emlékeim középiskolás éveimbôl

a Wagner-bicentenárium kapcsán

Culture and Politics in Socialist Hungary
– Memories of My Secondary School Years

in Relation to the Wagner Bicentenary

Összefoglalás
2013 Wag ner, az eu ró pai ze ne, s ezen be lül az ope ra mû faj nagy re -
for má to ra, a ze ne iro da lom egyik leg na gyobb ha tá sú gé ni u sza szü le -
té sé nek bicen tenári u ma. Mûvészetének ma gyar or szá gi re cep ci ó ját
egy faj ta hul lám zás jel lem zi. A kez de ti, a még Wag ner éle té ben ural -
ko dó, mû ve it il le tô ide gen ke dést a két vi lág há bo rú kö zött a Wag ner-
kul tusz igen erôs fel len dü lé se vált ja föl, hogy az tán ezt a pe ri ó dust
kö ve tô en, a kom mu nis ta dik ta tú ra ide jén, Wag nert há bo rús bû nös -
nek bé lye gez ve a hi va ta los mel lô zés és el hall gat ta tás le gyen ze ne drá -
má i nak osz tály ré sze. Er rôl és a 2. vi lág há bo rút kö ve tô fél év szá zad

SOHÁR PÁL professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja (sohar@chem.elte.hu).
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dik ta tó ri kus kul túr po li ti ká já nak torz je len sé ge i rôl ad szá mot ez az
írás.

Summary
The year 2013 is the bicentenary of the birth of Richard Wagner, a
great reformer of European music, particularly the opera later called
music drama, and one of the most influential geniuses in music. The
reception of his art in Hungary may be characterised by a certain fluc-
tuation. The initial aversion against his compositions, which dominat-
ed  during Wagner’s life, was followed by a massive Wanger-cult
between the two World Wars. Then he was stigmatized as a war crimi-
nal and officially neglected. His music dramas were no longer played.
This paper gives an account of the reception of Wagner’s works in
Hungary up to the political transformation in 1989, with special focus
on the distorted phenomena experienced during the authoritarian
cultural policy of the fifty years to follow World War II.

Két száz éve, 1813-ban szü le tett az eu ró pai ze ne nagy re for má to ra, az
utá na jö vô ze ne szer zô-nem ze dé kek re sen ki hez sem mér he tô ha tá sú,
má ig a ra jon gók és el ke se re det ten el len zôk vi tá i nak ke reszt tü zé ben ál -
ló re mek mû ve ket al ko tó ze nei gé ni usz, a ze ne drá mai mû faj meg te rem -
tô je, Richard Wag ner.

Mû vé sze te, mû vei egy éle ten át aján dé koz tak meg fe led he tet len ope -
ra es tek kel, hang ver seny él mé nyek kel. A Wag ner-ra jon gó Thomas Mann
ír ta: „A Wag ner va rázs la tos mû ve iránt táp lált szen ve dély vé gig kí sér
egész éle te men, ami ó ta elô ször ta lál koz tam ve le, és el kezd tem meg hó -
dí ta ni, ér te lem mel gyôz ni. Amit mint él ve zô és oku ló em ber kö szön he -
tek ne ki, azt so sem fe lej tem el, so ha a mély, ma gá nyos bol dog ság órá it
a szín há zi nyüzs gés kö ze pet te, az ide gek és in tel lek tus bor zon gá sa i nak
és ké je i nek, a meg ra ga dó, ha tal mas je len tô sé gek be va ló be pil lan tás nak
órá it, ami nô ket csak ez a mû vé szet nyújt az em ber nek.”

A nagy író val ne héz vol na ve tél ked ni a wag ne ri mû rám gya ko rolt ha -
tá sá nak ha son ló an ér zék le tes sza vak ba ön té sé ben, de ha még is meg pró -
bál ko zom ez zel, ta lán elég, ha azok ra a to rok szo rí tó pil la na tok ra em lé -
ke zem, ami kor meg bor zong ta tott, sôt idô söd vén ne megy szer kön  nye -
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ket saj tolt sze mem be, el fe led tet te szá mom ra a kül vi lá got; ha bá na tom
volt, vi gaszt és fe le dést nyúj tott, ha bol dog vol tam, bol dog sá gom meg -
hat vá nyoz ta, meg úju ló ener gi á val töl tött föl ez a cso dá la tos, meg un ha -
tat lan, új ra és új ra ma gá val ra ga dó tün dér vi lág, amit a Wag ner-ze ne drá -
mák kel tet tek élet re a tu da tom ban, ma gá val ra gad va, kör be fon va, min -
den ér zé kem ra bul ejt ve, ne mes ká bí tó szer ként a mû vész meg ál mod ta

mi ti kus di men zi ók ba emel ve.
Egy rá di ó ban hal lott elô adás

nyo mán, kö zép is ko lás ko rom ban
kezd tem tu da to san ér dek lôd ni
Wag ner mû vé sze te irán t. Jól em lé -
ke zem: 1950-ben az elô adó Wag -
nert (Nietz sché vel együt t) há bo -
rús bû nös ként aposzt ro fál ta, mint
aki a Har ma dik Bi ro da lom ide o -

ló gu sa és a 2. vi lág há bo rú ide jén Né met or szág ban tör tént bor zal mak
szál lás csi ná ló ja, szel le mi aty ja lett vol na. Nem fért a fe jem be, hogy egy
mû vész, egy ze ne szer zô, aki Hit ler szü le té se elôtt ne gyed szá zad dal már
ha lott volt, ho gyan te he tô fe le lôs sé ha lá la után év ti ze dek kel, több mint
fél év szá zad dal be kö vet ke zô ese mé nye kért. Igaz ság ér ze tem til ta ko zott a
rá gal mak nak vélt vá dak hal la tán, ame lyek föl kel tet ték ér dek lô dé sem
Wag ner irán t. Fel ku tat tam és el ol vas tam írá sa it és a ró la szó ló kat, a rá -
dió mû sor ban ki ke res ve igye kez tem meg hall gat ni, meg is mer ni a Wag -
ner-ze nét.

Az ak tu á lis po li ti kai kur zust ki szol gá ló, han ga dó „írás tu dók” – ahogy
ez már len ni szo kott – ek ko ri ban is igye kez tek po li ti kai cé lok szol gá la -
tá ba ál lí ta ni a mû vé sze tet és mû vé sze ket. En nek je gyé ben a múlt mû vé -
szi al ko tá sa it és az al ko tó kat fel osz tot ták „ha la dó”, a rend szert elô ké szí -
tô, vagy az zal szo li dá ris, ide o ló gi á já val azo no su ló, és az azt el len zô, el -
len té tes né ze te ket val ló, „re ak ci ós nak” bé lyeg zett mû vek re, il let ve mû -
vé szek re. Az utób bi ka te gó ri á ba so rol tak al ko tá sa it meg pró bál ták tá vol
tar ta ni a nyil vá nos ság tól: a szín há zak és a rá dió mû so rá ból ki til tot ták, a
köny ve ket, ze ne mû ve ket, kép zô mû vé sze ti al ko tá so kat el zár ták a kö zön -
ség elôl, s meg esett, hogy meg is sem mi sí tet ték.

A rend szer emblematikus fi lo zó fu sa „férc mû nek” ne vez te az Em ber
tra gé di á ját a Sza bad Nép kul tu rá lis ro va tá ban, Wag ner Trisz tán já ról,
még az 1956-os sza bad ság har cot kö ve tô en kis sé fel la zult kultúrdik -
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... a szín há zak és a rá dió

mû so rá ból ki til tot ták, 

a köny ve ket, ze ne mû ve ket,

kép zô mû vé sze ti al ko tá so kat

el zár ták a kö zön ség elôl ...
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tatórikus idô ben (az 1959-es ope ra há zi fel újí tás kap csán meg je lent
cikk ben) a kri ti kus „a ha nyat ló ka pi ta liz mus pes  szi mis ta, de ka dens, ha -
lálit tas al ko tá sá nak” de fi ni ál ta, s fel tet te a kér dést: „Szük sé ge van-e szo -
ci a lis ta kul tú ránk nak ef faj ta mû be mu ta tá sá ra?”

E so rok író ja 1950-ben kezd te el kö zép is ko lai ta nul má nya it a II. Rá -
kó czi Fe renc Gim ná zi um ban. Az is ko la, amely az ál la mo sí tott, il let ve
fel osz la tott Egye te mi Gim ná zi um, Má tyás Gim ná zi um és Ér se ki Ka to li -
kus (majd Rákócz iánum) Gim ná zi um ös  sze ol vasz tá sá val jött lét re, ek -
kor köl tö zött a vár bé li Ilo na ut cá ból a Ke le ti Kár oly ut cá ba, és az ép pen
csak ki ürí tett épü let, ame lyet ad dig át me ne ti leg a Köz pon ti Sta tisz ti kai
Hi va tal hasz nált a nép sza va zás le bo nyo lí tá sá ra, szep tem ber ele jén még
nem állt ké szen a ta ní tás el kez dé sé hez. (Az ös  sze vo nás és ál la mo sí tás
cél ja az in téz mé nyek egy há zi be fo lyás aló li ki vo ná sa, a pap ta nár ok egy -
ide jû el tá vo lí tá sa, és a Má tyás Gim ná zi um ese té ben emel lett oka volt az
is ko la ere de ti funk ci ó ja is. Utób bit ui. 1921-ben azért lé te sí tet ték, hogy
be fo gad ja a tri a no ni bé ke dik tá tum mal el csa tolt or szág ré szek bôl át köl -
tö zött csa lá dok kö zép is ko lás gyer me ke it. Ké sôbb, 1932-tôl, a fel füg gesz -
tett Má tyás Gim ná zi um az Egye te mi Gim ná zi um Ilo na ut cai épü le té ben
mû kö dött, s át me ne ti leg az zal kö zös igaz ga tás alá ke rült.)

A be köl tö zés el hú zó dá sa né hány nap va ká ció hos  szab bí tás sal, pon to -
sab ban ta ní tá si szü net tel ör ven dez te tett meg ben nün ket, gó lyá kat. 
A bo nyo dal mas, vé gül azon ban si ke res fel vé te le met kö ve tô en (ér tel mi -
sé gi szár ma zá som mi att, ki tû nô ta nul má nyi ered mé nyem da cá ra, el sô
me net ben nem vet tek fel a gim ná zi um ba), az ál ta lá nos is ko lai bi zo nyít -
vá nyért cse ré be ka pott DISZ-igazolvány bir to ká ban (a DISZ-tagság au to -
ma ti ku san járt együtt a fel vé tel lel, sen ki sem kér dez te, aka rok-e, aka -
runk-e DISZ-tagok len ni!) ek ként rög tön „ló gás sal” kez dôd tek meg
gim ná zi u mi éve im. Ki rán du lás sal, a Marczibányi té ri sport pá lyán fo ci -
zás sal, az ak kor még há bo rús ro mok kö zöt ti vár bé li bú jócs ká zás sal, s a
kö ve ken süt ké re zô gyí kok „be gyûj té sé vel” (VIM-es do bo zok ba), majd a
nyi tott ab la ko kon át a kö ze li há zak föld szin ti la ká sa i ba „jut ta tá sá val” (ti.
be ha jí tá sá val) töl töt tük az idôt.

Egyik nap a fel ügye le tünk kel meg bí zott ta nár kö zöl te, hogy köny ve -
ket kell zsá kok ban el szál lí ta nunk az is ko lai könyv tár ból, mint ki de rült,
azért, hogy be zúz zák eze ket. Az Ér se ki Gim ná zi um könyv tá rát ui. „meg -
tisz tí tot ták” az ide o ló gi a i lag nem kí vá na tos, ká ros esz mé ket ter jesz tô
mû vek tôl. Czuc zor, Gár do nyi, Kodolány i, Nyírô, Sza bó De zsô, Dosz to -
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jevsz kij, Ham sun mun ká i nak zúz dá ba kül dé se nem le pett meg, de hogy
pl. Ma dách, Tolsz toj és Vas Ge re ben köny vei is er re a sors ra ju tot tak, ért -
he tet len volt szá mom ra. Min den eset re éle tem ben elô ször és utol já ra
tol vaj lás ra ve te med tem: Vas Ge re ben Ju rá tus élet cí mû mû vét, szép kö -
té se mi att, nem volt szí vem sor sá ra hagy ni. Az in gem alá rejt ve ha za -
csem pész tem. A Frank lin Tár su lat gon do zá sá ban, egész vá szon kö tés ben
(a 19. szá zad leg ele jén, vagy a 18. szá zad vé gén? – ui. nincs év szám a kö -
tet ben) ki adott, il luszt rált, ara nyo zott szé lû, ere zett pa pír ra nyom ta tott
könyv (a szer zô ös  szes mun ká it tar tal ma zó so ro zat VIII. kö te te) új sze rû
ál la pot ban ma is egyik dí sze könyv tá ram nak.

Wag ner hez vis  sza tér ve, ze ne drá mái ter mé sze te sen elô ke lô he lyet
kap tak a „til tott mû vek” lis tá ján, és hogy há rom al ko tá sa (a Lohen grin,
A nürn ber gi mes ter dal nok ok és a Walkür) még is meg ma rad ha tott az
Ope ra ház mû so rán, az a rö vid ide ig Bu da pes ten mû kö dô vi lág hí rû kar -
mes ter nek, Otto Klem per ernek és az in téz mény ak ko ri Wag ner-ra jon gó
igaz ga tó já nak, Tóth Ala dár nak volt kö szön he tô. A Lohen grint és a Mes -
ter dal no ko kat Klem per er ve zé nyel te, a Walkürt pe dig, el fo gult ság nél -
kül ál lít ha tom, vi lág szín vo na lú sze rep osz tás ban hall hat ta a bu da pes ti
kö zön ség. Fo dor Já nos Wotan ja és Joviczky Jó zsef Sieg mund ja a leg ki vá -
lóbb, Bayreuth ban vagy a New York-i Met ro pol i tan ben fel lé pô mû vé sze -
ké vel egyen ran gú pro duk ció volt. Más kér dés, hogy a her me ti ku san le -
zárt ha tá rok és tel jes el szi ge telt ség mi att ezek a mû vé szek pá lya fu tá suk
de le lô jén, sok éven át, nem lép het tek föl a ha tá ro kon kí vül, s így nem
is te het tek szert vi lág hír név re. A töb bi köz re mû kö dô is mél tó part ne re
volt Fo dor nak és Joviczky nak: Palánkay Klá ra és Né meth An na Frick á ja,
Szé kely Mi hály Hund ing ja a vi lág bár mely ope ra szín pa dán meg áll ta vol -
na a he lyét, de ki vá lót nyúj tott Brünnhildeként Delly Ró zsi, és a már pá -
lya fu tá sa vé ge fe lé já ró Báthy An na is, aki Ri gó Mag dá val fel vált va
Sieglindét éne kel te.

A Walkür-elôadá sokat ve zény lô nagy sze rû ma gyar Wag ner-spe ci a lis ta
kar mes ter, az Ope ra ház ké sôb bi, leg to vább hi va tal ban ma ra dó
(1966–1978) igaz ga tó ja, Luk ács Mik lós kü lön le ges „eset”. Az ak ko ri hi -
va ta los vé le mény for má lók a há bo rús bû nös Wag ner re spe ci a li zá ló dott
éne ke se ket és kar mes te re ket ele ve hát rá nyos meg kü lön böz te tés ben ré -
sze sí tet ték. Ôk, rit ka ki vé te lek tôl el te kint ve, ele ve csak rossz kri ti ká kat
kap hat tak, a kü lön bö zô ki tün te té sek oda íté lé sé nél pe dig rend re „meg -
fe led kez tek” ró luk. Az 1949-es ha ta lom át vé telt kö ve tô en a kom mu nis ta
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re zsim nem csak le pa ran csol ta a Wag ner-mû vek leg több jét az Ope ra
mû sor rend jé rôl, de a Wag ner-éne ke se ket is el tá vo lí tot ta az együt tes bôl.
Töb bek kö zött a két há bo rú kö zöt ti évek nagy sze rû Wag ner-te nor ja,
Závod szky Zol tán, a ki tû nô mez zo szop rán Némethy El la és több sor tár -
suk egé szen 1956-ig nem lép het tek föl az Ope ra ház ban. Né há nyuk nak
si ke rült kül föld re me ne kül ve el ke rül ni a kény sze rû hall ga tást. Így pl. a
vi lág hír név nek ör ven dô mû vé szek kö zül Kor éh End re bas  szis ta és a
kitûnô ba ri ton, Svéd Sán dor volt kény te len szám ûzött ként foly tat ni kar -
ri er jét, de so kan a mel lô zöt tek kö zül vagy meg hal tak, vagy el ve szí tet ték
hang ju kat, mi re is mét foly tat hat ták vol na mû vé szi mun ká ju kat. Své det,
aki egy ven dég fel lé pés re tért ha za, egy sze rû en nem en ged ték ki utaz ni,
el vet ték az út le ve lét.

Men de mon dák ke ring tek ar ról, hogy a ra gyo gó Wag ner-éne kes nô,
az ül dö zött Hasel beck Ol ga alig hogy sze ren csés túl élô ként vis  sza tért a
de por tá lás ból Bu da pest re, kény szer nyug dí ja zás ál do za ta lett, pusz tán
sze rep kö re mi att. Bá ró Luk ács Mik lós el len pe dig va ló sá gos haj tó va dá -
sza tot ren de zett a rend szert ki szol gá ló mû íté szek ha da. Min den föl lé pé -
se ne ga tív, gyak ran egye ne sen le súj tó kri ti ká kat ka pott, és hogy a Wag -
ner-elô adá sok egy ré szét to vább ra is ve zé nyel het te, az nagy részt an nak
volt kö szön he tô, hogy ak kor tájt nem volt von zó Wag nert ve zé nyel ni, és
pá lya tár sai egy ide ig nem to long tak eme fel ada to kért. Luk ács „bû ne”
nem csak Wag ner-kar mes te ri be ska tu lyá zá sa (Ver di, Richard Strauss,
Liszt, Brahms és más kom po nis ták mû ve it is gyak ran, nagy si ker rel di ri -
gál ta), de arisz tok ra ta szár ma zá sa és el sô, rö vid, csu pán pár hó na pig
tar tó 1944-es ope ra igaz ga tói mû kö dé se volt. Ezt nem el len sú lyoz ta az
sem, hogy a vész kor szak ban éle te koc káz ta tá sá val men tett, búj ta tott ül -
dö zött ze ne ka ri ta go kat és éne ke se ket.

Em be ri nagy sá ga és ki emel ke dô mû vé szi-kar mes te ri te het sé ge, nagy -
sze rû pro duk ci ói mel lett pe da gó gi ai kva li tá sai és di va tos ki fe je zés sel él -
ve me ne dzse ri adott sá gai is ki ma gas ló ak vol tak. Igaz ga tó sá ga ide jén
1968-tól, az 1956-ot kö ve tô pan gás után, egy újabb arany kort élt meg az
Ope ra ház. Nagy sze rû fel újí tá sok (pl. Wag ner Ring je, a Tannhäuser, a
Mes ter dal nok ok, a Lohen grin és a Boly gó hol lan di, R. Strauss: Ari adne
Nax os ban, Ró zsa lo vag, Elekt ra, Hän del: Rodelin da, Gior dano: André
Che nier, Bellini: Nor ma, Mon teverdi: Poppeia meg ko ro ná zá sa) és be -
mu ta tók (pl. Szoko lay Ham let ja, Brit ten Szen tivánéji álom ja), sok éves
el szi ge telt ség után vi lág hí rû ven dég mû vé szek (Ti to Gob bi, Wolf gang
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Windgassen, Astrid Vár nay, Anja Sil ja, Aldo Prot ti, Ken Neate, Theo
Adam, Lud mi la Dvo rako va, Nico lai Ged da, Mario del Mo na co, Ticho
Par ly, Han nelore Kuh se, Leonie Rysanek, Thomas Stew art, Bo ris
Christof f, Karl Rid der busch, Helge Bril io th, Jevgeny ij Nyeszterenko,
Hel ga Der nesch, Mat ti Salmi nen, Jean Cox, Do nald McIntyre, Siegfried
Jerusalem) so ro za tos fel lé pé sei, nagy sze rû, ké sôbb ra gyo gó kar ri ert be -
fu tó mû vé szek egész ra já nak fel tû né se (csak né hány ne vet ki ra gad va,
ek kor vált ve ze tô mû vés  szé An dor Éva, Ágay Ka ro la, Begányi Fe renc,
Berczel ly Ist ván, Buday Má ria, Dun szt Má ria, Ka sza Ka ta lin, Ko vács Esz -
ter, Mar ton Éva, Sass Syl via, Sud lik Má ria, Teme si Má ria, Dene Jó zsef,
Fa ra gó And rás, Mol nár And rás, Sólyom-Nagy Sán dor) és új ra telt há zak
iga zol ják a fent írot ta kat. A kó rus, a ze ne kar, az éne ke sek és igen so kan
a kö zön ség so ra i ból ra jong tak ér te. Pon tos be in té sei, a ki egyen sú lyo -
zott ság ál lan dó kont roll ja, hogy ti. a ze ne kar, il let ve egyes hang sze rek
ne nyom ják el az éne ke sek, il let ve más hang sze rek hang ját, sa ját sze mé -
lyé nek kö vet ke ze tes hát tér ben tar tá sa, pl. ke rül ve sok Wag ner-di ri gens
ál lan dó for tis si mó it, vol tak fô jel lem zôi mû vé sze té nek, em be ri tar tá sá -
nak. Mind ez azon ban nem volt elég a kri ti ku sok több sé gé nek elô í té le -
tes el len szen vét le gyôz ni. So ha nem kap ta meg az ôt mél tán meg il le tô
el is me rést, s ál lan dó an szem be ál lí tot ták, jobb nak mi nô sí tet ték pá lya tár -
sai gyak ran gyen gébb tel je sít mé nye it az övé i vel.

A „Luk ács-eset” nem volt egye dül ál ló. Az „el len sú lyo zó pá rok” mód -
sze re ál ta lá nos gya kor lat volt. A mû faj nál ma rad va a Wag ner-te nor, s
ezért kegy vesz tett Joviczky el len lá ba sa ként az egyéb ként ugyan csak ki vá -
ló Simándy Jó zsef sze re pelt a kri ti kák ban. Ezen az sem vál toz ta tott,
hogy iga zá ból más-más mû faj ban (hôs-, il let ve lí rai te nor ként) nyúj tot -
tak ki emel ke dôt, s az sem, hogy az ere de ti fog lal ko zá sát il le tô en ha jó -
ács Joviczky is „jó ká der” volt. Bár kö zös drá mai sze re pe ik ben
(Lohengrin, Mes ter dal nok ok, Bánk bán, Ai da) Joviczky leg alább is
egyen ran gút pro du kált (na gyon so kan ha tá ro zot tan ôt ked vel tük job -
ban), a kri ti ka ki zá ró lag Simándyt di csér te, s Joviczkyt vagy gyen gébb -
nek mi nô sí tet te, vagy agyon hall gat ta. Mind eköz ben nyil ván va ló volt a
meg íté lés po li ti kai (alap ta lan, sôt ne vet sé ges) in dí té ka. Meg jegy zen dô,
hogy Luk ács nak is volt „bez zeg-pár ja”, Fer enc sik Já nos, aki két ség te le -
nül a kor szak ki emel ke dô di ri gen se volt, de Wag ner-mû vek inter pretá -
toraként nem volt jobb Luk ács nál: a nagy ze ne ka ri csúcs pont ok ra kon -
cent rált, s ke ve sebb fi gyel met for dí tott az ap ró rész le tek re, a par ti tú rák
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és a di na mi kai ská la ke vés bé karmester centrikus rész le te i re. Szá má ra
elôbb re va ló volt az ön-, mint a mû meg va ló sí tás.

A Joviczkyra vo nat ko zó fen ti ek em lí té sét az is mo ti vál ta, hogy a PR
Her ald face bookon ol vas ha tó té ves ál lí tá so kat tar tal ma zó iro mányt kor -
ri gál ja. A szer zô, Nóg rá di Ger -
gely eze ket ír ja: „Joviczky Jó zsef
– szá za dunk ün ne pelt éne ke se i -
nek egyi ke – egy rossz ízû cik ket
kö ve tô en po fon vá gott egy kri -
tikust… A saj tó ezt ter mé sze te -
sen kel lô kép pen fel fúj ta, ami -
nek kö vet kez té ben ra jon gói so -
ha sem bo csá tot ták meg a csa ló -
dást, me lyet ez zel a bal lé pé sé vel ne kik oko zott. Né hány év múl va még
vis  sza tért a szín pad ra (a meg sér tett kri ti kus már se hol sem volt, ’56-ban
ki tán tor gott Ame ri ká ba), de töb bé nem volt ré sze ak ko ra ün nep lés ben,
mint az elôtt. Al ko ho lis ta lett, és éve kig szin te ki sem moz dult a la ká sá -
ból. Az egyik leg na gyobb Wag ner-te no runk el ha gyat va, csa ló dot tan halt
meg.”

Ôszin te cso dá ló ja vol tam Joviczky sze re pe i vel ösz tö nö sen tö ké le te sen
azo no sul ni ké pes ala kí tá sa i nak, gyö nyö rû, bari tonális, ele men tá ris ere -
jû hang já nak. Még pá lya fu tá sa vé gén, az 1967-es Tannhäuser-felújítás-
kor is jo go san ír ta egyik kri ti ku sa, hogy „még min dig hang mil li omos”.
Mi vel ô csak nem ki zá ró lag Wag ner-mû vek ben lé pett fel, s az ope ra há zi
Wag ner-elô adá so kon az öt ve nes évek vé gén, s a 1960-as év ti zed ben szin -
te ki vé tel nél kül je len vol tam, Joviczky sze rep lé sei leg több jé nek fül- és
szem ta nú ja le het tem. Fi gye lem mel kí sér tem a ró la meg je le nô mél ta tá -
so kat, kri ti ká kat és hí re ket, de a po fonügy rôl so ha sem hal lot tam.

Joviczky 1948-tól volt az Ope ra ház tag ja, jó ma gam 1954-ben hal lot -
tam ôt elô ször éne kel ni a Walkür ben, utol já ra 1969-ben Tann häuser -
kén t. E más fél év ti zed so rán Sieg mund ként 35-ször, a Trisz tán ban 26-
s zor, Lohen grinként 17-sz er, Tannhäuser sze re pé ben 16-s zor, a Mes ter -
dal nok ok ban 13-s zor, mint Eri ket öt ször hall hat tam. Va gyis nem múlt el
sok olyan hó nap, hogy nem él vez het tem vol na mû vé sze tét élô elô adás -
ban. Így ta nú sít ha tom, hogy Joviczky pá lya fu tá sa alatt nem ha gyott ki
„né hány évet”, és fo lya ma to san föl lé pett az Ope ra ház ban. Ha az omi nó -
zus po fon 1948 és 1954 kö zött csak ugyan el csat tant (a fen ti ek sze rint
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csak ek kor tör tén he tett), ak kor ra jon gói igen csak gyor san el fe led ték,
mert ha „so ha sem bo csá tot ták [vol na] meg”, ak kor 1954-ben nem fo -
gad hat ta vol na a Walkür I. fel vo nás be li ala kí tá sát az általam is átélt pél -
dátlan ováció, amelyhez hasonló ünneplések fellépéseit sok éven át ké -
sôbb is kísérték.

Nem! A mû vészt nem a „csa ló dást meg nem bo csá tó ra jon gók” ker -
get ték az al ko ho liz mus kar ja i ba, sok kal in kább a fo lya ma to san le ki csiny -
lô, sok szor meg alá zó, igaz ság ta lan, po li ti kai in dít ta tá sú kri ti kák, ame -
lyek éles el len tét ben vol tak az ôt ün nep lô kö zön ség pro duk ci ó it fo ga dó,
sok szor ne gyed órás vagy an nál is hos  szabb el ra gad ta tott taps vi ha  ra i val, a
ra jon gó i nak né pes tá bo rá ból fe lé áram ló sze re tet tel és cso dá lat tal. Ezt
az el lent mon dást és a hi va ta los el is me ré sek so ro za tos el ma ra dá sát nem
tud ta föl dol goz ni. Tény az is, hogy a túl zott meg ter he lés (elô for dult,
hogy há rom na pon be lül két Trisz tánt, s gyak ran, hogy egy hó nap alatt
hat-ny olc Wag ner-fô sze re pet éne kelt) és a nem tö ké le tes ének tech ni ka
hoz zá já rult hang já nak idô elôt ti meg ko pá sá hoz: leg utol só fel lé pé se in
már meg-meg csuk lott a hang ja, s ez ve ze tett az al ko hol má mor ba me ne -
kü lé sé hez, egy re nyo masz tób bá vá ló el ma gá nyo so dá sá hoz. 

Az ope ra éne kes szo mo rú sor sa nem volt egye di eset. Se sze ri, se szá -
ma a ha son ló an zá tony ra fu tott éle tek nek, a po li ti kai okok ból ül dö zött,
de leg alább is mel lô zött, de rék ba tört kar ri ert el szen ve dett mû vé szek -
nek, tu dó sok nak, egy há zi em be rek nek, s a leg kü lön bö zôbb te rü le te ken
te vé keny ke dô kor tár sak nak. Hogy egy egé szen más szfé rá ból ve gyünk
ha son ló pél dát, for dul junk a sport vi lá ga fe lé. Amint hogy a ze né ben
Wag ner a rend szer el len sé gé nek szá mí tott, a lab da rú gás ban a Fe renc vá -
ros volt a fe ke te bá rány. Fô ként a fô vá ro si fut ball klu bok köz is mer ten és
jel leg ze te sen kü lön bö zô tár sa dal mi ré te ge ket, cso por to kat, szer ve ze te -
ket, po li ti kai né ze te ket, fel fo gá so kat rep re zen tál tak. A Hon véd a ka to -
na sá got, az Új pest a rend ôr sé get, a Va sas a szak szer ve ze te ket, az MTK az
üz le ti és pénz vi lá got kép vi sel te. A kom mu nis ta ve ze tés meg pró bál ta
ugyan át szí nez ni vagy szét sza kí ta ni eze ket a kö tô dé se ket, de ez ép pen
úgy si ker te len ma radt, mint pl. a val lás- és egy ház el le nes pro pa gan da és
ter ror. A Fra di a nem ze ti ön ér zet, a ha za sze re tet, a ha gyo má nyok hoz ra -
gasz ko dás, az an ti kom mu nis ta fel fo gás, a ke resz tény er köl csi ség szim bó -
lu ma ma radt a leg sö té tebb ter ror ide jén is. Az FTC-nek druk ko lás a rit -
ka, sôt szin te az egyet len sze lep volt, ame lyen át a rend szer el len fe szü -
lô le foj tott in du la tok sú lyo sabb kö vet kez mé nyek nél kül sza bad utat ta -
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lál hat tak. Ezért az tán a Fra di-szur ko ló kat, és még in kább a Fra di-spor to -
ló kat, s utób bi ak kö zött is a leg nép sze rûbb fut bal lis tá kat a kom mu nis ta
ve ze tôk és ki szol gá ló ik a rend szer el len sé ge i ként ke zel ték, s ott ár tot tak
ne kik, ahol csak le he tett. En nek a fel fo gás nak je gyé ben elôbb szét rob -
ban tot ták az FTC-t, a há bo rú utá ni kor szak legjáték erôsebb csa pa tát,
leg jobb já té ko sa it más klu bok ba kény sze rít ve. Át ke resz tel ték (ÉDOSZ),
anya gi tá mo ga tá sát kor lá toz ták, mér kô zé se in el le ne bí rás kod tak, a
sport új ság írók, ri por te rek és kom men tá to rok a té nye ket meg ha mi sít va,
az FTC szem pont já ból hát rá nyo san tor zít va szá mol tak be ered mé nye ik -
rôl, le be csül ve, s nem rit kán el hall gat va tel je sít mé nye i ket.

Az 1960-as évek leg ki emel ke dôbb já té ko sa, Al bert Fló ri án el len va ló -
sá gos bo szor kány ül dö zés folyt. A zse ni á lis te het ség nem nyújt ha tott
olyan tel je sít ményt, ami a hi va ta los vé le mény dik tá lók nak meg fe le lô lett
vol na. Mi köz ben já té ká val el ra gad tat ta a ha zai és kül föl di kö zön sé get,
az itt ho ni saj tó ban, rá di ó ban és te le ví zi ó ban fo lya ma to san cse pül ték,
kri ti zál ták, s vé gül egy pá lya fu tá sát de rék ba tö rô sé rü lés be haj szol ták.
Ne ki is „bez zeg-el len fe le ket” kre ál tak, aki ket ki játsz hat tak el le ne, aki ket
a „job ban ját szott/sok kal te het sé ge sebb, mint Al bert”, nem „csí pô re
tett kéz zel néz te kö zel rôl a mec  cset” és ha son ló más ki té te lek kel szem -
be ál lít hat tak ve le. Ha egyi kük rôl túl nyil ván va ló vá vált, hogy még sem ô
a jobb, ke res tek má si kat. Ezt a dics te len sze re pet kap ták a sport új ság -
írók tól töb bek kö zött Tichy, Göröc s, Bene, Far kas, Sán dor és so kan má -
sok is, akik csak egy ki csit is az át lag fö lé emel ked tek. Bi zony igen nagy
lel ki erô, in tel li gen cia és er köl csi szi lárd ság kel lett ah hoz, hogy a foly to -
nos rá gal ma zá sok, mél tány ta lan sá gok, szi dal mak, igaz ság ta lan sá gok és
vá das ko dá sok ne tör jék meg, ne ta szít sák el ke se re dett ség be vagy kö zö -
nyös ség be. Hos  szan so rol hat nánk még a ha son ló pél dá kat az élet min -
den te rü le té rôl, de a ha mis vagy di va tos ki fe je zést hasz nál va a ket tôs
mér ce, az ér té kek és tel je sít mé nyek vi szony la gos sá tor zí tá sa, rel a tivizá-
lása má ig ha tó óri á si er köl csi (és gaz da sá gi!) ká ro kat oko zó ha tá sa az
em lí tett két pél dá ból is be lát ha tó.

A hos  szas ki té rô után il do mos vég re vis  sza tér ni az ere de ti té má hoz: a
Wag n er-bi cen tenári umhoz, a Wag ner-mû vek ma gyar or szá gi re cep ci ó já -
hoz. Ami az utób bit il le ti, kez det tôl fog va meg osz tot ta a ha zai ze nei köz -
élet sze rep lô it és a ze ne sze re tô kö zön sé get. Egy faj ta hul lám zás, pe ri o di -
ci tás jel lem zi a hol fel erô sö dô, hol lany hu ló ér dek lô dést a Wag ner-ze ne
irán t. A wag ner iánu sok és el len zé kük épp oly lan ka dat lan és idôn ként
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el ke se re dett küz del me dúlt/dúl Ma gyar or szá gon, mint sok he lyütt a vi -
lág ban. Kez det ben Er kel volt az el len tá bor ve zé re, aki fél tet te a ma gyar
ze nei önál ló sá got, az ép penhogy csak meg szü le tô ben lé vô ma gyar ope -
rát a né met ze ne óri ás be fo lyá sá tól. De a Wag ne rért lel ke se dôk kö zött is
igen so kan van nak a kor ze nei köz élet ének leg te kin té lye sebb, leg be fo -

lyá so sabb sze mé lyi sé gei kö zül,
így Mosonyi Mi hály, Áb rá nyi
Kor nél, Re mé nyi Ede, és min -
de nek elôtt a Wag ne rért ha tár -
ta la nul lel ke se dô, nép sze rû sí té -
sé ért min den le het sé gest el kö -
ve tô, sû rûn ha za lá to ga tó Liszt

Fe renc. Köz tu dott, hogy a szám ûze tés ben lé vô Wag ner Lohen grin jének
weimari ôs be mu ta tó ját Liszt esz kö zöl te ki és ve zé nyel te 1850-ben. Wag -
ner mû ve i nek rész le te i bôl nagy sze rû zon go ra át ira to kat kom po nált, és
eze ket igen gyak ran mû so rá ra tûz te, de pénz zel is tá mo gat ta ba rát ját s
ké sôb bi ve jét. Liszt sze rez te ha mis út le ve lét, amel  lyel for ra dal mi rész vé -
tel ét kö ve tô en a drez dai fel ke lés ben az ezért ôt fe nye ge tô sú lyos bör tön -
bün te tés elôl el me ne kül he tett Wag ner. Liszt ked vé ért vál lal ja Er kel a
ha zánk ban leg el sô ként meg szó la ló Wag ner-ze ne ve zény lé sét 1853-ban a
Pes ti Né met Szín ház ban. Ugyan itt ke rült sor az el sô tel jes ope ra be mu -
ta tó ra 1862-ben vagy 1863-ban (er rôl a Tannhäuser-premier rôl a kü lön -
bö zô for rá sok ada tai el tér nek).

Még az Ope ra ház 1884. évi meg nyi tá sa elôtt öt Wag ner-mû be mu ta -
tó já ra ke rült sor a Nem ze ti Szín ház ban: Lohen grin (1866), Tannhäuser
(1871), A boly gó hol lan di (1873), Rien zi (1874) és A nürn ber gi mes -
ter dal nok ok (1883). A Tannhäusert Er kel, a Mes ter dal no ko kat fia, Sán -
dor ve zény li. A Rien zi és a Hol lan di kar mes te re Richter Já nos, aki majd
a bayreuth-i Ring-be mu ta tó kat is di ri gál ja, a Lohen grin-be mu ta tó kar -
mes te re Hubay Je nô ap ja, Huber Kár oly. A Rien z it az óta sem ját szot ták
Ma gyar or szá gon, s be mu ta tó já val má ig adós az Ope ra ház. A kö zön ség -
si ker mér sé kelt, de a wag ner iánu sok ele in te nem túl né pes, ám an nál
lel ke sebb és fo lya ma to san nö vek vô tá bo ra lan ka dat lan küz del met foly -
tat a Wag ner-oe uv re nép sze rû sí té sé ért.

A ha zai Wag ner-kul tusz meg iz mo so dá sá hoz nagy ban hoz zá já rult a
ze ne köl tô két bu da pes ti kon cert je 1863-ban a Nem ze ti Szín ház ban, és
a har ma dik 1875-ben, a Vi ga dó ban, ame lyet Liszt Fe renc cel kö zö sen
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adot t. Ezen elôbb Bee tho ven zon go ra ver seny ét Liszt ját szot ta, s Wag ner
ve zé nyel te, majd Wag ner sa ját mû ve i nek rész le te it di ri gál ta. Mi re föl -
épült a bu da pes ti Ope ra ház, Wag ner meg hó dí tot ta Er kelt és a ha zai ze -
ne élet pro mi nen se it, s a ze ne ba rát ok je len tôs tá bo rát is. En nek kö szön -
he tô en már a meg nyi tó elô adá son (a Bánk bán egy fel vo ná sa és a Hu -
nya di-nyi tány mel lett) meg szó lalt a Lohen grin I. fel vo ná sa, ame lyet pár
nap múl tán a tel jes mû elô adá sa is kö ve tett.

A Wag ner-ze ne drá mák meg is mer te té sé ért so kat tett Gus tav Mah ler,
aki né hány évig az Ope ra igaz ga tó ja volt, és ne ki lá tott a tel jes Ring be -
mu ta tá sá nak. Így ke rült sor A Raj na kin cse és a Walkür el sô bu da pes ti
elô adá sá ra 1889-ben. A Siegfried és az Is te nek al ko nya pre mi er jét 1892-
ben hall hat ta-lát hat ta az Ope ra ház kö zön sé ge. A kö vet ke zô Wag ner-be -
mu ta tó ra 1901-ben ke rült sor az Ope ra ház ban: Kern er Ist ván ve zé nyel -
te a Trisz tán és Izol dát. Utol só ként Wag ner hat  tyú da la, a Par si fal szó lalt
meg Bu da pes ten a Nép ope rá ban (a ké sôb bi Er kel Szín ház ban), 1914.
ja nu ár 1-jén éj fé li kez det tel. Mint a Trisz tán-be mu ta tót, a Par si fal el sô
elô adá sát is Kern er ve zé nyel te. Wag ner úgy vég ren del ke zett, hogy e mû -
vé nek elô adá si jo gát fenn tart ja a tör vény ad ta ha tár idô le tel té ig
Bayreuth nak. Bu da pes ten te hát perc nyi pon tos ság gal be tar tot ták a
mes ter kí ván sá gát, nem úgy, mint né hány más vá ros ban (Amsz ter dam,
New York, Zü rich). A Nép ope ra rö vid mû kö dé se ide jén még szá mos
Wag ner-elô adás ra ke rült sor, töb bek kö zött 1921-ben, egy Wag ner-cik -
lus ke re té ben a ze ne köl tô va la men  nyi mû vét elô ad ták, több nyi re nagy -
hí rû kül föl di köz re mû kö dôk kel.

A két vi lág há bo rú kö zött a Wag ner-mû vek az Ope ra ház re per to ár já -
nak ge rin cét al kot ták. Vi lág hí rû ven dég mû vé szek hos  szú so ra mel lett
ki tû nô ha zai Wag ner-spe ci a lis ták biz to sí tot ták az elô adá sok ma gas szín -
vo na lát. Ön ké nye sen csak egy-két ne vet em lít ve Wein gart ner, Furtwän g-
ler, Erich Kleiber, Rein er Fri gyes, Beecham, Dobrowen, Kara jan és
Knap perts busch ve zé nyel tek, Maria Jer itza, Maria Müller, Nanny
Larsen-Todsen, Kirsten Flagstad, Helge Roswänge, Set Svan holm, Franz
Völk er, Friedrich Schorr éne kel ték a Wag ner-fô sze re pe ket. A 19. szá -
zad elô nagy jait, Anthest és Buriánt kö vet ve, ezek ben az évek ben Závod -
szky Zol tán volt a ve ze tô Wag ner-te nor, aki az ös  szes Wag ner-te nor fô sze -
re pet el éne kel te.

Ezen írás ke re te it és cél ját mes  sze meg ha lad ná a mû vé szek to váb bi
fel so ro lá sa, de a Wag ner-kul tusz e vi rág zó sza ka szát jel zi, hogy bár 1949
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után na gyon meg rit kul tak a Wag ner-elô adá sok (ah ogy en nek po li ti kai
oká ról már szó eset t), az Ope ra ház 75. éves ju bi le u ma kor, 1959-ben a
Lohen grin elô adá sa i nak szá ma igen kö zel volt a fél ezer hez, a
Tannhäuseré pe dig már je len tô sen túl szár nyal ta a 400-at (2003-ban a
425-öt), de még a Walkür-estek szá ma is kö zel  járt a 340-hez (2003-ban
pe dig már el ér te az 525-öt), s a Wag ner-elô adá sok össz-szá ma (ki zá ró lag
az ope ra há zi elô adá so ké) meg ha lad ta a 2200-at (2008-ra jó val 2800 fö -
löt ti re duz zadt).

A Wag ner-elô adá sok szá ma ért he tô en a Luk ács-éra ide jén te tô zött, pl.
az 1976/77-es évad ban túl szár nyal ta a 40-et, bár a po li ti kai el len szél még
ek kor is érez he tô volt: Luk ács éve ken át hi á ba kér te a Par si fal-felújítás en -
ge  dé lye zé sét, a kul tu rá lis kor mány zat nem en ge dett: a „kle ri ká lis” mû
kár  té  kony ha tá sá tól „óv va” a szo ci a lis ta kul tú rát. De a Luk ács sze mé lye
irán ti bi zal mat lan ság és el len szenv is sze re pet ját szhatott eb ben. Vé gül a
ha lá los be teg Fer enc siknek, s nem mel les leg Luk ács-el len lá bas nak 1983-
ban meg en ged ték, hogy ha lá lá nak 100 éves for du ló ja al kal má ból szín re
ke rül hes sen Wag ner eme leg in kább kár hoz ta tott mû ve.

Meg mo so lyog ta tó, de még a Wag ner-elô adá sok hely szí nét il le tô en is
po li ti kai szem pont ok dön töt tek! Az Er kel Szín ház na gyobb be fo ga dó
ka pa ci tá sa, ko ráb bi ne ve (Nép ope ra) és ke vés bé dí szes épü le te mi att a
„nép szín há zá nak” szá mí tott, míg az Ope ra ház hos  szú idôn át az arisz -
tok rá cia, a fel sôbb osz tá lyok ba tar to zók szó ra ko zó he lye volt, ahol ün ne -
pi al kal mak kor az ural ko dó (Fe renc Jó zsef), az ál lam- és kor mány fôk
(kö zöt tük Hor thy) is meg je lent, s aho vá az egy sze rû, sze gény em be rek
1945 elôtt nem igen lép het tek be. Ezért Wag ner ne ga tí van meg ítélt sze -
mé lyét és mû ve it az zal pró bál ták a szo ci a lis ta kul tu rá lis élet szá má ra „el -
fo gad ha tób bá” ten ni, fel fo gá sá hoz kö ze lebb hoz ni, hogy „le grend -
sz eride geneb b” mû ve it az Er kel ben vit ték szín re. Így ke rült sor a
Tannhäuser 1955-ös fel újí tá sá ra, sôt még az 1983-as Par si fal-be mu tatóra
is az Er kel Szín ház ban. Még a Trisz tán-be mu ta tó oda vi te le is föl me rült,
de er rôl vé gül még is le mond tak a meg kö ve telt nél ki sebb ze ne kar és fô -
ként a na gyobb be fo ga dó ké pes ség, s egyi de jû leg a vár ha tó an mér sé kel -
tebb lá to ga tott ság anya gi kö vet kez mé nye it szem elôtt tart va.

A kul tu rá lis kor mány zat egy pillanatra sem fe led ke zett meg a Wag -
ner-ze ne drá mák elô adá sá nak kor lá tok kö zé szo rí tá sá ról. A kom mu nis -
ta ha ta lom át vé telt kö ve tô en nem csak le vé tet ték a mû sor ról a Wag ner-
mû vek több sé gét, de a mû vész gár da meg ti ze de lé se so rán is kü lön fi gyel -
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met for dí tot tak a Wag ner-éne ke sek le he tô leg mi nél na gyobb szá mú ki -
szo rí tá sá ra, ez zel is elô moz dít va, hogy rit kul ja nak a Wag ner-es tek az
Ope ra ház ban.

Fel tû nô volt, hogy a szám ûzött mû vek és mû vé szek több éves szü net
után, 1955/56-ban ke rül het tek is mét kö zön ség elé. A Nagy Im re mi nisz -
ter el nök sé ge ide jén eny hü lô po li ti kai nyo más jó té kony ha tá sa el ér te a
ze ne éle tet is: elôbb a Tannhäuser fel újí tá sát en ge dé lyez ték, majd pe dig
az Or szá gos Fil har mó nia 1955-ben, ka rá cso nyi bér let ben Wag ner-kon -
cert so ro za tot hir de tett meg, amely nek ke re té ben há rom es tén az Er kel
Szín ház ban a Trisz tán, a Siegfried és az Is te nek al ko nya kon cert sze rû
elô adá sá ra ke rült sor, bô ke reszt met sze tek for má já ban. Siegfriedet
Závod szky éne kel te, Luk ács ve zé nyelt. Óri á si si ker volt!

A Tannhäuser-be mu tató 1955. jú ni us 5-én ugyan csak em lé ke ze tes
ese mény volt! Egy nap pal pénz tár nyi tás elôtt el kez dô dött a sor ban ál lás
a je gye kért. A fel vo nás vé ge ken és az elô adás után húsz per ces taps vi har
kö szön töt te a köz re mû kö dô ket. Több száz Ope ra ház- és Erkel- be li elô -
adás részt ve vô je ként, sem elôt te, sem az óta nem él tem meg olyan spon -
tán ér ze lem nyil vá ní tást, mint amit ak kor. A „Ven dé gek be vo nu lá sát” va -
ló sá gos föl hör dü lés fo gad ta a né zô té ren, és a hal dok ló Tannhäuser
utol só sza va i nál: „Drá ga, szent Er zsé be tem, légy párt fo góm!” so kan kö -
rü löt tem lop va, vagy nem is lep lez ve kön  nye i ket tö röl get ték. A sze rep -
lôk: Joviczky, Ta kács Pa u la, Jám bor Lász ló, Delly Ró zsi és Lit ta sy Györ gy
va la men  nyi en nagy sze rû tel je sít ményt nyúj tot tak, kü lö nö sen Joviczky
volt ma gá val ra ga dó! A Ró mai el be szé lés és a II. fel vo nás vé ge, ami kor
az ál ta la sú lyo san meg bán tott Er zsé bet az ô éle té ért kö nyö rög a fel bô -
szült lo va gok hoz, s en nek ha tá sá ra az ad dig az egész vi lág gal szem be -
szál ló da cos Tannhäuser ös  sze om lik, és egy csa pás ra két ség beesett, meg -
tört bûn bá nó vá vá lik, meg ren dí tô és fe led he tet len él mén  nyel aján dé -
koz ta meg a hall ga tó sá got.

Alig több mint há rom hét tel a Tannhäuser-be mu tató után, an nak lel -
ke sí tô ha tá sá ra, je gyet vet tem a szá mom ra el sô Mes ter dal nok ok-elô -
adás ra (jú ni us 29-ére). Ala po san fel ké szül ve, a szö veg köny vet el ol vas va,
nagy vá ra ko zás sal ké szül tem er re az est re. És az él mény nem is ma radt
el! A ra gyo gó de rût árasz tó, a mes te rek mu lat sá go san fon tos ko dó an-
mél tó ság tel jes, szer tar tá sos ün ne pé lyes sé gét a ze ne esz kö ze i vel ha tá so -
san áb rá zo ló nyi tány után kö vet ke zô jám bor áhí ta tot árasz tó, Bach stí -
lu sát re me kül után zó pro tes táns zsol tár, az egy más iránt ek kor sze re -
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lem re gyú ló Éva és Wal ter ér zé se it meg ele ve ní tô köz be éke lô dô he ge dû -
szó lók kal pom pás ket tôs kont raszt: a wag ne ri drá ma épít ke zés sok szor
al kal ma zott s min dig ha tá sos esz kö ze. Szé kely Mi hály or go na zen gé sû
han gon elô a dott Pogn er- monológ ja (azt hi szem, ez volt Szé kely egyé ni -
sé gé hez, hang já hoz leg job ban il lô Wag ner-sze re pe), Dá vid a mes ter ré
vá lás rö gös út ját ecse te lô mu lat sá gos je le ne te, Wal ter „Am stillen Herd”
kez de tû be mu tat ko zó és a „for ma bon tó”, min den ri go ró zus sza bályt át -
há gó, de ere de ti te het sé gét su gár zó, fel vo nást zá ró vizs ga éne ke, a mes -
ter dal-sza bá lyo kat rög zí tô „ta bu la tú ra” Koth n er ál tal ko lo ra tú rák kal dí -
szes ének be fog la lá sa, Sachs és Beckmess er szel le mes, frap páns rep li -
kák tól hem zse gô szó pár ba ja kü lön-kü lön is el ra ga dó, együt te sen re -
mek be sza bott, zse ni á lis mes ter mû. Ez az I. fel vo nás, több tu cat szor hall -
gat va is újabb s újabb „po é nok”, ere de ti ze nei és dra ma tur gi ai öt le tek
fel fe de zé sét kí nál va ejt ámu lat ba. És a le nyû gö zô ha tás fel vo nás ról fel -
vo nás ra csak fo ko zó dik.

De hát nem a ze ne drá mák elem zé se most a cé lom (és a Mes ter dal -
nok ok két má sik fel vo ná sa, s épp úgy bár me lyik Wag ner-mû ugyan en  nyi
ha son ló an cso dás rész let le írá sá ra csá bí ta na), azt azon ban még sem áll -
ha tom meg, hogy leg alább a II. fel vo nás vé gé nek bra vú ros je le net szer -
kesz té sét ne em lít sem meg. A hí res ve re ke désje le net, amely nek öt le te
Wag ner egy sze mé lyes él mé nyé bôl szár ma zik, frap páns vá lasz azon kri -
ti ku sa i nak, akik a ha gyo má nyos ze nei for mák mel lô zé se, meg bon tá sa
mi att az zal vá dol ták Wag nert, hogy eze ket azért dob ta sut ba, mert ma -
ga nem lett vol na ké pes ilye nek meg al ko tá sá ra. Nos, en nek a ka o ti kus
je le net nek a ze né jét Wag ner a leg kö töt tebb, leg bo nyo lul tabb sza bá lyok -
kal jel le mez he tô ze nei for má ban, fu gá ba fog lal va ír ta meg. A zûr za var
te tô pont ján a ve re ke dô fér fi a kat az ál muk ból fel za vart nôk az éj je li edé -
nyek ab la ko kon át a ve re ke dôk re zú dí tott tar tal má val té rí tik ész re. Er re
az tán a csa ta tér ré vált ut ca szem pil lan tás alatt ki ürül, s mi re az oda érô
éj je li ôr kürt je meg szó lal, a hold fény ben für dô bé kés nyár éj sza ka va rázs -
la tos csend je vált ja fel az alig pár pil la nat tal elôb bi po ko li lár mát. Is mét
egy le nyû gö zô kont raszt, is mét egy meg igé zô szín pa di re mek lés!

II. fel vo nás be li lát szó lag na iv, vi dám nak tet szô kis susz ter dal (ame ly
pe dig a bol dog ta lan, cser ben ha gyott, de sor sá ba bölcs re zig ná ci ó val be -
le tö rô dô susz terpo é ta, Sachs Évá nak szó ló sze líd szem re há nyá sát rej ti,
aki elôbb ve le ka cér ko dott, de az tán a fel buk ka nó fi a tal lo vag ked vé ért
tô le hir te len el for dult) át lé nye gü lé se is bá mu lat ra mél tó köl tôi öt let,
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ami kor a III. fel vo nás elô já té ká ban Sachs ne mes ön zet len sé gé nek,
bölcs le mon dá sá nak, a fi a ta lok bol dog sá gá ért sa ját sze rel mét fel ál do zó
öre ge dô köl tôt meg di csô í tô, ün ne pé lyes sé le las sult, himnikus alak ban
tér vis  sza.

A mû zá rómo no lóg ja ak ko ri ban ál do za tul esett az ide o ló gia kor -
mány zat os to ba és ne vet sé ges cen zú rá já nak. Sachs itt a né met mû vé szet
nagy sze rû ség ét ma gasz tal va in ti Wal tert, az ön ér ze tes arisz tok ra tát a ha -
gyo má nyok és a mû vé szet pár to ló pol gá rok, a mes te rek tisz te le té re: „Ha
egy kor szét hull, szét sza kad a szent né met bi ro da lom, a szent né met mû -
vé szet az, mi fenn ma rad!” Eze ket a
nem ze ti ön ér ze tet su gár zó, a mû vé -
sze tet fel ma gasz ta ló sza va kat nem
tûr het te az in ter na ci o na lis ta, kom -
mu nis ta szem lé let, ezért az tán az
egész mo no ló got ki hagy ták az elô -
adás ból.

1956 elôtt az ope ra je gye kért sor ba kel lett áll ni. A pénz tár va sár na -
pon ként 10 óra kor nyi tott, és kezd te áru sí ta ni a bér le te zés bôl vis  sza ma -
radt, ak ko ri ban na gyon ke vés je gyet. Ah hoz, hogy biz to san jegy hez jut -
has son a sor ban ál ló, va sár nap haj nal ban ott kel lett len ni, de vol tak,
akik már szom bat es te meg kezd ték a sor ál lást. Min den ki sor szá mot ka -
pott, és órán ként volt „ka ta ló gus”. Nem le he tett ha za men ni, hogy leg -
alább egy-két órát al has son a jegy re as pi rá ló. Fô ként egye te mis ták, kö -
zép is ko lás di á kok vál lal ták ezt a fá rasz tó és nagy el szá nást kö ve te lô ál do -
za tot, de vol tak szép szám mal idô seb bek is, pe da gó gu sok, könyv tá ros ok,
or vo sok s más ze ne ra jon gók. Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
az tán vé get ve tett a sor ban ál lós kor szak nak. Ami kor a ki já rá si ti la lom
fel ol dá sát kö ve tô en is mét es te 7-kor kez dôd het tek el az elô adá sok (né -
hány hó na pig 1957 ele jén dél után ket tô volt a kény sze rû kez dé si idô -
pont), fog hí jas né zô te rek fo gad ták a fel lé pô ket, s egy év ti ze den át több -
nyi re nem si ke rült telt há zat el ér ni.

A sza bad ság harc le ve ré se után, 1957 télutó ján az ope ra elô adás ok mi -
elôb bi új ra in dí tá sát, a kon szo li dá ció je lé ül szán va, sür get te a kultúrko r -
mányza t, s er re ha ma ro san sor is ke rült. A ki tû nô ba ri ton, Pal ló Im re ka -
pott meg bí zást a Ház igaz ga tá sá ra, aki, mint már em lí tet tem, vis  sza hív ta
az 1949-ben kény szer nyug díj ba szám ûzött mû vé sze ket, már azo kat, akik
még él tek, nem hagy ták el ha zá ju kat, és még nem öre ged tek ki vég leg,
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nem ve szí tet ték el hang ju kat, ked vü ket a re ak ti vá ló dás hoz. Az elô adá -
sok, a ki já rá si ti la lom mi att, pár hó na pig ko ra dél után, 14 óra kor kez -
dôd tek. A for ra da lom bu ká sát kö ve tô en, a Nyu gat ál tal cser ben ha gyott
és a rop pant túl erô el len hô si e sen küz dô, de ele ve vesz tés re ítélt, ki vér -
zett Ma gyar or szág mély de pres  szi ó ba sül  lyedt, a ki lá tás ta lan ság és el ke -
se re dett ség lett úr rá a la kos sá gon, amit csak fo koz tak az al jas, gát lás ta -
lan, min den tör vényt föl rú gó, em ber te len, bar bár és ke gyet len meg tor -
lá sok ról el ret ten té sül ter jesz tett hí rek. So kan, kö zöt tük jó ma gam, a ze -
né ben ke res tünk vi gasz ta lást. Ek kor vál tam rend sze res ope ra lá to ga tó vá,
és fô ként a sza bad ság ról szó ló mû vek re vet tem je gyet. Ek kor hal lot tam,
lát tam elô ször a Fide liót, a Don Car lost, és per sze a Bánk bán min den
elô adá sán is ott vol tam. Utób bit ha ma ro san le vet ték a mû sor ról, és a
rend szer ál tal ret te gett dá tu mok: ok tó ber 23., már ci us 15. nap ján és kö -
ze lé ben még éve kig nem tûz ték mû sor ra eze ket az ope rá kat. De elôbb
még sor ke rült né hány Bánk bán-elô adás ra. Ami kor a gyil kos sá gi je le -
net ben Bánk azt éne kel te, hogy „né pünk el len sé ge, légy te át ko zott!”, a
kö zön ség he lyé rôl fel ug rál va hos  szan  tar tó taps vi har ban tört ki. Ezért
kel lett le ven ni a mû sor ról a mû vet. Ezek nek az elô adá sok nak a hô se
Joviczky volt, és Delly Ró zsi val olyan sod ró len dü le tû, fé lel me tes in du la -
to kat fel ka va ró drá mai je le ne tet pro du kál tak az em lí tett rész let ben,
ami hez ha son lót sok- sok es tén át so ha más kor nem él het tem át sem az
Ope ra ház ban, sem pró zai szín há zi elô adá so kon.

A Wag ner-ra jon gók azt re mél tek, hogy né hány Wag ner-ín sé ges éva -
dot kö ve tô en a bicen tenári um sok és ma gas szín vo na lú Wag ner-ope ra -
est tel fog ja em lé ke ze tes sé ten ni a 2012/13-as éva dot. Nagy csa ló dást je -
lent ezek után, hogy egy évek óta ha lo ga tott Boly gó hol lan di-fel újí tást
nem szá mít va, nem hogy több Wag ner-elô adást ter vez ne a Ház, de még
az ed dig mû so ron lé vô há rom Wag ner-mû kö zül is ket tô le ke rült a já -
ték rend rôl, s egye dül két Par si fal-elôadásra ke rül sor az em lí tett fel újí -
tá son kí vül. Ilyen sze gé nyes Wag ner-re per to ár pél dát lan az Ope ra ház
128 éves fenn ál lá sa óta. S en nek még csak nem is po li ti kai okai van nak,
ha nem fel te he tô leg a gaz da sá gi ak mel lett a je len le gi ve ze tés nem ép -
pen Wag ner-ba rát fel fo gá sa.

Szo mo rú, hogy a haj dan vi rág zó bu da pes ti Wag ner-kul tusz hos  szabb
ide je ha nyat lik, s ép pen a je les év for du ló ide jén ér te el mély pont ját.
Thomas Mann Wag ner ha lá lá nak 50. év for du ló ján azt ír ta, hogy fél év -
szá zad dal a mes ter ha lá la után es tén ként az ô ze né jé be bur ko ló zik a
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föld go lyó. Ez ma is igaz, de saj nos ezen a ze nei at mosz fé rán Bu da pest
az „ózon lyuk”.

Két ség te len, hogy a Wag ner-ze ne drá mák elô adá sa rop pant kö ve tel -
mé nye ket tá maszt nem csak pénz ügyi leg, de az ezek igé nyel te óri ás ze ne -
kar és ki vé te les adott sá go kat kö ve te lô éne kes pro duk ci ók mi att is (ha
igaz, amit szak mai ber kek ben be szél nek, egy- e gy Wag ner-fô sze rep olyan
fi zi kai tel je sít ményt kö ve tel, hogy az elô adás alatt 2–3 kg-ot ad nak le az
éne ke sek). Ám azok az ope ra há zak, ame lyek igényt tar ta nak ar ra, hogy
a vi lág él vo na lá ba tar to zó in téz mé nyek kö zé so rol ják, nem en ged het né
meg ma gá nak a Wag ner-mû vek ilyen mér té kû mel lô zé sét.

A Wag ner-kul tusz ha nyat lá sát je len tô sen elô se gí ti, s nem csak ná lunk,
a je len ko ri ren de zôi ter ror, a ren de zôk „ön meg va ló sí tás” cí mén el kö ve -
tett me rény le tei a szín re vitt mû vek és szer zô ik, s nem ke vés bé a kö zön -
ség el len. Wag ner ze ne drá mái, ame lyek szer zô je az összmûvészet
(Gesammtkunstwerk) je gyé ben a szó, a ze ne, a lát vány és moz gás együt -
tes ha tá sá ra ala poz ta mû ve i nek si ke rét, nem foszt ha tók meg az ere de ti
kon cep ci ó val har mo ni zá ló szín pa di meg je le ní tés tôl, ami alap ve tô fel té -
te le, ele mi ös  sze te vô je az al ko tá sok ér vé nye sü lé sé nek. Ter mé sze te sen ez
nem zár ja ki a ha gyo má nyos, re a lisz ti kus, na tu ra lis ta meg va ló sí tás he -
lyett mo der nebb fel fo gá sok ér vé nye sí té sét. A zse ni á lis Wag ner-uno ka,
Wieland „lom ta la ní tott” szín pa da, szin te pusz tán csak fény ef fek tu sok ra
és né hány szim bo li kus jel zés jel le gû kel lék re szo rít ko zó ren de zé sei
nem hogy ká rá ra let tek vol na nagy ap ja mû ve i nek, de még fo koz ták is
ha tá su kat, mert e ren de zé sek min den ele me az ere de ti el kép ze lé se ket
szol gál ta, s az egyes ze ne drá mák lé nye gé hez iga zod tak, szel le mi sé gé vel
tö ké le te sen har mo ni zál va. Ez zel szem ben a ké sôb bi mo der ni zá ci ós, ak -
tu a li zá ló kí sér le tek leg több je (be le ért ve pl. a déd uno ka né hány év elôt -
ti bu da pes ti Lohen grin-ren dezését) mû ide gen lé vén, csak za var ta,
gyen gí tet te a szín pa di ha tást.

Az zal vi gasz tal hat juk ma gun kat, hogy amint a po li ti kai in dít ta tá sú ki -
sa já tí tá si kí sér le tek (kö zöt tük Hit ler „Wag ner-ra jon gá sa”), vagy a kom -
mu nis ta „el hall gat ta tá si” pró bál ko zá sok, si ker te le nek ma rad tak, a Wag -
ner-al ko tá sok túl fog ják él ni a ren de zôi ter ror és a je len ha zai „Wag ner-
sze gény” évek si vár kor sza kát is, és amíg az eu ró pai ci vi li zá ció fenn ma -
rad, Wag ner nagy sze rû, ha son lít ha tat la nul mo nu men tá lis mû vé sze te is
to vább fog él ni és hat ni.
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Laki Ildikó

Napjaink
diszkriminációs fogalmai

és megjelenési formái
Concepts and Forms of Discrimination

in Our Time

Összefoglalás
Ta nul má nyom rö vid át te kin té se a diszk ri mi ná ció el té rô fo gal ma i nak,
tar tal má nak, a szû kebb vagy tá gabb ér tel me zé sé nek. A tu do mány, az ok -
ta tás, a szo ci á lis, va la mint a gaz da sá gi élet egy re gyak rab ban hasz nál ja a
meg kü lön böz te tés tar tal mi ele me it, amely né hány eset ben po zi tív ol dal -
ról, né hány eset ben pe dig ne ga tív ol dal ról te szi lát ha tó vá, mi ként vé le -
ked nek a mai tár sa dal mak el mé le ti, il let ve gya kor la ti szin ten mind er rôl.
A kü lön bö zô el mé le ti fej te ge té sek mel lett kü lö nös hang súly he lye zô dik
gya kor lat ban ér vé nye sü lô diszk ri mi na tív vé le mé nyek, cse le ke de tek,
dön té sek meg is mer te té sé re, ame lyek min den eset ben az eu ró pai pol gá -
rok té má val ös  sze füg gô ér ték rend jét sem hagy ják fi gyel men kí vül.

Summary
This study is a brief overview of the different concepts of discrimination
and its contents, including narrower or broader interpretations.
Science, education, social and economic areas increasingly use ele-
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ments of discrimination, and their application represents the way cur-
rent societies see things, whether theoretically or practically, positively
or negatively. In addition to the various theoretical considerations, par-
ticular emphasis is placed in the study on the presentation of discrimi-
natory practices prevailing in opinions, actions and decisions, which in
each case relate to the values advocated by Europeans on this issue.

Írá som egy olyan fo ga lom szé les kö rû be mu ta tá sá ról, több ol dal ról tör -
té nô meg kö ze lí té sé rôl szól, amely fo ga lom nap ja ink ban egy re erô tel je -
sebb, szer te ága zóbb tar ta lom mal je le nik meg nem csak a tu do mány -
ágak ban, ha nem a szak mai do ku men tu mok ban, po li ti ká ban, a köz élet -
ben, il let ve a min den nap ja ink ban egy aránt. A diszk ri mi ná ció ma nap ság
te hát rend sze re sen hasz nált ter mi nus, amely a tár sa da lom nyi tot tá vá lá -
sá val (Karl Pop per), az el té rô tár sa dal mi ér ték rend és vi sel ke dé si mód,
a tár sa dal mi-te rü le ti egyen lôt len sé gek, va la mint a tár sa da lom ban vég -
be me nô vál to zá sok kö vet kez té ben újabb nál újabb tar ta lom mal bô vül és
ér tel me zô dik át. Egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó te hát, hogy a fo ga lom -
nak ki emelt he lye és sze re pe van az élet min den te rü le tén.
A kü lön bö zô szak iro dal mak ban fel lel he tô fo gal mak vi szont el té rô sé gük
mel lett gyak ran a meg ha tá ro zás tar tal mi vál to zá sát is be mu tat ják, ez ál -
tal le he tô vé vá lik a hasz ná lók szá má ra, hogy az adott kor adott szel le mi -
sé gé ben al kal maz zák e tar tal ma kat, mely va ló já ban ak kor vá lik iga zán
iz gal mas sá, ha a kon tex tu so kat sem hagy juk fi gyel men kí vül.

A ta nul mány a diszk ri mi ná ció de fi ní ci ó ját a szo ci o ló gus szem szö gé -
bôl kí ván ja vizs gá la ti gór csô alá he lyez ni, mely nem je len ti azt, hogy ki -
zár ja a jo gi és gaz da sá gi meg kö ze lí té se ket, ha nem el sô sor ban a tár sa da -
lom tu do mány ol da lá ról te kin ti a fo gal mat és an nak tá gabb vagy szû -
kebb tar tal mi ele me it.

A D I S Z K  R I  M I  N Á  C I Ó F O  G A L  M I K E  R E  T E

A fo ga lom ér tel me zé si ke re tét Smith és Mack ie1 meg ha tá ro zá sá val
kezd het jük. A szer zô pá ros sze rint a diszk ri mi ná ció ter mi nu sa egy tár sa -
dal mi cso port és an nak tag jai fe lé irá nyu ló po zi tív vagy ne ga tív vi sel ke dés re
utal. Ter mé sze te sen az em be rek ál ta lá ban a ne ga tív vi sel ke dés re gon dol nak –
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egy bi zo nyos cso port el le ni diszk ri mi ná ci ó ra –, ám egy cso port el le ni diszk ri mi -
ná ció egyen lô a má sok mel let ti diszk ri mi ná ci ó val. A diszk ri mi ná ció fo lya -
ma tá hoz ve ze tô úton min den eset ben meg je le nik az elô í té let, a szte -
re o tí pia és tár sa dal mi kat e go rizá ció. Az elô í té let a nem ra ci o ná lis

meg is me rés és tu dás leg hat -
ha tó sabb esz kö ze tár sa dal mi
és lé lek ta ni szin ten.2 Az elô í -
té le tek egyik fon tos for rá sát
az em be rek nek egy cso port
po zi tív vagy ne ga tív jel lem -
zô i rôl ki ala kí tott hi e del mei
je len tik. A cso port tag ság
két ol da lú; egy fe lôl a tag ság

ma ga is irá nyít hat ja az em be rek elô í té le te it, va gyis a sa ját cso port fel -
sôbb ren dû sé gé nek ki ala kí tá sá ban rej lik mind ez, más fe lôl eb bôl a
hely zet bôl adó dó an an nak a vágy nak a meg je le né se, amely vágy a töb -
bi cso port el nyo má sá val tel je sül.3

Az elô í té le te ket táp lá ló sze mé lyek elô re meg fo gal ma zott né ze tei
gyak ran nem köz vet len ta pasz ta la tok ból ered nek, ha nem csu pán má -
sok tól hal lo más út ján át vett íté le te ket mu tat nak, és fenn ma rad nak az
el lent mon dó in for má ci ók tük ré ben is. Az elô í té le tek leg több ször szte -
re o tí pi á kon ala pul nak, me lyek elô re ki gon dolt és vi szony lag me rev el -
kép ze lé sek egy egyén rôl, cso port ról vagy tár sa dal mi stá tus ról. Ezek az
el kép ze lé sek ál ta lá ban fel szí nes jel leg ze tes sé ge ken vagy a cso port egyes
tag ja i nál meg fi gyelt vo ná sok túl ál ta lá no sí tá sán ala pul nak.4 A fo ga lom
ré gi ke le tû, Wal ter Lipp man ve zet te be 1922-ben pub li kált Pub lic Opi-
n ion (Köz vé le mény) cí mû köny vé ben. Je len té se az el ménk ben elô re ki -
ala kí tott be rög zült kép re utal, amely ál ta lá ban ne he zen vál toz tat ha tó
meg.5 Egyes szte re o tí pi ák tar tal maz zák az igaz ság bi zo nyos ele me it, má -
sok azon ban egy sze rû en az úgy ne ve zett el to lás me cha niz mu sa ként szol -
gál nak.6

A diszk ri mi ná ció tar tal ma egy részt a szo ci o ló gia, más részt a pszi cho -
ló gia, har mad részt a po li ti ka ol da lá ról ér tel mez he tô. A tár sa da lom tu -
do mány nyil ván va ló an a tár sa da lom szem pont já ból elem zi a tar tal mat,
mely nem erô sebb vagy gyen gébb a po li ti kai, gaz da sá gi vagy szo ci á lis vo -
nu lat nál, in kább a hu má nus meg kö ze lí tés ben ta lál hat juk a kü lönb sé -
get, amely oly kor a ra ci o na li tás és a li be ra liz mus el ve it egy aránt tar tal -
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maz za. En nek tük ré ben a Szo ci o ló gi ai le xi kon ban ol vas ha tó fo ga lom
sze rint a diszk ri mi ná ció azo kat a meg kü lön böz te té se ket je lö li, ame lye -
ket a tár sa dal mi élet ben a tár sa dal mi nor má kat és a tör vény elôt ti
egyen lô ség el vét meg sért ve, a la kos ság né hány al cso port já nak iga zo lá sa
mel lett olyan cso por tok ro vá sá ra tesz nek, ame lye ket a több ség el fo gad -
ha tat lan nak ítél.7 A fo ga lom tar tal má ban a tár sa da lom tu do mány gya -
kor lói a szi go rú meg ha tá ro zás mel lett ér vel nek, ame lyek a nor mák ra,
ér té kek re és a tár sa dal mi kon szen zus ál tal ki ala kí tott el vek re épül.

El len ben a Nem ze ti Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Hi va tal ál tal hasz nált, il -
let ve al kal ma zott diszk ri mi ná ció fo ga lom a 21. szá za di nor mák hoz il lesz ke dik.
A fo ga lom e sze rint min den olyan meg kü lön böz te tést, ki zá rást vagy
ked vez mé nye zést je lent, amely meg szün te ti vagy ront ja az esély egyen lô -
sé get, il let ve sér ti a bá nás mód egyen lô sé gé nek el vét. A diszk ri mi ná ció
for mái kö zött meg ta lál juk a köz vet len és köz ve tett diszk ri mi ná ci ót egy -
aránt. Köz vet len hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek mi nô sül az olyan ren -
del ke zés, amely nek ered mé nye ként egy sze mély vagy cso port va lós vagy
vélt hely ze te, tu laj don sá ga vagy jel lem zô je mi att ré sze sül más, ös  sze ha -
son lít ha tó hely zet ben lévô sze mély hez vagy cso port hoz ké pest ked ve -
zôt le nebb bá nás mód ban. Köz ve tett hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek mi -
nô sül az a köz vet len hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek nem mi nô sü lô,
lát szó lag az egyen lô bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fe le lô ren del ke -
zés, amely egyes sze mé lye ket vagy cso por to kat más, ös  sze ha son lít ha tó
hely zet ben lé vô sze mély hez vagy cso port hoz ké pest lé nye ge sen na -
gyobb arány ban hát rá nyo sabb hely zet be hoz.

A ko rai szo ci o ló gu sok a diszk ri mi ná ci ót az etno cen trikusság gal hoz -
ták ös  sze füg gés be, ami a más ság gal szem be ni el len ál lás kul tu rá lis je len -
sé gét ér vé nye sít he ti. Ez az ér tel me zés ugyan ak kor össz hang ban van a
szte re o tí pi ák ról vég zett ku ta tá sok kal is, ame lyek azt mu tat ják, hogy a fa -
ji és et ni kai cso por tok kö zöt ti kap cso la tok ra ha tás sal van a sa ját kö zös -
sé gü kön be lül egy más ról ki ala kí tott kép. A diszk ri mi ná ci ó val fog lal ko -
zó szo ci o ló gi ai elem zé sek több sé ge a do mi nan cia és el nyo más mó do za -
ta i val fog lal ko zik, mint a ha ta lo mért és a ki vált sá go kért foly ta tott küz de -
lem meg nyil vá nu lá sa.8

A Marshall-fé le ér tel me zést te kint ve – a je len ta nul mány szem pont já -
ból – nem hagy hat juk fi gyel men kí vül a cso port szte re o tí pia tar tal mi
elem zé sét. Mack ie és Hamil ton9 sze rint a cso port szte re o tí pi ák ban meg -
je le nô sze mé lyi ség vo ná sok gyak ran azo kat az ér zé se ket tük rö zik, me lye -
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ket a cso port tag jai má sok ban ki vál ta nak. Az egyik cso port ra te kint he -
tünk az utá lat és az el len szenv ér zé sé vel, a má sik ra fé le lem mel és ret te -
gés sel, a har ma dik ra pe dig tisz te let tel és cso dá lat tal. En nek kö vet kez té -
ben az el sô cso por tot „el len szen ves nek”, a má so di kat „el len sé ges nek”, a
har ma di kat pe dig „bá mu lat ra mél tó nak” le het ne el ne vez ni.10 A szte re -
o tí pi ák po zi tív és ne ga tív jel lem zô ket egy aránt tar tal maz hat nak, ame -
lyek ma gya rá za ta ter mé sze te sen szin tén nem min den ki szá má ra egy ér -
tel mû. En nél ta lán fon to sabb az a meg ál la pí tás, hogy a szte re o tí pi ák le -
het nek pon to sak vagy pon tat la nok. Az egy- e gy cso port ra vo nat koz tat ha -
tó jel zô azon ban nem ál ta lá no sít ha tó, in kább szub jek tív, egyé ni szin tû.
Mint pél dá ul az a meg ál la pí tás, hogy a nôi ve ze tôk nem jó ve ze tôk. Túl -
zá son, rossz ta pasz ta la ton ala pu ló ál ta lá no sí tás, amely ben a szte re o ti pi -
zá lás a nôi nem re irá nyul, a va la mi lyen ok ból ki fo lyó lag tör té nô ma gya -
rá zat pe dig akár egy dog ma ti kus, kö tött tár sa dal mi nor má kon ala pu ló
tár sa dal mi is me ret re, amely ben a nôi nem nek nem volt po zi tív ér té ke -
lé se.

A pszi cho ló gia szó tá rá ban fel lel he tô fo ga lom rész ben vagy egé szé -
ben szo ro san kap cso ló dik az elôb bi ek ben meg je lent meg ha tá ro zá sok -
hoz. En nek ér tel mé ben a pszi cho ló gia sze rint a diszk ri mi ná ció meg ká -
ro sí tás, le fo ko zás. A tu do mány ág meg ha tá ro zá sá ban a szo ci o ló gia szol -
gál tat ta az ala pot, amely sze rint a diszk ri mi ná ció a né pes ség cso por tok -
nak (fô leg a ki sebb ség nek) rassz, val lás, nyelv, meg gyô zô dés, szár ma zás
vagy nem hez tar to zás alap ján tör té nô hát rá nyos hely zet be kény sze rí té -
se. Ál ta lá ban az elô í té le tek szol gál tat ják eh hez az ala pot, ame lyek egyút -
tal lát szó lag legit imizálják a diszk ri mi na tív ma ga tar tást. Az elô í té le tek
fô leg a gaz da sá gi és po li ti kai krí zis hely ze tek ben erô söd nek fel. En nek
meg fe le lô en a diszk ri mi ná ció funk ci ó ja, hogy sa ját ural ko dó hely ze tét
biz to sít sa, a szo ci á lis egyen lôt len sé get el fe led je, és a ki sebb ség ver seny -
ké pes sé gét ki kap csol ja.11

Gid dens12 a tár sa da lom tu do mány ol da lá ról mu tat ja be a diszk ri mi ná -
ció tar tal mát. Vé le mé nye sze rint míg az elô í té let at ti tû dö ket és vé le mé -
nye ket fog lal ma gá ba, a diszk ri mi ná ció egy má sik cso port vagy sze mély
iránt tény le ge sen ta nú sí tott vi sel ke dést je lent. A diszk ri mi ná ció olyan
te vé keny sé gek ben nyil vá nul meg, ame lyek va la mely cso por tot/egyént
meg fosz ta nak a má sok szá má ra nyi tott le he tô sé gek tôl. Cse pe li13 a nem
ra ci o ná lis meg is me rés és tu dás tár sa dal mi és lé lek ta ni szem pon tú esz -
kö zé nek te kin ti az elô í té le tet. Mun ká já ban fel so ra koz tat ja azo kat az el -
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mé le te ket, ame lyek igen ala pos és szak sze rû ma gya rá za tot ad nak ar ra,
hogy va ló já ban „az elô ze tes íté le tek mi kor vál nak elô í té le tek ké, ab ban
az eset ben, ha az újon nan fel tárt is me re tek nem ké pe sek vál toz tat ni raj -
tuk” – mint ahogy ezt All port is meg fo gal maz ta 1977-ben.14 Ez zel szem -
ben Wolf15 az elô í té let két tí pu sát kü lön böz te ti meg: amely egy fe lôl a
hely zet, cso port vagy a tárgy hely te len is me re te, más fe lôl a hely zet re,
cso port ra vo nat ko zó meg bíz ha tó is me ret fi gyel men kí vül ha gyá sa tár sul
a fel tét le nül el fo ga dott is me re ti tar ta lom hoz. Mind ezek alap ján azt
mond hat juk, hogy a diszk ri mi ná ció tar tal mi ele mei a nem ra ci o ná lis
meg is me rés, fel is me rés és cse le ke det függ vé nyé ben ér he tô ek tet ten.

Sza lai Pé ter a jo gi meg kö ze lí tés ol da lá ról te szi meg ra gad ha tó vá a
diszk ri mi ná ció fo gal mát. A szak em ber úgy vé li, ah hoz, hogy a diszk ri mi -
ná ció fo gal mát és jo gi ter mé sze tét fel tár juk, meg kell ha tá roz ni egy má -
sik jo gi ka te gó ri át: a jog egyen lô ség el vét. A jog egyen lô ség mai ér tel me -
zé se sze rint for má lis egyen lô ség, amely an  nyit je lent, hogy min den em -
ber a köz ha ta lom hoz (az ál lam hoz) ké pest egyen lô. Jo gi szem pont ból
az egyen lô ség, il let ve a diszk ri mi ná ció ti lal ma le egy sze rû sít ve ugyan -
azon érem két ol da lát je len ti: az egyen lô ség hez va ló jog az egyén ala nyi
jo ga, a diszk ri mi ná ció ti lal má nak tisz te let ben tar tá sa pe dig má sok, ez -
zel szem ben ál ló kö te le zett sé ge.16

A szak em ber sze rint a diszk ri mi ná ció köz na pi, ál ta lá no san is mert és
el fo ga dott fo gal ma sze rint hát rá nyos meg kü lön böz te tést je lent, olyan
el bá nást, amely sér ti a jog egyen lô ség el vét.17

A diszk ri mi ná ció szé les kö rû fo gal mi meg ha tá ro zá sai, me lyek ter mé -
sze te sen rész ben vagy egé szé ben egy más hoz kap cso ló dó ak, egy ér tel -
mû en csak a va lós, il let ve vélt tar tal mi ele me ket mu tat ják be. A gya kor -
lat ol da lá ról azon ban sok kal bo nyo lul tabb a fo ga lom kont ra tar ta lom
meg ra ga dá sa. A mo dern  ko ri tár sa dal mak ban a diszk ri mi ná ció mint te -
vé keny ség leg in kább prob lé mát je lent, ame lyet szük sé ges ke zel ni. Sze -
me si Sán dor PhD-értekezésében ko moly esz me cse rét foly tat a diszk ri -
mi ná ció nyel vi és jo gi ér tel me zé sé rôl, mely bôl a tár sa dal mi-nyel vi gon -
do la ti ság ra cél sze rû a hang súlyt he lyez ni. Ez meg fe le lô, ha nem is tel jes
kö rû ma gya rá za tot ad ar ra, mi ért te kint he tô a ki fe je zés, va la mint a mö -
göt te rej lô tar ta lom ilyen prob lé más nak: „A hát rá nyos meg kü lön böz te -
tés ti lal ma eg zakt fo gal má nak meg ha tá ro zá sa nem egy sze rû, hi szen ti pi -
ku san olyan ki fe je zés rôl van szó, mely a köz nyelv ben igen gyak ran hasz -
ná la tos, ám szin te min den ki mást és mást ért alat ta – nem csu pán a hét -
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köz nap ok ban, de a tu do mány vi lá gá ban is. Már rög tön a nyelv ta ni meg -
kö ze lí tés al kal má val el lent mon dás ba le het üt köz ni, hi szen a hát rá nyos
meg kü lön böz te tés an gol meg fe le lô jé nek (»dis crim i na tion«) je len tés -
tar tal ma it vizs gál va, két, egy más nak hom lo ke gye nest el lent mon dó
ered mény szü le tik. A szó hét köz na pi (és egy re in kább ki ve szô ben le vô)
je len té se sze rint a diszk ri mi ná ció min den fé le meg kü lön böz te tést ma -
gá ban fog lal, és nem ki zá ró lag a hát rá nyos jel le gût, amit az is bi zo nyít,
hogy az an gol nyelv ben a »be tween« pre po zí ci ó val is hasz ná la tos ez a ki -
fe je zés. Ez hasz ná la tos ab ban az eset ben is, ha érték sem leges szem lé let -
tel kí vá nunk kü lönb sé get ten ni két do log vagy ép pen fo ga lom kö zött.
Nap ja ink ban már sok kal el ter jed tebb azon ban a szó »again st« pre po zí -
ci ó val kap cso la tos vál to za ta, mely egy ér tel mû en a pe jo ra tív jel le gû hát -
rá nyos meg kü lön böz te tés re utal, amen  nyi ben ez min dig va la ki hát rá -
nyá ra, va la ki el le né re tör té nik. Amen  nyi ben más nyel vek is vizs gá la ti
gór csô alá ke rül nek, úgy meg ál la pít ha tó, hogy a diszk ri mi ná ció szó hoz
szin te ki zá ró lag ne ga tív ér ték tar ta lom kö tô dik úgy a né met
(»Diskriminierung«), mint a fran cia nyelv ben (»dis crim i na tion«).”18

KI  T E  K I N  T É S A Z EU L A  KO  S A  I  N A K

D I S Z K  R I  M I  N Á  C I  Ó  VA L Ö S   S Z E  F Ü G  G Ô V É  L E  M É  N Y É  R E

A diszk ri mi ná ció el mé le ti meg kö ze lí té se szük ség sze rû en ma ga után von ja
a gya kor lat ban meg je le nô pél dá kat, min tá kat, a tár sa da lom va lós di lem -
má it. En nek meg is me ré sé ben nyújt se gít sé get egy fe lôl az Euro barométer
Hát rá nyos meg kü lön böz te tés az EU-ban 2009-es fel mé ré sé nek19 egyik egy -
sé ge, más fe lôl a ma gyar tár sa da lom de mog rá fi ai ös  sze té te lé re, et ni kai, kul -
tu rá lis, po li ti kai ta golt sá gá ra, ér ték ori en tá ci ó i ra irá nyu ló ESS Euro pean
Social Sur vey 5. Hul lám20 adat cso port ja. A je len ta nul mány el sô sor ban az
ESS-ben meg je lent ada tok ra, elem zé sek re he lye zi a hang súlyt, az zal a cél -
lal, hogy is mert té vál jon egy- e gy te rü let re vo nat ko zó diszk ri mi ná ci ós ten -
den cia. Az ESS-adatfelvétel fel dol go zá sa so rán két alap ve tô kér dés kör ke -
rült a kö zép pont ba a je len ta nul mány szem pont já ból: egy részt az ada tok -
ból meg is mer he tô-e, hogy a tár sa da lom tag ja it ér te-e, ta pasz tal tak-e diszk -
ri mi ná ci ót va la ha is az éle tük so rán vagy az el múlt egy év ben. Ha igen, ak -
kor mind ezt mi lyen for má ban kö vet het jük nyo mon. Va la mint to váb bi kér -
dés az is, mit gon dol nak a ma gyar em be rek a mai ma gyar tár sa da lom
diszk ri mi ná ció el le ni fel lé pé sé rôl és en nek le küz dé sé rôl.
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Az egyes te rü le tek kel ös  sze füg gô tar tal mi elem zés 1561 fô vá la szai
alap ján ké szült, ha tos ská lán tör té nô ér té ke lés sel, mely rész ben vagy
egész ben tük rö zi a ma gyar tár sa da lom vé le mé nyét, at ti tûd je it, a diszk ri -
mi ná ci ó val ös  sze füg gô gon do la ta it.

Az ESS 5. Hul lá má nak el sô, diszk -
ri mi ná ci ó val ös  sze füg gô kér dé se val -
lá sos meg gyô zô dés mi at ti meg kü lön -
böz te tés re irá nyult, amely re a vá lasz -
adók 88,1%-a mond ta azt, hogy so ha
nem ér te emi att diszk ri mi ná ció, ez -
zel szem ben csak igen ele nyé szô volt azok nak a vá la szok nak az ará nya,
ame lyek a gyak ran (1,6%), il let ve a na gyon gyak ran (0,2%) cso port ba
tar to zott. A né ha (1,5%) és a gyak ran (1,6%) vá la szok szá za lék ará nya
azon ban igen ala csony nak mu tat koz tak, mely ar ra en ged kö vet kez tet ni,
hogy a vá lasz adók kö zül nem gon dol ják úgy, hogy az ôket ért diszk ri mi -
ná ció val lá si meg gyô zô dé sük mi att tör té nik.

A ne mi kü lönb ség té tel bôl ere dô diszk ri mi ná ci ó val ös  sze füg gô ne ga -
tív vá la szok sem vol tak jel lem zô ek a meg kér de zet tek kö ré ben. A vá lasz -
adók 86%-a mond ta azt, hogy so ha nem ér te meg kü lön böz te tés ne me
mi att, 7,5% vá la szolt úgy, hogy na gyon rit kán, 4%-a pe dig úgy, hogy rit -
kán, de ta lál ko zott a diszk ri mi ná ció ezen for má já val. A gya ko ri és na -
gyon gya ko ri vá la szok szá za lé ka vi szont nem volt szá mot te vô
(1,6–0,2%). Bár a ne mi kü lönb ség té tel bôl ere dô diszk ri mi ná ció a leg -
gya ko ribb meg kü lön böz te té si for ma, a meg kér de zet tek ez zel szem ben
még sem érez ték úgy, hogy ve lük szem ben nagy mér vû ne mi diszk ri mi -
ná ció ér vé nye sült vol na ed di gi éle tük ben.

Meg jegy zen dô, hogy a ne mek kö zöt ti esély egyen lô ség kér dés kö re
már 1957 óta sze re pel az Eu ró pai Kö zös ség na pi rend jén. „Az 1970-es
évek kö ze pé ig a ne mek kö zöt ti esély egyen lô ség ügyét az egyen lô mun -
ká ért egyen lô bér el vé nek ér vé nye sí té sé re kor lá toz ták. A Szo ci á lis Ak -
cióprog ra mot (1974) kö ve tô en szü le tett irány el vek az esély egyen lô ség
el vét ki ter jesz tet ték a fog lal koz ta tás és a szo ci á lis biz ton ság szá mos te rü -
le té re.

Az 1990-es évek tôl a Kö zös ség az egyen lô bá nás mód tény le ges biz to -
sí tá sát az élet szin te va la men  nyi vo nat ko zá sá ban el vár ja a tag ál lam ok tól.
Ezt nem csu pán újabb és újabb irány el vek el fo ga dá sá val, ha nem kö zös -
sé gi ak ció prog ra mok kal, tag ál la mi po zi tív in téz ke dé sek és po zi tív diszk -
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ri mi ná ci ót al kal ma zó nem ze ti jog sza bály ok ki kény sze rí té sé vel kí ván ják
el ér ni.”21

E te kin tet ben ér de kes ada tok kal szol gál hat a 2012. ja nu á ri Eu ró pai
Par la ment ál tal le bo nyo lí tott A ne mek kö zöt ti egyen lôt len sé gek az Eu -
ró pai Uni ó ban cí mû gyors fel mé rés, ame lyet 27 uni ós tag ál lam ban 
25 539 eu ró pai pol gár kö ré ben vé gez tek. A je len ta nul mány ese té ben
né hány vizs gá la ti elem le het fon tos, me lyek mind egyi ke jól tük rö zi az
egyen lôt len sé gek prob lé má já nak egy- e gy di men zi ó ját.

„Az eu ró pa i ak 60%-a úgy vé li, hogy a ne mek kö zöt ti egyen lôt len -
sé gek az el múlt 10 év ben csök ke nô ten den ci át mu tat tak, ugyan ak -
kor 24% úgy lát ta, hogy nôt tek, 12% pe dig úgy ér zé kel te (spon tán
vá lasz adó ként), hogy nem tör tént vál to zás. A meg kér de zett pol gá -
rok sze rint a ne mek kö zöt ti egyen lôt len ség leg sú lyo sabb meg nyil vá -
nu lá sa a nôk el le ni erô szak, a vá lasz adók 48%-a gon dol ja mind ezt,
me lyet szo ro san kö vet a ke re se ti kü lönb ség 43%-os pont tal. A har -
ma dik hely re, ala csony kü lönb ség gel (36%) a pros ti tú ció, va la mint
a nô ke res ke de lem so ro ló dott. A fi ze té sek kel, ke re se tek kel kap cso la -
tos né ze tek, az az a kü lönb ség gel ös  sze füg gô en a nôk 76%-a, a fér fi ak
pe dig 62%-a igen „sú lyos” prob lé má nak tart ja a nôk és fér fi ak kö zöt -
ti fi ze tés be li kü lönb sé ge ket. A 27 tag ál lam ból 25-ben ez a több sé gi
vé le mény.”22

Az ESS 5. Hul lá má ban, úgy tû nik, a diszk ri mi ná ci ó val ös  sze füg gô
kér dé sek ér dek lô dés re szá mot  tartó cso port ját a nem ze ti, et ni kai és fa -
ji ho va tar to zás ra vo nat ko zó kér dés re adott vá la szok ban lát hat juk. A
2009-ben vá la szo lók 91,6%-a érez te úgy, hogy so ha nem ér te hát rá nyos
meg kü lön böz te tés fa ji sá ga mi att, 93,7% vá la szolt pe dig úgy, hogy bôr -
szí ne mi att nem tör tént meg kü lön böz te tés. 3–1,2% na gyon rit kán,
2,5–2,5% rit kán, 1,6–1,4%-a pe dig csak né ha ta lál ko zott az éle té ben fa -
ji és bôr szín mi at ti diszk ri mi ná ci ó val. Eh hez kap cso ló dó an ha zai vo nat -
ko zás ban fon tos tá jé koz ta tást ad nak az Egyen lô Bá nás mód Ha tó sá gá -
nak ügyei,23 ame lyek kö zött a fa ji ho va tar to zás sal és a bôr szín nel kap cso -
la tos el já rá sok egy aránt meg ta lál ha tó ak. 2005 és 2011 kö zött ös  sze sen
négy el já rás zaj lott ki zá ró lag a bôr szín nel ös  sze füg gô ügyek kö ré ben,
2012 jú li u sá ig bôr szín mi at ti meg kü lön böz te tés sel ös  sze füg gés ben nem
tör tént be je len tés, el len ben a fa ji, nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség hez va -
ló tar to zás sal kap cso la to san ed dig hat be je len tést tet tek, mely bôl há -
rom a ro ma szár ma zás sal füg gött ös  sze.
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Iz gal mas ered mé nye ket mu tat e te kin tet ben a 2009-es Euro baro-
méter ke re té ben le bo nyo lí tott EU–27-ek és a ma gyar or szá gi sze mé lyes
meg ke re sé sen ala pu ló vizs gá lat. A hát rá nyos meg kü lön böz te tés ész le lé -
se és ta pasz ta lá sa tárgy kör ben az EU–27-ek vo nat ko zá sá ban (26 756 in -
ter jú elem zé se alap ján) a vá lasz adók 61%-a vá la szol ta azt, hogy a diszk -
ri mi ná ció el ter jedt je len ség, ugyan ak kor er re a kér dés re a ma gyar or szá -
gi vá lasz adók (1000 fô) 79%-a vá la szol ta azt, hogy Ma gyar or szá gon sok -
kal el ter jed tebb az et ni kai, mint más (kor, fo gya té kos ság, sze xu á lis be -
ál lí tott ság, ne mek és val lás sze rin ti) ala po kon tör té nô meg kü lön böz te -
tés.

Az élet kor ral ös  sze füg gô diszk ri mi ná ci ós ten den ci ák lát ha tó an ha -
zánk ban erô tel je sebb nek mu tat koz nak, mint az EU–27-ek vo nat ko zá sá -
ban. Az 5. Hul lám ban meg kér de zet tek 79,4%-a úgy nyi lat ko zott, so ha
nem ér te hát rá nyos meg kü lön böz te tés élet ko ra mi att, 10,1%-a vá la szolt
úgy, hogy na gyon rit kán, 5,7% pe dig úgy, hogy rit kán, de ér te. A né ha
(3,2%), va la mint a gyak ran (1,3%) ka te gó ri á kat csak igen kis szá za lék -
arány ban em lí tet ték. Az ada tok ból an nak el le né re, hogy azt su gal maz -
zák, a vá lasz adók je len tôs több sé gét so ha nem ér te az élet ko rá val ös  sze -
füg gô diszk ri mi ná ció, még is azt mond hat juk, az eu ró pai és ha zai ten -
den ci ák ban ez a tény igen csak meg osz tott.

Az ada tok valid itásá nak prob lé má ját fe sze ge ti az a kér dés is, amely az
anya sá gi, il let ve apa sá gi diszk ri mi ná ci ó ra vo nat ko zik. A vá la szok ból in -
kább po zi tív ér té ke lés lát szik, mint sem ne ga tív. Pe dig ha meg néz zük a
gya kor la tot, ak kor lát hat juk, hogy „szá mos tag ál lam ban még min dig ko -
moly fej tö rést okoz a jog al ko tó nak a »ter hes nôk kel« (a ki fe je zés ma
már ke rü len dô, in kább az ál la po tos, vá ran dós jel zô ket hasz nál juk)
szem ben al kal ma zott hát rá nyos meg kü lön böz te tés. Az már a »jo gá szi
ínyenc ség« ka te gó ri á ba so ro lan dó, hogy az ír ítél ke zé si gya kor lat ban a
ter hes nôk kel szem be ni diszk ri mi ná ci ót köz ve tett meg kü lön böz te tés -
nek te kin tik az zal a lo gi kai buk fenc cel, hogy egyet len fér fi sem szen ved -
het hát rányt ter hes ség mi att – ez csak a nôk azon kis há nya dá ra igaz,
akik nem vál lal nak gyer me ket.”24

Ugyan ilyen fon tos té mát je len tett a csa lád dal ös  sze füg gô kér dé sek
kö re. A csa lá di ál la pot mi at ti meg kü lön böz te tés kér dés ese té ben a vá -
lasz adók 90,2%-a so ha nem érez te úgy, hogy meg kü lön böz tet ve len ne,
4,6%-a érez te úgy, hogy na gyon rit kán, il let ve rit kán 3%. A né ha
(1,2%), gyak ran (0,8%) és a na gyon gyak ran (0,2%) kér dé sek csak igen
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cse kély szá za lék arány ban je len tek meg a vá lasz adók kö ré ben. Ez alap -
ján lát ha tó te hát, hogy a csa lá di ál la pot mi att az em be rek több sé ge nem
ér zi ma gát hát rá nyo san meg kü lön böz tet ve, an nak el le né re, hogy az Eu -
ró pai Unió or szá ga i ban – köz tük ná lunk is – szá mos el já rás sal ta lál koz -
ha tunk e te rü le ten. E te kin tet ben jel lem zô te rü let nek mi nô sül nek a
mun ka he lyek.

ZÁ R  S Z Ó

Ta nul má nyom egy fe lôl az ESS Euro pean Social Sur vey 5. Hul lám né -
hány tár sa dal mi vo nat ko zá sú ada tá nak fel dol go zá sán és en nek be mu ta -

tá sán ke resz tül tûz te ki cé lul, hogy a tár -
sa dal mi diszk ri mi ná ció kü lön bö zô as -
pek tu sa it és az egyes diszk ri mi na tív ele -
me ket meg is mer tes se.

A diszk ri mi ná ció fo gal mi ér tel me zé -
se it kö ve tô en, mely ér tel me zé sek sok ré -
tû nek, több ol da lú nak bi zo nyul tak, eb bôl
adó dó an gyak ran túl ér tel mez ve ad ják

meg a tar tal mat, né hány adat, vé le mény alap ján fo gal ma zó dott meg a
kü lön bö zô te rü le te ken érez he tô meg kü lön böz te tô vi sel ke dés sel kap -
cso la tos vá lasz. En nek az EU fris sen vég zett vizs gá la tai né mi leg el lent -
mon da nak, vagy leginkább az ESS-felmérés kiegészítôjének tûnik, en -
nek kö vet kez té ben fe le más né zet ala kul hat ki a vá lasz adók vé le mé nye i -
rôl. Úgy gon do lom, a fel mé ré sek ben min den eset ben ben ne van a
mód szer ta ni hi ba le he tô sé ge. En nek okán min den ada tot fenntartással
kell ke zel ni.

Az ESS Euro pean Social Sur vey 5. Hul lám ban meg kér de zett po pu lá -
ció diszk ri mi ná ci ó val ös  sze füg gô vá la szai po zi tív ké pet mu tat tak a tár sa -
dal mi el fo ga dás kö ré ben, an nak el le né re, hogy az Euro barométer Hát -
rá nyos meg kü lön böz te tés az EU-ban 2009-es vizs gá la ta en nek gya kor la -
ti lag el lent mond. „Az et ni kai ho va tar to zás ra, kor ra, fo gya té kos ság ra és
nem re ala pu ló diszk ri mi ná ció tí pu sai sok kal el ter jed teb bek Ma gyar or -
szá gon, mint az Eu ró pai Unió más ál la ma i ban.”25

Az elem zé sek cso port já ból két olyan te rü le tet kell ki emel ni, ahol a
diszk ri mi ná ció erô tel je sebb nek mu tat ko zik. Az élet ko ri, va la mint a
szár ma zá si kér dé sek re adott vá la szok ban to vább ra is érez he tô a tár sa da -
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lom – nem erô tel jes – meg kü lön böz te tés re ér zé keny sé ge, s úgy tû nik, a
po li ti kai dön té sek so ro za tá val mind ez még na gyobb hang súlyt kap hat.
Az élet kor je len tô sé ge a mun ka erô pi ac, a tár sa da lom ban va ló ak tív je -
len lét ese té ben mérv adó, a szár ma zás pe dig csak bi zo nyos te rü le te ken,
po zí ci ók ban vá lik erô tel jes eb bé.

Ös  szes sé gé ben azon ban úgy tû nik, a tár sa da lom tag ja i nak egy más sal
szem be ni meg kü lön böz te tô vi sel ke dé se, dön té se i nek elô tér be vagy hát -
tér be ke rü lé se kü lö nö sen sok ré tû, s nem min dig ész ér vek alap ján tör -
té nik. A hat ha tós szak po li ti ka né hány eset ben se gít het, de csak egy esz -
köz a sok kö zül. Mind eh hez szük ség van a tár sa da lom ra, a tár sa dal mi
kon szen zus ra, a to le ran ci á ra, a tár sa dal mi ér té kek ki ala kí tá sá ra, to váb -
bá olyan egyé ni és kol lek tív dön té sek re, me lyek nem vis  sza lép te tik, ha -
nem se gí tik azo kat a fo lya ma to kat, ame lyek fi no mít hat ják a meg kü lön -
böz te tô ma ga tar tást, a diszk ri mi ná ci ós ten den ci á kat.
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Fricz Tamás

Népi-urbánus vita 
– még mindig?!

Folk Versus Urban Debate – Never to End?

Összefoglalás
A szer zô ta nul má nyá ban ar ra ke re si a vá laszt, hogy a hu sza dik szá zad hú -
szas-har min cas éve i bôl szár ma zó né pi-ur bá nus vi ta mi lyen mér ték ben be -
fo lyá sol ja a je len le gi po li ti kai és köz éle ti vi tá in kat, a po li ti kai tá bo rok kö -
zöt ti vi szo nyo kat, il let ve a nem zet tel kap cso la tos el kép ze lé se ket. Há rom
kér dés ke rül te rí ték re: 1. Mi a né pi-ur bá nus vi ta mé lyebb, tá gabb je len tô -
sé ge a ma gyar tár sa da lom és po li ti ka tör té ne té ben? 2. Mi ért ma rad ha tott
fenn 80-90 év vel ke let ke zé se, il let ve hu szon két év vel a rend szer vál tás után?
3. Mi lyen sze re pet ját szik a vi ta nap ja ink po li ti kai konf lik tu sa i ban, a de -
mok rá cia kon szo li dá ci ó já ban és a nem ze ti tu dat for má ló dá sá ban?

Summary
The study seeks the determine the extent to which the debate between
rural (“folk”) versus urban values, which emerged some time in the
1920s or 1930s, continues to influence the current debates in political
and public life, the interrelationships between the various political
groups, and the concepts related to the nation. Three questions are
analyzed: 1. What is the deeper relevance of the folk versus urban
debate in the history of Hungarian politics and the society? 2. Why has
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(fricztamas@gmail.com).
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it survived 80 or 90 years after its generation and 22 years after the
change of regime? 3. What is the role of this debate in the current polit-
ical conflicts, the consolidation of democracy and in the development
of national identity?

Az alább kö vet ke zô írás ban ar ra igyek szem vá laszt ke res ni, hogy a hu -
sza dik szá zad hú szas-har min cas éve i bôl szár ma zó, úgy ne ve zett né pi-ur -
bá nus vi ta mi lyen mér ték ben be fo lyá sol ja, ha be fo lyá sol ja egy ál ta lán a
je len le gi po li ti kai és köz éle ti vi tá in kat, a po li ti kai tá bo rok kö zöt ti vi szo -
nyo kat, il let ve a nem zet tel kap cso la tos el kép ze lé se ket.

Jó ma gam egy, a té má ról írt köny vem ben1 1997-ben ar ra a meg ál la pí -
tás ra ju tot tam, hogy a né pi-ur bá nus vi ta 1988–1990-tôl je len tôs mér ték -
ben for mál ta a ma gyar po li ti kai ta golt sá got, a pár tok kö zöt ti, sôt a kor -
mány zat–el len zék vi szonyt is. Tör tént ez an nál is in kább, mert a rend -
szer vál tás fo lya ma tá ban a két leg erô sebb párt a vi tá ban „érin tett” MDF
és az SZDSZ volt, kö zöt tük dôlt el az el sô sza bad vá lasz tás ki me ne te le,
az, hogy mely po li ti kai tá bor ala kít hat kor mányt. Az MDF a né pi írók
moz gal má ból bon ta ko zott ki, míg az SZDSZ a de mok ra ti kus el len zék -
bôl, mely nek meg ha tá ro zó kép vi se lôi egy ér tel mû en az ur bá nus gon dol -
ko dás mó dot val lot ták ma gu ké nak. A né pi-ur bá nus gyö ke rû, ere de ti leg
kul tu rá lis el len tét en nek kö vet kez té ben a po li ti kai meg osz tott ság egyik
meg ha tá ro zó fak to ra lett, an nál is in kább, hogy a né pi ere de tû ol dal
kor mány ra ke rült, míg az ur bá nus vo nu lat el len zék be, sôt, a leg erô sebb
el len zé ki párt lett az SZDSZ; így az el len tét a ha ta lo mért va ló küz de lem
szint jé re eme lô dött.

Ez a fo lya mat 1994-tôl, az MSZP–SZDSZ-koalíció meg ala ku lá sá val, il -
let ve a Fi desz kon zer va tív párt tá vá lá sá val más for má ban, de foly ta tó -
dott, és tart egé szen nap ja in kig. Ek kor tól ar ról be szél he tünk, hogy a két
bal ol da li párt áll az el len tét egyik, míg a Fi desz és a KDNP a má sik ol -
da lán. Ez a né pi-ur bá nus vi ta má so dik sza ka sza, amely re sok kal pon to -
sabb azt mon da ni, hogy egy ultra l iberális ér ték rend üt kö zik meg a nem -
ze ti ér ték rend del. A né pi-ur bá nus vi ta te hát rész ben át ala kult, ám nem
tûnt el, nap ja in kig meg ha tá ro zó erô vel ala kít ja a po li ti kai, kul tu rá lis és
köz éle tün ket.

Mind ez azon ban csak be ve ze tô ál lí tás, amely nek rész le te sebb ki bon -
tá sa nél kü löz he tet len. En nek meg fe le lô en, a kö vet ke zôk ben há rom
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kér dés re igyek szem vá laszt ke res ni: 1. Mi a né pi-ur bá nus vi ta mé lyebb,
tá gabb je len tô sé ge? 2. Mi ért ma rad ha tott fenn 80-90 év vel ke let ke zé se,
il let ve húsz év vel a rend szer vál tás után? És: 3. Mi lyen sze re pet ját szik
nap ja ink po li ti kai konf lik tu sa i ban, a de mok rá cia kon szo li dá ci ó já ban és
a nem ze ti tu dat for má ló dá sá ban?

A N É  PI -U R  B Á  N U S V I  TA H Á T  T E  R E

A né pi-ur bá nus vi ta, bár konk rét, egy or szág hoz kö tô dô je len ség, még -
is egy sa já tos vi lág fej lô dés és vi lág trend ke re tei kö zött ér tel mez he tô,
pon to sab ban en nek kö vet kez mé nye ként je le nik meg. E vi lág fej lô dés
leg fon to sabb vo ná sa az, hogy az év szá zad ok so rán, de kü lö nö sen a 16.
szá zad tól kezd ve ki ala kul a cent rum és a pe ri fé ria, il let ve a ket tô vi szo -
nya. Az az ki ala kul né hány ve ze tô nagy ha ta lom a vi lág ban, ame lyek do -
mi nál ják a vi lág gaz da ság mû kö dé sét, s egy ben gaz da sá gi, po li ti kai és
kul tu rá lis mo dellt nyúj ta nak a töb bé vagy ke vés bé el ma ra dott or szá gok -
nak.2 A cent rum-pe ri fé ria vi szony lét re jön az or szá gok kö zött vi lág szin -
ten (az úgy ne ve zett har ma dik vi lág prob lé má ja, az Észak–Dél-tengely),
de egy ben Eu ró pá ban is, még hoz zá Nyu gat-Eu ró pa és Kö zép-, il let ve
Ke let-Eu ró pa fej lett sé gi kü lönb sé gé ben.3

Az el ma ra dott ság mind a ke let-eu ró pai, mind a kö zép-eu ró pai ré gi ó -
nak ket tôs ér te lem ben je len tett ki hí vást. Egy fe lôl lé te zett a tény le ges
gaz da sá gi el ma ra dott ság, az az struk tu rá lis hát rá nyok, fej let len in téz -
mény rend szer, hi ány zó inf rast ruk tú rák, ala csony élet szín vo nal stb. jel le -
mez te eze ket az or szá go kat. Más fe lôl vi szont kul tu rá lis el ma ra dott ság is
ta pasz tal ha tó volt, hi ány zott a nyu ga ti or szá gok ban szer ve sen ki fej lô -
dött pol gá ri (bour geois) és ál lam pol gá ri, hon pol gá ri (ci toyen) men ta -
li tás, amely el sôd le ges fel té te le egy kor sze rû, de mok ra ti kus ala po kon
nyug vó pi a ci tár sa da lom lét re ho zá sá nak. Ha egy or szág struk tu rá li san
is, kul tu rá li san (men tá li san) is el ma ra dott nak ér zi ma gát, ha ezt fruszt -
rá ci ó val éli meg, s ha vál toz tat ni akar ezen az ál la po ton – eb ben az eset -
ben már is a nem ze ti iden ti tás új já szer ve zé sé rôl, il let ve az új já szer ve zés -
sel kap cso la tos vi ták ról és ki hí vá sok ról van már szó. Kö zép-Eu ró pá ban
(Cseh or szá got, Len gyel or szá got, Szlo vá ki át, Ma gyar or szá got, a bal ti ál -
la mo kat, Hor vát or szá got, Szlo vé ni át és rész ben Ro má ni át ide ért ve) év -
szá zad ok óta, egé szen nap ja in kig egy „fej let tebb” nem zet tu dat meg te -
rem té sén fá ra doz nak, ami lát vá nyo san sok és vis  sza té rô fruszt rá ci ó val,
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meg ha son lás sal és kín ló dás sal, va la mint a szom szé dos ál la mok kö zöt ti
vi ták kal tar kí tott, ki tud ja, med dig tar tó fo lya mat.

A cent rum-pe ri fé ria vi szony, a fej lett nyu gat-eu ró pai és at lan ti or szá -
gok tól va ló el ma ra dott ság mint ál la pot mind azo nál tal sa já tos mo ti vá -
ci ós, szem lé le ti el té ré se ket hoz lét re ré gi ók, or szá gok kö zött. Azok ban
a fej lett nyu gat-eu ró pai or szá gok ban (Nagy-Bri tan nia, Fran cia or szág,
Né met or szág) ugyan is, ame lyek a cent rum, s egy ben a min ta sze re pét is
játs  szák, az eu ró pa i ság, az uni ver zá lis szem lé let ter mé sze tes, ma gá tól ér -
te tô dô, hi szen ezek az or szá gok ma guk je len tik Eu ró pát, s rész ben az
uni ver za li tást. Ez egy ben azt is je len ti, hogy ezen or szá gok ér tel mi sé gi -
jei, mér ték adó kö rei, de a pol gá rok szá má ra is az eu ró pa i ság mint „uni -
ver zá lis” és a nem ze ti gon dol ko dás mint „lo ká lis” szem lé let nem vá lik el
éle sen egy más tól, pon to sab ban: nincs kö zöt tük fel tét len diszk re pan cia,
el lent mon dás. (Mind ezt az ér ze tet a kö zös eu ró pai in téz mé nyek lét re -
jöt te a má so dik vi lág há bo rú után to vább erô sí tet te.) A nem zet po li ti zá -
lá sa te hát egy ben Eu ró pa-po li ti zá lást is je lent, a cent rum ban nincs szük -
ség min ta kö ve tés re. (Más kér dés, hogy a vi lág több pó lu sú vá, sôt több -
cent ru mú vá vá lá sá val – lásd Kí na, In dia, Orosz or szág – Eu ró pa, sôt az
Egye sült Ál la mok is las sacs kán el vesz ti ve ze tô sze re pét, s a min ta kö ve tés -
nek új kér dé sei me rül nek fel, ám en nek tag la lá sa nem ké pe zi írá som
tár gyát.)

Egé szen más a hely zet Kö zép-Eu ró pá ban és Ke let-Eu ró pá ban, ahol
az el ma ra dott ság té nye diszk re pan ci át tesz nem zet és (Nyugat-)Európa
kö zé. Az it te ni or szá gok azt ta pasz tal hat ták-ta pasz tal hat ják egé szen nap -
ja in kig, hogy cse lek vé se ik, po li ti kai, gaz da sá gi stb. lé pé se ik nem iga zán
be fo lyá sol ják az eu ró pai fô fo lya ma to kat, ám en nél is fon to sabb, hogy
el ma ra dott sá guk kö vet kez té ben kény te le nek kü lönb sé get ten ni a min -
tá nak te kin tett Nyu gat-Eu ró pa és or szá guk kö zött. A ko ráb bi évek ben
hal lott „vis  sza kell tér nünk Eu ró pá ba” vagy „Eu ró pá hoz tar to zunk” szlo -
ge nek jól mu tat ták, hogy egé szen az utób bi idô sza kig ezek az or szá gok
el vesz tet ték a vá gyott mo dell hez fû zô dô ko ráb bi szo ros kap cso la ta i kat,
s ez ar ra kész te ti-kény sze rí ti ôket, hogy nem zet fel fo gá su kat, nem ze ti
iden ti tá su kat is ál lan dó an új ra ér tel mez zék. Ter mé sze te sen az a tény,
hogy a kö zép-eu ró pai or szá gok idô köz ben tag jai let tek az Eu ró pai Uni ó -
nak, tel je sen új le he tô sé ge ket nyi tott meg szá muk ra, esé lyük nyílt ar ra,
hogy az Eu ró pá hoz tar to zá su kat új ra ér tel mez zék, hogy zá rul jon az ol ló.
Ám a ko rább ról ere dez tet he tô, év szá za dos lemaradottság- tu dat még
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min dig ott mo tosz kál a kö zép-, és fô leg a ke let-eu ró pai, bal ká ni or szá -
gok elit jé ben és pol gár sá gá ban, még be fo lyá sol ja a dön té se ket, az iden -
ti fi ká ció ér tel me zé sét.

Mind eb bôl kö vet ke zik, hogy az
el ma ra dott ság ból ere dô felzárkó -
zás igény (Kö zép-Eu ró pá ban leg -
alább is) nem pusz tán a mo der ni -
zá ci ós fel ada to kat ál lít ja elô tér be,
ha nem ezek kel szo ro san össze fo -
nód va je lent ke zik egy új, mo der ni -
zált nem ze ti iden ti tás, ön tu dat meg szer zé sé nek igé nye is. Hi szen ab -
ban, hogy az adott or szág va ló ban Eu ró pa ré szé nek érez hes se ma gát –
im má ron az Eu ró pai Unió tag ja ként –, túl kell jut nia ki sebb ren dû sé gi
ér zé se in, s nem ze ti ön be csü lés ének fel tét le nül egy ma ga sabb fo ká ra
kell jut nia.4

Amit a fen ti ek ben ki fej tet tem a ke let-, és fô leg a kö zép-eu ró pai or szá -
gok kal kap cso lat ban, mind az hat vá nyo zot tan ér vé nyes Ma gyar or szág ra.
Ha tör té ne ti leg te kint jük, ak kor nagy já ból azt mond hat juk, hogy Ma -
gyar or szág Má tyás ki rály ide jé ben még idô- és fej lô dés szink ron ban volt
a fej lett Eu ró pá val, ám 1526 után ez a szinkro nitás fo ko za to san meg sza -
kadt, rá adá sul a gyor su ló pe ri fé ri á ra ke rü lés együtt járt a nem ze ti önál -
ló ság tar tós, év szá zad okig el hú zó dó el vesz té sé vel. E tör té nel mi kö rül -
mé nyek foly tán nem te kint he tô vé let len nek, hogy Ma gyar or szág csak a
19. szá zad ele jé re erô sö dött fel an  nyi ra ön tu da tá ban és le he tô sé ge i ben,
hogy mér ték adó ér tel mi sé gi je i ben és po li ti ku sa i ban meg ér le lôd jön a
fel zár kó zás igé nye és gon do la ta. (A nem ze ti önál ló ság hi á nyá nak prob -
lé má já val per sze nem vol tunk egye dül, hi szen a kö zép- és ke let-eu ró pai
ré gió szin te min den or szá ga hos  szabb-rö vi debb ide ig küsz kö dött ez zel.)

Le kell szö gez ni, hogy Ma gyar or szág ese té ben a mo der ni zá ció igé nye
a 19. szá zad el sô fe lé ben kü lö nö sen erô tel je sen pá ro sult a nem ze ti
iden ti tás, a nem ze ti önál ló ság meg te rem té sé nek a szán dé ká val. En nek
dön tô en az a fruszt rá ció volt az oka, hogy egy ko ráb ban önál ló, erôs ál -
lam vesz tet te el au to nó mi á ját, füg get len sé gét több év szá zad ra, te hát egy
már lé te zett önál ló ság vis  sza ál lí tá si igé nye je lent ke zett új ra erô tel je sen
a re form kor ban. Eb bôl adó dik, hogy a „mi lyen mo der ni zá ci ót?” di lem -
má ja kö rül ki bon ta ko zó vi tá ban a re form kor tól kezd ve min dig alap kér -
dés volt, hogy a nem ze ti sa já tos sá gok meg ôr zé se, a nem ze ti múlt és
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nem ze ti iden ti tás vál la lá sa mek ko ra sze re pet játs  szon a mo der ni zá ci ós
fo lya mat ban.

Eb ben a meg kö ze lí tés ben kell és le het el he lyez ni a né pi-ur bá nus vi -
ta meg je le né sét is: a 20. szá zad hú szas-har min cas éve i ben ele in te a kul -
tu rá lis szfé rá ban elô re tö rô és el mér ge se dô el len tét sa já tos, ki éle zett
meg je le né si for má ja az el ma ra dott ság ból adó dó ki hí vá sok nak, il let ve a
le het sé ges fel zár kó zá si-mo der ni zá ci ós al ter na tí vák nak. A né pi-ur bá nus
vi tá ban mint egy sû rí tet ten ke rül fel szín re a gaz da sá gi-struk tu rá lis mo -
der ni zá ció két alap pó lu sa, va la mint a nem ze ti iden ti tás, a nem ze ti ön -
bi za lom meg te rem té sé nek két le het sé ges – Max Weber ka te gó ri á já val:
ideáltipikus – út ja.

Ugyan ak kor az a tény, hogy a né pi-ur bá nus vi ta a har min cas évek ben
rend kí vül éles, szél sô sé ges, elô í té le tek kel és in du la tok kal ter hes volt,
még is a mo der ni zá ció egy sa já tos, Ma gyar or szág ra spe ci á li san jel lem zô
vo ná sát mu tat ja. Még pe dig azt, hogy a 19. szá zad má so dik fe lé ben, a 20.
szá zad ele jén a tár sa da lom fej lô dé se, a pol gá ro so dás úgy ment vég be,
hogy a pol gá ri tár sa da lom ki ala kí tá sá ban igen fon tos sze rep ju tott a zsi -
dó ság nak. A zsi dó ság nem csak gaz da sá gi, de kul tu rá lis ér te lem ben is
erô sen rá nyom ta a bé lye gét a pol gá ro so dás fo lya ma tá ra, s ez ál tal a hú -
szas, har min cas évek mo der ni zá ci ós vi tái még az et ni kai vagy val lá si
prob lé mák kal is meg ter he lôd tek. Ha együtt te kint jük 1920, Tri a non 
tra umá ját (ahol az or szág el vesz tet te te rü le té nek két har ma dát, s la kos -
sá gá nak egy har ma da az új ha tá ro kon kí vül re ke rült), il let ve azt, hogy az
el ma ra dott ren di vi lág, va la mint a nyo mor ban élô pa raszt ság mel lett ki -
ala kult a pol gá ri tár sa da lom, amely ben egy et ni kum kü lön le ges sze rep -
hez ju tott, ak kor már el tud juk kép zel ni, hogy a né pi-ur bá nus vi tá ban
meg je le nô mo der ni zá ci ós al ter na tí vák mi lyen kü lön le ge sen erô sen
kon cent rá lód hat tak az új nem ze ti iden ti tás meg te rem té sé nek prob lé -
má já ra.

Ha mind ezen té nye zô ket fi gye lem be ves  szük, ak kor már egy ér tel mû,
hogy Ma gyar or szá gon még kö zép-eu ró pai vi szony lat ban is hat vá nyo zott
erô vel vált a nem zet kér dé se a mo der ni zá ci ós vi ták gyúj tó pont já vá. Hi -
szen ve gyük még egy szer sor ra: az el ma ra dott ság ból ere dô fruszt rá ció
már ele ve, min den kü lön le ges nem ze ti prob le ma ti ka nél kül is fel ve ti az
új nem ze ti iden ti tás meg te rem té sé nek igé nyét (a struk tu rá lis mo der ni -
zá ci ós szán dé kok mel lett). Ha eh hez még hoz zá vesszük, hogy Ma gyar -
or szág füg get len, sôt erôs eu ró pai ha ta lom ból lett hos  szú év szá zad ok ra
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alá ve tett ál lam má, s hogy ez ál tal a nem ze ti füg get len ség kér dé se a mo -
der ni zá ció „szív ügy évé” lett egé szen az 1990-es éve kig, ak kor már ele ve
ért he tô a nem ze ti ro man ti ka és nem ze ti el kö te le zett ség elô tér be ke rü -
lé se. Te gyük azon ban eh hez hoz zá a har ma dik té nye zôt is, azt, hogy a
20. szá zad ra a mo der ni zá ci ót el sô sor ban hor do zó ré teg, a pol gár ság je -
len tôs ré sze nem ma gyar, ha nem zsi dó és rész ben né met szár ma zá sú tu -
laj do no sok ból, ér tel mi sé gi ek bôl és más kö zép ré te gek bôl ke rült ki. Ez -
ál tal már is elôt tünk a kép let: ko ránt sem te kint he tô vé let len nek, hogy a
hú szas-har min cas évek né pi-ur bá nus vi tá já nak meg je le né se óta Ma gyar -
or szá gon a mo der ni zá ci ós út ke re sés so rán, a mo der ni zá ci ós al ter na tí -
vák ban a nem zet ka te gó ri á ja egy faj ta kulcs ka te gó ri a ként sze re pel. Vall -
juk be, nincs ez más ként 2012-ben sem.

Meg ál la pít ha tó, hogy a mo der ni zá ci ós el kép ze lé sek, ame lyek for má -
li san el sô sor ban az új pol gár ság, a pol gá ro so dás tar tal má ról és for má já -
ról szól nak, va ló já ban meg ha tá ro zott tár sadalom inte gratív mo del lek
he ge món hely zet be ke rü lé sét cé loz zák meg. Ez ad le he tô sé get ugyan is
ar ra, hogy az adott po li ti kai erôk ál tal pre fe rált tár sa dal mi ré te gek és
cso por tok ke rül je nek elô nyös hely zet be a ki épí ten dô tár sa dal mi hi e rar -
chi á ban, s ta lán nem el ha mar ko dott az a ki je len tés, hogy a hú szas, har -
min cas évek ben Ma gyar or szá gon ki bon ta ko zó né pi-ur bá nus vi tá nak is
ez az alap ve tô tar tal ma.

A né ze tek üt köz te té se so rán fo lya ma to san fel me rült az a kér dés,
hogy va jon a né pi-ur bá nus vi tá ban a pol gá ro so dás, a mo der ni zá ció kü -
lön bö zô al ter na tí vá i ról van-e szó, avagy a pol gá ro so dás, a mo der ni zá ció
tá mo ga tó i nak, il let ve el len fe le i nek szem ben ál lá sá ról, más képp az Eu ró -
pát aka rók ról avagy az Eu ró pát el ve tôk rôl. Konk ré tan már a hú szas-har -
min cas évek ben is az ur bá nus ol dal ve tet te fel azt – akár csak az óta, és
nap ja ink ban is –, hogy a né pi ol dal nem mo der ni zá ció pár ti, nem eu ro -
pé er, nem pol gá ro so dás pár ti.5

Meg gyô zô dé sem sze rint azok nak van iga zuk, akik azt hang sú lyoz zák,
hogy a hú szas-har min cas évek ben nem csak az ur bá nus ol dal állt egy ér -
tel mû en a pol gá ro so dás és az euró paizálódás mel lett, ha nem a né pi ol -
dal meg ha tá ro zó ré sze is. Az nem le het két sé ges, hogy mind két tá bor -
ban akad tak mar gi ná lis, „ra di ká li san” ur bá nus vagy „ra di ká li san” né pi
ál lás pont ra he lyez ke dôk. (Egyik ol da lon azok, akik a fa lu si, né pi, sôt
nem ze ti kul tú rá nak, mint vég ze te sen el avult „an ti-euró pai” do log nak a
vis  sza uta sí tá sát, ki ik ta tá sát kö ve tel ték, má sik ol da lon pe dig azok, akik a
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„har ma dik út” kon cep ci ó ját va ló ban egy Eu ró pá tól füg get le ne dô, nem -
ze ti sé gi leg-et ni ka i lag „meg tisz tí tott”, autark, ke le ti es fej lô dés ben vél ték
fel fe dez ni.) Ám a két tá bor mér ték adó sze mé lyi sé gei – mint egyik ol da -
lon Il  lyés Gyu la, Ve res Pé ter, Né meth Lász ló, míg a má si kon Fej tô Fe -

renc, Ig no tus Pál, Bá lint Györ gy –
alap ja i ban egyet ér tet tek mind az
Eu ró pá hoz tar to zás, mind a pol -
gá ro so dás ál ta lá nos kö ve tel mé -
nyé ben. (Rész le te sebb ki fej tés he -
lyett e he lyütt utal nék A né pi-ur -
bá nus vi ta do ku men tu mai cí mû
kö tet re6). A vi ta meg ha tá ro zó, fô

vo nu la ta mind vé gig az „Eu ró pá ba, de ho gyan?”, il let ve a „pol gá ro sod ni,
de ho gyan?” kér dé sei kö rül zaj lott, s ju tott fel ol dat la nul fel szí nes nyug -
vó pont ra a má so dik vi lág há bo rú után.

Ér de mes ezek után konk ré tan meg néz ni, hogy a né pi, il let ve az ur -
bá nus tá bor ho gyan, mi lyen tar ta lom mal kép zel te, kép ze li el a mo der -
ni zá ció so rán meg va ló sí tan dó tár sadalom inte gratív mo dellt, al ter na tí -
vát. Olyan szem pon to kat emel tem ki, ame lyek nem pusz tán a hú szas-
har min cas évek ben, a vi ta el sô idô sza ká ban vol tak meg ha tá ro zó ak, ha -
nem ame lyek ides to va ki lenc ven év vel ké sôbb is je len van nak, és for mál -
ják a po li ti kai és köz éle ti vi tá kat.

Mo der ni zá ció. Az ur bá nus tá bor tag jai ab ból in dul nak ki: amen  nyi ben
el fo gad juk a fej lett nyu gat-eu ró pai or szá gok gya kor la tát min tá nak, mo -
dell nek, s ha a mo der ni zá ci ós fel adat nak az a lé nye ge, hogy eze ket az
or szá go kat utol ér jük vagy meg kö ze lít sük, ak kor már adot tak is a meg ol -
dá si mó do za tok. Va gyis, a nyu ga ti in téz mé nye ket és gya kor la to kat kell
át ven nünk és al kal maz nunk.7

Ez zel szem ben a né pi tá bor azt ál lít ja, hogy ha Eu ró pá hoz kí vá nunk
fel zár kóz ni, ak kor ezt csak nem ze ti sa já tos sá ga ink meg ôr zé sé vel, to -
vább fej lesz té sé vel tud juk iga zán si ke re sen meg ten ni. A mintaorszá gok
in téz mé nye i nek és gya kor la tá nak kri ti kát lan át vé te le vég sô so ron nem
éri el a cél ját, mert egy egé szen más kör nye zet ben a „min ta in téz mé -
nyek” sem tud ják ki fej te ni ál dá sos ha tá su kat. Ép pen ezért a lo gi ka itt
for dí tott, mint az ur bá nu sok nál: ah hoz, hogy si ke re sen adap tá lód junk
a fej lett or szá gok hoz, nem a ha zai gya kor la tot kell a min ta sze rint át ala -
kí ta ni, ha nem a min ta ál tal kí nált meg ol dá so kat kell a ha zai vi szo nyok
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kö zé „do mesz ti kál ni”. A né pi tá bor ra di ká lis tag jai e fel zár kó zá si mo -
dellt – Né meth Lász ló után – el ne vez ték har ma dik út nak; ám a né pi tá -
bor mér ték adó sze mé lyi sé ge i nél ez ko ránt sem je len tet te az Eu ró pá tól
va ló el for du lás gon do la tát.

Eu ró pa. Az ur bá nus tá bor az Eu ró pá hoz va ló fel zár kó zást, il let ve csat -
la ko zást úgy te kin ti, mint uni ver zá lis, glo bá lis el vek nek a meg va ló su lá -
sát. Úgy tart ja, hogy Eu ró pá ba va ló in teg rá ló dá sunk kal az em be ri sza -
bad ság jog ok, a pi ac gaz da ság, a de mok rá cia, a plu ra liz mus stb. egye te -
mes, koz mo po li ta el ve it tes  szük ma gun ké vá min den nap ja ink ban. Eb -
bôl pe dig az kö vet ke zik, hogy igen cse kély te re ma rad az úgy ne ve zett
nem ze ti iden ti tás, a ma gyar ság tu dat ki élé sé nek; de va ló já ban er re nincs
is szük ség egy glo ba li zá ló dó vi lág ban. E tá bor ra di ká li sai egye ne sen visz -
 sza hú zó erô nek, anak ro nisz ti kus tö rek vés nek tart ják a nem ze ti ér zü le -
tet, a nem ze ti szo ká sok hoz, in téz mé nyek hez stb. va ló fel tét len ra gasz ko -
dást.

A né pi ek vi szont az Eu ró pá hoz va ló csat la ko zást, az in teg rá ló dást is
csak a nem ze ti iden ti tás meg ôr zé sé vel, sôt erô sí té sé vel tud ják el kép zel -
ni. Úgy vé lik, hogy egy or szág csak úgy vál hat ér de kes sé a fej lett vi lág
szá má ra, ha szel le mi-kul tu rá lis ér té ke i vel, ma ra dan dó ha gyo má nya i val
együtt igyek szik meg je len ni Eu ró pá ban. Szá muk ra az eu ró pai fej lô dés
so rán ki va jú dott nagy, ne mes ér té kek, mint a de mok rá cia, a sza bad ság -
jog ok, a plu ra liz mus stb. nem áll nak el len tét ben a nem ze ti szo li da ri tás,
a ha za fi as ság, a kö zös sé gi ség ér té ke i vel, sôt ezek egy más nél kül sem mit
sem ér nek. A né pi ek ép pen a nem ze ti iden ti tás meg ôr zé se kap csán szí -
ve sen be szél nek Kö zép-Eu ró pá ról mint olyan ré gi ó ról, amely nek a Nyu -
gat és a Ke let kö zött kü lön vo ná sai, sa já tos fej lô dé si re cept jei van nak, s
ezek meg ôr zé se-meg tar tá sa ál tal lesz Kö zép-Eu ró pa in teg ráns ré sze Eu -
ró pá nak.

Pol gá ro so dás. Az ur bá nu sok a pol gá ro so dást – mint a mo der ni zá ció
leg fon to sabb ré szét – cél sze rû sé gi ala pon íté lik meg. Azt ál lít ják, hogy
a leg fon to sabb szem pont egy fel zár kó zó or szág szá má ra a tu laj don, a tô -
ke men  nyi sé gé nek, ha té kony sá gá nak nö ve ke dé se, hi szen e nél kül nincs
sem mi fé le fej lô dé si le he tô ség. Ez az alap szem pont, s az már má sod la -
gos, hogy a tu laj don szer zô, tô ke kép zô, be ru há zó pol gár ság kik bôl, pél -
dá ul mi lyen ná ci ó ból vagy et ni kum ból áll, ha zai vagy kül föl di cé gek bôl,
mul ti na ci o ná lis erôk bôl te vô dik-e ös  sze. A lé nyeg egy erôs kö zép osz tály
meg te rem té se, amely nek vál lán nyu god hat a mo der ni zá ció. A pol gár
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sze rin tük min den or szág ban ugyan olyan, az az koz mo po li ta vi lág pol gár,
hi szen ha son ló ér de kek, a ha szon szer zés ér de kei alap ján cse lek szik.

A né pi ek ez zel szem ben egy ér tel mû en egy nem ze ti pol gár ság ki ala -
ku lá sa mel lett vok sol nak. Le gyen az pa raszt pol gá ro so dás vagy „vá ro si”
pol gá ro so dás, a cél fel tét le nül az, hogy a mo der ni zá ci ót hor do zó ré teg
nem ze ti iden ti tá sú le gyen, kö tôd jön ér zel mi leg az or szág hoz, mert csak
így van esély ar ra, hogy az ál ta la fel hal mo zott tô két bent tart ja az or szág -
ban, s itt kí ván ja hasz no sí ta ni az össznemzeti kö zös ség ja vá ra. Ra di ká lis,
szél sô sé ges né pi ek ezt az el vet odá ig vit ték, hogy e fo lya mat ban dön tô en
a ma gyar szár ma zá sú pol gár ság nak kell el sôbb sé get ad ni; az „ide gen”
et ni ku mok – így pél dá ul a zsi dó ság – túl zott elô tér be ke rü lé se nem kí -
vá na tos.

Em ber esz mény. Az ur bá nus tá bor em ber esz mé nye a sza bad, füg get le -
nül cse lek vô, au to nóm in di vi duum, aki mint ra ci o ná lis lény, el sô sor ban
a sa ját ér de ke it szem elôtt tart va cse lek szik a tár sa da lom ban. Az egyén,
az in di vi duum glo bá lis lény, ha son ló jo gok il le tik meg a vi lág bár mely
ré szén (már mint az em be ri és ál lam pol gá ri jo gok).

A né pi tá bor ez zel szem ben a nem ze ti kö zös sé get tart ja el sô ren dû -
nek, mert meg íté lé se sze rint az in di vi duu mok nem el szi ge tel ten, ha -
nem min dig egy nem zet ke re tei kö zött vál nak az zá, amik. Az em be ri jo -
go kat, az ál lam pol gár jo ga it nem ta gad ják, vi szont azt mond ják, hogy ki -
éle zett hely ze tek ben, ami kor pél dá ul a nem zet sor sá ról van szó, az in di -
vi duum ér de ke it alá kell ren del ni a ma ga sabb egy ség, a nem ze ti kollek -
tívum ér de ke i nek.

Múlt hoz va ló vi szony. Az ur bá nu sok szá má ra a múlt el sô sor ban az eu -
ró pai, il let ve at lan ti örök ség, amely „ki ter mel te” a már fen tebb em lí tett
kö zös ér té ke ket és in téz mé nye ket. Lé nye gé ben a fel vi lá go so dás, a ra ci o -
na liz mus ér té ke i rôl, il let ve a fran cia for ra da lom hár mas jel sza vá ról van
szó: ezek azok a múlt be li örök sé gek, ame lye ket min den eu ró pai or szág -
nak meg kell ôriz nie, il let ve el kell sa já tí ta nia. Az egyes or szá gok nem -
ze ti múlt já nak ha gyo má nya i val kap cso lat ban a sze lek ti vi tás ál lás pont já -
ra he lyez ked nek, az az azt mond ják, hogy csak azt kell meg ôriz ni a múlt -
ból, ami egy ér tel mû en az egye te mes (nyu ga ti) ér té kek hez il lesz ke dik.

Ter mé sze te sen a né pi ek sem ál lít ják azt, hogy az egye te mes eu ró pai
ér té kek, a mo der ni zá ció ér té kei ne len né nek irány adó ak. Szá muk ra
azon ban van még egy szem pont, ami mo ti vál ja a múlt hoz va ló vi szo nyu -
kat, még pe dig az, hogy sze rin tük min den nem ze ti ha gyo mány meg ôr -
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zen dô, amely hoz zá já rult a nem zet, az or szág fenn ma ra dá sá hoz. Ami
adott eset ben egy li be rá lis ur bá nus szá má ra, vagy egy in ter na ci o na lis ta
szo ci a lis ta szá má ra már el avult ér ték vagy tradi cional iz mus, az a né pi-
nem ze ti gon dol ko dó szá má ra na gyon fon tos le het, mert bár a mo dern -
ség kö ve tel mé nye i nek nem fe lel meg, még is, a nem ze ti foly to nos ság
szer ves ré sze ként ér té ke len dô és meg vé den dô.

Nem zet. Csak a ra di ká lis, szél sô sé ges ur bá nu sok ra jel lem zô az, hogy a
nem ze tet mint en ti tást egy az egy ben el ve tik, el avult nak, ne vet sé ges nek
tart ják. Az ur bá nu sok több sé ge vi szont el is me ri, hogy te kin tet be kell
ven ni a nem ze ti ér de ke ket, hi szen a mo der ni zá ció csak nem ze ti ke re tek
kö zött va ló sít ha tó meg. S ép pen ez a lé nye ge az ur bá nus nem zet fel fo -
gás nak: e sze rint a nem zet nem más, mint a fej lô dés, a fel zár kó zás, a
mo der ni zá ció te re pe. A nem zet csak a ma ga ha té kony és ra ci o ná lis mû -
kö dé sé ben va la mi, et tôl füg get len ön ér té ke ninc s. A nem ze tért az tesz
a leg töb bet, aki a leg ha té ko nyabb re for mok kal ké pes az or szág tech no -
ló gi ai és gaz da sá gi fej lô dé sét szol gál ni.

Ez zel szem ben a né pi ek szá má ra a nem zet nek ön ér té ke van, a nem -
zet lé te, eg zisz tá lá sa ön ma gá ban lel ke sí tô té nye zô. Ép pen ezért az or -
szág ha gyo má nya i ból, múlt já ból min den olyan ele met meg kell ôriz ni,
amely nép ének fenn ma ra dá sát szol gál ta, s ezek az ele mek ide o ló gi ai
szem pont ból épp úgy le het nek prog res  szí vek, mint tra di ci o ná li sak vagy
akár anak ro nisz ti ku sak is. A fej lô dést, a mo der ni zá ci ót per sze nem ve -
tik el a né pi ek sem, csak a ki in du ló pont juk más: azért van szük ség re -
for mok ra, hogy a nem zet fenn ma ra dá sa ez zel ga ran tál va le gyen. Csak
az a re form, csak az a mo der ni zá ció a jó, amely nem fe nye ge ti a nem -
zet in teg ri tá sát, bel sô ös  sze tar tó ere jét.

Szem lé let mód, vi lág lá tás. Az elô zô hat pont ban ki fej tet tek vég sô so ron eb -
ben a he te dik pont ban sû rít ve je len nek meg. A fen ti ek bôl ugyan is már vi -
lá gos sá vál ha tott, hogy a szem lé le ti, ér ték ren di ki in du ló pont ok gyö ke re sen
el té rô ek a két tá bor nál. Úgy ös  sze gez het nénk ezt, hogy az ur bá nu sok a fel -
vi lá go so dás ko ri ha gyo má nyo kat foly tat va egy ér tel mû en a ra ci o na liz mus
szem pont já ból kö ze lí tik meg a fo lya ma to kat, s eb bôl a né zô pont ból fog lal -
koz nak a nem zet prob le ma ti ká já val is. Ez a szem lé let po zi tí van re a gál a
tech no ló gi ai vál to zá sok ra, a glo bá lis ér té kek re, a koz mo po li ta at ti tûd re, az
egye te mes ér vé nyes sé gû fej lô dé si el vek re. Tá vol tart ja ma gát a mo ra li zá ló
meg kö ze lí té sek tôl, he lyet te mind a ré gi, mind a be ve ze ten dô új stra té gi ák
meg íté lé sé nél azok tár sa dal mi és gaz da sá gi ha té kony sá gá ból in dul ki.
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Ter mé sze te sen a né pi ek szem lé let mód ja sem nél kü lö zi a ra ci o na liz -
must, ám en nek a nem zet tel, a ha zá val, az „ott hon nal” mint ös  sze tar tó
erôk kel kap cso la tos ér zé keny sé ge sa já tos emó cional itást te remt. A né -
pi ek úgy tart ják, hogy az és  sze rû ség, a hi deg fe jû kal ku lá lás, a tech no ló -
gia és gaz da sá gi fej lô dés még nem min den; mind ezek nek az em be rek -
nek, de kü lö nö sen a hon pol gár ok nak a bol dog sá gát kell szol gál nia, az
em be rek kö zöt ti ös  sze tar tó szá la kat, a csa lá do kat kell erô sí te nie – kü lö -
nös te kin tet tel a nem ze ti ös  sze tar tás ra. A né pi ek te hát olyan „pu hább”,
men tá lis és mo rá lis té nye zôk kel is fog lal koz nak, ame lyek erô tel jes ér zel -
mi ele mek kel te lí tik – az egyéb ként a ra ci o na li tást nem el len ség ként ke -
ze lô – szem lé let mód ju kat.

A fen ti ek bôl már vi lá gos, hogy a né pi ek és az ur bá nu sok kö zöt ti el -
len té tek ra di ká lis jel le gét dön tô en az ma gya ráz za, hogy egy sze rû en
más a vi lág lá tá suk, más a vi lág szem lé let ük. Az ur bá nu sok, ha li be rá li -
sok, ak kor koz mo po li ták, ha szo ci a lis ták, ak kor in ter na ci o na lis ták,
míg a né pi e ket a nem ze ti be ál lí tott ság jel lem zi a leg mar kán sab ban.
Iga zá ból te hát ma már pon to sabb ezt a vi tát ultra l iberálisok és nem ze ti ek vi -
tá já nak ne vez ni.

Né pi ek és ur bá nu sok, mi köz ben ugyan ar ról a té má ról be szél nek,
kép te le nek a kö zös ne ve zôt meg ta lál ni, mert ez va ló já ban hi ány zik, hi -
szen egé szen má sok a ki in du ló pont ja ik – s rá adá sul en nek gyak ran nin -
cse nek is tu da tá ban, bár ha tu da tá ban van nak, az sem so kat se gít. Gya -
kor la ti lag el be szél nek egy más mel lett, s még ha for má li san azo no san
vagy na gyon ha son ló an ítél nek is meg adott té má kat, bi zo nyos kér dé se -
ket, az sem fel tét le nül ele gen dô a meg egye zés hez, mert a fél re ér té sek
és a köl csö nös fé lel mek, a szin te to tá lis, min den re ki ter je dô bi zal mat -
lan ság meg aka dá lyoz hat ják ezt. El vi leg – s ezt sze ret ném hang sú lyoz ni!
– mind két ál lás pont tar tal maz fon tos szem pon to kat, s ezek el von tan kö -
ze lít he tôk egy más hoz. Ám a két tá bor, ra di ká lis vi lág szem lé le ti el té ré sei
mi att, nem ké pes a tár gyi la gos vi tá ra, ez pe dig mi ni ma li zál ja a komp ro -
mis  szu mok, ne tán a kon szen zu sok le he tô sé gét.

Ter mé sze te sen a fej lett vi lág ban is lé te zik el té rés az in kább pat ri ó ta
és az in kább koz mo po li ta, glob al ista po li ti kai irány za tok, il let ve szem lé -
let mó dok kö zött. A kü lönb ség azon ban igen je len tôs: amíg mond juk a
né met, a fran cia vagy an gol po li ti ku sok, kon zer va tí vok és ke resz tény de -
mok ra ták, szo ci ál de mok ra ták vagy li be rá li sok vi tat koz nak a kö ve ten dô
kor mány po li ti ká ról, s ép pen ség gel „koz mo po li tább” vagy „na ci o na lis -
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tább” po li ti kát kö ve tel nek, a vi ták so rán iga zá ból egy pil la nat ra sem me -
rül het fel, hogy az egyik vagy a má sik fél ne ér te ne egyet a nem ze ti ér -
de kek és ér té kek alap ja i ban, né hány au to ri tás ban (al kot mány, ko ro na,
múlt stb.), amely ös  sze tart ja ôket. Ezek ben az or szá gok ban a nem zet
ter mé sze tes gon dol ko dá si ke ret, s a fen ti, köz tük zaj ló vi ták is eze ken a
ke re te ken be lül zaj la nak. Mind ez
pe dig hat vá nyo zot tan elô se gí ti a
pár tok, po li ti ku sok, irány za tok
kö zöt ti vi ták ke ze lé sét, a kon szen -
zust, hi szen lé te zik egy mi ni má lis
kö zös ne ve zô, ami re tá masz kod -
hat nak a leg sú lyo sabb vál ság hely -
ze tek ben is.

Ez zel szem ben Ma gyar or szá gon a né pi-ur bá nus vi ta vált az egyik
meg ha tá ro zó tö rés vo nal lá (cleav age), mely ket té sza kít ja az or szá got két -
fé le lá tás mód ra, vi lág szem lé let re. S ha eh hez hoz zá ves  szük, hogy a má -
sik meg ha tá ro zó tö rés vo nal, az an ti kom mu niz mus men tén is ép pen
ugyan azok a tá bo rok áll nak egy más sal szem ben az egyik, il let ve a má sik
ol da lon, mint a né pi-ur bá nus meg osz tott ság ese tén, ak kor már lát hat -
juk, hogy nem cse kély konf lik tus sal né zünk szem be im má ron hos  szú
évek óta Ma gyar or szá gon.

A N É  PI -U R  B Á  N U S V I  TA Ú J  J Á  S Z Ü  L E  T É  S É  N E K O K A I

1987–1988-ban, ami kor a ked ve zô kül po li ti kai vál to zá sok ha tá sá ra meg -
kez dô dött a po li ti kai rend szer vál tás, a né pi és az ur bá nus irány zat, mint
MDF és SZDSZ, azon nal a po li ti kai élet erô te ré be lé pett, sôt, el len té te ik
és vi tá ik na gyon gyor san, gya kor la ti lag kez det tôl fog va meg ha tá ro zó
sze rep hez ju tot tak.

A kér dés adot t: mi vel ma gya ráz ha tó az, hogy ép pen ez a tö rés vo nal
vált erô tel jes sé a rend szer vál tás so rán, s nem a li be ra liz mus-szo ci ál de -
mok rá cia, vagy ke resz tény de mok rá cia–szo ci ál de mok rá cia „klas  szi kus”
eu ró pai el len té te?

Az okok egy fe lôl át fo gó ak, struk tu rá li sak, más fe lôl a rend szer vál tás
konk rét sa já tos sá ga i hoz köt he tô ek.

Az alap ve tô struk tu rá lis ok ab ban ke re sen dô, hogy Ma gyar or szág a
rend szer vál tás so rán új ra – tör té nel me so rán im má ron so kad szor – mo -
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der ni zá ci ós-fel zár kó zá si ki hí vás elé ke rült. Rá adá sul a rend szer vál tás ki hí -
vá sa szo kat la nul nagy és ne héz volt, hi szen szin te egy szer re kel lett és kell
egy sza bad sá got adó po li ti kai (par la men tá ris de mok rá cia), egy ha té kony
és mû kö dô ké pes gaz da sá gi (ka pi ta liz mus) és egy ci vi li zált vi szo nyok ra
épü lô tár sa dal mi-kul tu rá lis (fej lett ál lam pol gá ri men ta li tás, de mok ra ti kus
po li ti kai kul tú ra stb.) al rend szert fel épí te ni, mû köd tet ni és sta bi li zál ni.

Ez a fel adat már ön ma gá ban is óri á si, ám eh hez tár sul még az is,
hogy a rend szer vál tás so rán nem csak egy át fo gó új rend szert, ha nem
egy új nem ze ti iden ti tást is meg kel lett-kell te rem te ni.8 An nál is in kább,
hi szen Ma gyar or szág negy ven-öt ven éven ke resz tül újó lag füg gô ség ben
élt egy nagy ha ta lom ár nyé ká ban és egy vi lág rend ke re tei kö zé kény sze -
rít ve, mi ni má lis önál ló nem ze ti moz gás tér rel a kül po li ti ká ban. A ked ve -
zô kül po li ti kai vál to zá sok és a va la me lyest meg mu tat ko zó, bár dön tô en
elit jel le gû bel sô el len zé ki te vé keny ség a nyolc va nas évek vé gé re le he tô -
vé tet ték, hogy az or szág önál ló an ala kít has son „rend szert” ma gá nak, s
vá las  szon kül po li ti kai pri o ri tá so kat. Ma gyar or szá gon, akár csak a ke let-
kö zép-eu ró pai or szá gok szin te mind egyi ké ben, új já é ledt a Nyu gat-ori en-
 tá ció, s eb ben kez det tôl fog va kon szen zus volt a po li ti kai erôk dön tô
több sé gé ben és a la kos ság kö ré ben is. Rá adá sul mind ez azon nal ös  sze -
füg gés be ke rült az eu ró pai in teg rá ció, az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la -
ko zás szán dé ká val, me lyet az Unió is tá mo ga tott, mi ál tal azon ban új, a
nem ze ti iden ti tást és önál ló sá got gyö ke re sen érin tô kér dé sek ke rül tek
fel szín re. Még pe dig: mit érünk mi egy ál ta lán Eu ró pá ban, egy bu kott
szo ci a lis ta rend szer rel a há tunk mö gött, és egy ki a la ku lat lan új jal ma -
gunk elôt t? Ké pe sek va gyunk-e új ra – vagy tán elô ször – a fel zár kó zás ra?
S ha rög tön az eu ró pai in téz mé nyek ré szé vé vá lunk, s be lé pünk az EU-
ba, ak kor mi ma rad új já sem szer ve zô dött nem ze ti iden ti tá sunk ból,
önál ló sá gunk ból? És még so rol hat nánk a kér dé se ket.

A lé nyeg te hát az, hogy új ra – akár csak a re form kor ban – a mo der ni -
zá ció és a nem zet, a „ha za és ha la dás” Kölc sey Ferenc-i kér dé se je lent
meg az or szág po li ti ku sai és ér tel mi sé ge elôt t. Eb bôl kö vet ke zô en a né -
pi-nem ze ti, il let ve urbánus-ul tra l iberális irány za tok új ra possz i bil is nek
mu tat koz tak az or szág elôtt ál ló di lem mák meg fo gal ma zá sá ra.

Ugyan ak kor az is tény, hogy a mo der ni zá ci ós ki hí vás jel le ge és tar tal -
ma egé szen más, mint volt a hú szas, har min cas évek ben, s en nek kö vet -
kez mé nyei van nak a je len le gi vi tá ra néz ve is. Az el telt nyolc van-ki lenc -
ven év ben az or szág agrárország ból ipa ri-ag rár or szág gá vált, s a pa raszt -
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ság hely ze te is ha so nult a töb bi tár sa dal mi ré te gé hez, cso por té hoz.
1989–1990-ben már nem be szél het tünk kü lön pa raszt prob lé má ról, hi -
szen a szo ci a lis ta-kom mu nis ta párt ál la mi rend szer idô sza ká ban a leg kü -
lön fé lébb tár sa dal mi cso por tok hely ze te ha son ló vá vált, amen  nyi ben a
la kos ság túl nyo mó több sé ge tu laj don nél kü li vé és ál la mi al kal ma zot tá
lett. (Ek kor tól kezd ve meg szû nik az Er dei Fe renc-fé le ket tôs, il let ve hár -
mas tár sa da lom kép let.)

A mo der ni zá ci ós kér dés már nem egy több mil li ós tár sa da lom alat ti
ré teg fel eme lé sé nek a kér dé se, ha nem az egész tár sa da lom fel eme lé séé,
be le ért ve a pa rasz to kat, a mun ká so kat, az al kal ma zot ta kat, az ér tel mi sé -
gi e ket, a köz hi va tal no ko kat és így to vább. A ki hí vás most már ar ra vo -
nat ko zott, hogy az „egy sé ge sült” – egy sé ge sen ál la mi al kal ma zot tá, alatt -
va ló vá – vált tár sa da lom egé sze, avagy a nem zet mint olyan, ké pes-e
helyt áll ni az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat ban, ké pes-e fel zár kóz ni, s tel -
jes jo gú tag já vá vál ni az Eu ró pai Uni ó nak. Ezek már egé szen konk rét el -
vá rá sok az or szág gal szem ben, és ez zel ös  sze füg gés ben vég sô so ron nem
egy- e gy ré teg nek, ha nem a nem zet egé szé nek al kal maz ko dó ké pes sé ge
vá lik a kér dé sek kér dé sé vé. Ez az a pil la nat, ami kor az új ki hí vá sok lé -
nye ge sen meg vál toz tat ják ugyan a né pi-nem ze ti és az urbánus-ul tra-
 l iberális irány za tok tar tal mát, de még min dig ki vá ló al kal mat ad nak a
két vo nu lat nak ar ra, hogy re or ga ni zá lód ja nak, és meg fo gal maz zák a
hely zet hez leg in kább adek vát al ter na tí vá i kat.

A fen ti ek azon ban csak ál ta lá nos, struk tu rá lis ma gya rá za tot ad nak a
né pi-ur bá nus vi ta új bó li elô tér be ke rü lé sé re a rend szer vál tás so rán. Van
emel lett azon ban né hány, a rend szer vál tás sa já tos sá ga i ból ere dô fon tos
kö rül mény, ame lyek köz vet le nül se gí tet ték elô az el len tét új bó li fel szín -
re ke rü lé sét, sôt front vo nal ba ke rü lé sét.

Elô ször is rá kell mu tat ni, hogy a rend szer vál tás le he tô sé ge alap já -
ban fe lül rôl és kí vül rôl jött, s nem ki fe je zet ten a ci vil tár sa da lom ban
egy re erô sö dô elé ge det len ség, tö meg moz gal mak, de monst rá ci ók,
egy ál ta lán a ha ta lom mal szem be ni mar káns fel lé pé sek kö vet kez té -
ben. A „csen des és tár gya lá sos for ra dal mat” ugyan sze gé lyez te-kí sér te
né hány tün te tés, ám nem ezek ját szot ták a dön tô sze re pet az át ala ku -
lás ban, ha nem az el len zé ki elit cso por tok és az MSZMP-elit kö zöt ti
tár gya lá sok, egyez ke dé sek és al kuk. Ez utób bi ak me ne tét pe dig sok -
kal job ban és erô tel jes eb ben be fo lyá sol ták a szov je tu nióbe li er je dé si
fo lya ma tok, va la mint az 1989 ôszi kö zép- és ke let-eu ró pai for ra dal mi
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vál to zá sok, tün te té sek és de monst rá ci ók, mint az or szá gon be lü li, mi -
ni má lis tár sa dal mi bá zis sal ren del ke zô el len zé ki cso por to su lá sok te -
vé keny sé ge.

A ci vil tár sa da lom fel lé pé sét, ak tí vabb sze re pét el sô sor ban az aka dá -
lyoz ta, hogy a szo ci a lis ta-kom mu nis ta rend szer év ti ze dei alat t, de kü lö -
nö sen a Ká dár-kor szak ban, a tár sa da lom el vesz tet te min den, po li ti ka i -

lag re le váns sá te he tô vagy az zá
vá ló ta golt sá gát, s ez ál tal po li -
ti ka i lag ér tel mez he tet len, egy -
nemûsített tár sa dal mi struk tú -
ra ala kult ki. Eb bôl vi szont az
kö vet ke zik, hogy a ci vil tár sa -
da lom, az ál lam pol gár ok kép -
te le nek és al kal mat la nok vol -
tak ar ra, hogy je len tôs be fo -

lyást gya ko rol ja nak a rend szer vál tás me ne té re, ar cu la tá ra, avagy – s ez a
fon tos! – a ki ala ku ló de mok rá cia po li ti kai és párt ta go ló dá sá ra. Egye dül
és ki zá ró lag a már ko ráb ban is kvá zi-po li ti kai, eset leg il le gá lis po li ti kai,
vagy csak egy ál ta lán kri ti kai te vé keny sé get foly ta tó el len zé ki ér tel mi sé gi
elit cso por tok vol tak ké szek és ké pe sek ar ra, hogy a rend szer vál tás me ne -
tét leg alább rész ben, az MSZMP-vel kö tött ilyen-olyan komp ro mis  szu  mo -
kon ke resz tül be fo lyá sol ják, ala kít sák. Ha pe dig így van, ak kor már ko -
ránt sem le het cso dál koz ni azon, hogy né pi ek és ur bá nu sok új ra elô tér be
ke rül je nek, sôt: a ma gyar tör té ne lem so rán most elô ször meg ha tá ro zó
sze rep hez jus sa nak.

Az újon nan ke let ke zett vagy meg úju ló ér tel mi sé gi elit cso por tok nak
– így né pi ek nek és ur bá nu sok nak is – ke vés sé le he tett meg ha tá roz ni a
tár sa dal mi bá zi sát vagy szo ci á lis be ágya zott sá gát, hi szen a tár sa da lom
po li ti ka i lag oly mér ték ben ne ut ra li zá ló dott és ato mi zá ló dott, hogy a
tár sa dal mi cso por tok nak egyes po li ti zá ló ér tel mi sé gi eli tek hez va ló fel -
zár kó zá sa szin te el kép zel he tet len volt. Ezért fo gal ma zott úgy 1990-ben
Schlett Ist ván, hogy „…fontos ta golt ság for má ló té nye zôk ké vál tak a tak -
ti kai el len té tek, a szûk ér tel mi sé gi cso por tok ál tal hor do zott tra dí ci ók,
elô í té le tek és gya nak vá sok, sze mé lyek kö zöt ti el len szen vek és sér tett sé -
gek, men ta li tás be li kü lönb sé gek, a sze mé lyes am bí ci ók és ké pes sé gek,
és ép pen a leg na gyobb pár tok kö zött szin te ér tel mez he tet le nül el mo -
sód tak a szo ci á lis hely zet hez kap cso ló dó de ter mi nán sok. Az egy más sal

282

Fricz Tamás – Népi-urbánus vita – még mindig?!

... a tár sa da lom el vesz tet te

min den, po li ti ka i lag re le váns sá

te he tô vagy az zá vá ló 

ta golt sá gát ...

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 282



oly kor he ves har cot ví vó MDF, SZDSZ és MSZP sza va zó tá bo rá nak szo-
 ci á lis ös  sze té te le pél dá ul a leg több di men zió men tén na gyon ha son ló,
vi szont az egy más sal ko a lí ci ó ra lé pô MDF, va la mint az FKGP és a KDNP
hí vei szo ci á lis stá tu sa je len tôs el té ré se ket mu tat.”9

Va gyis a rend szer vál tás ban – bi zo nyos mér té kig szük ség sze rû en – a
po li ti zá ló ér tel mi sé gi cso por tok ját szot ták a dön tô sze re pet, s ezért nem
vé let len, hogy a po li ti kai ta golt ság ki ala ku lá sát erô tel je sen meg ha tá roz -
ták az ér tel mi sé gi in dít ta tá sú kul tu rá lis-ér ték be li el len té tek. A hu mán –
tár sa da lom tu do má nyi, iro dal már, tör té nész stb. – ér tel mi sé gi cso por tok
vi tái ugyan is óha tat la nul ilye nek is, s ha ôk kap nak le he tô sé get a po li ti -
ka for má lá sá ra, ak kor szin te el ke rül he tet len, hogy a po li ti kai tö rés vo na -
lak el sô sor ban nem gaz da sá gi ak, ha nem kul tu rá li sak és ér ték be li ek le -
gye nek. Ez pe dig hat vá nyo zot tan igaz a né pi és az ur bá nus tá bor hoz tar -
to zók ra, hi szen az ô el len té te ik ele ve kul tu rá lis alap ról in dul tak, s csak
jó val ké sôbb, a nyolc va nas évek ben vet tek fel ki fe je zet ten (párt)poli -
tikai mezt.

A je len ség ér de kes sé ge, hogy a rend szer vál tás alap ve tô cél ja i ban
ak ko ri ban szin te min den ki egyet ér tett, a né pi ek és ur bá nu sok is val -
lot ták, hogy Ma gyar or szá gon et tôl kezd ve par la men tá ris de mok rá ci á -
ra, pi ac gaz da ság ra, az em be ri és ál lam pol gá ri jo gok vé del mé re, ál la -
mi füg get len ség re és önál ló ság ra, il let ve az Uni ó hoz va ló csat la ko zás -
ra van szük ség. Ez azon ban ko ránt sem volt ga ran cia ar ra, hogy meg
is egyez ze nek az alap kér dé sek ben. Vi tá i kat az jel le mez te leg in kább,
hogy – gyö ke re sen el té rô szem lé let mód juk mi att – még olyan dol gok -
kal kap cso lat ban is el té rô kö vet kez te té se ket von tak le, ame lye ket for -
ma i lag, szer ke ze ti leg, in téz mé nye sen ha son ló an ítél tek meg. Va gyis:
de mok rá ci át mon da nak, de mást ér te nek alat ta; pi ac gaz da sá got, pri -
va ti zá ci ót, pol gá ro so dást vagy re for mo kat mon da nak, de mást ér te -
nek alat ta; kul tu rá lis-ide o ló gi ai to le ran ci á ról be szél nek, de azt vár -
ják, hogy a má sik kezd je el a to le ran cia gya kor lá sát. Ilyen gyö ke res
szem ben ál lás el len zé ki cso por tok kö zött a rend szer vál tás fo lya ma tá -
ban csak a né pi ek és ur bá nu sok kö zött bon ta ko zott ki. (El játsz va a
gon do lat tal: ha mond juk a szo ci ál de mok ra ták – már mint az újon nan
ala kult va ló sá gos szo ci ál de mok ra ták, s nem az utód pár ti MSZP – és a
kon zer va tí vok el len té te vált vol na meg ha tá ro zó vá, ak kor a konf lik tu -
sok, a tö rés vo nal ta lán nem vált vol na olyan gyö ke res sé, mint a né pi-
ur bá nus el len tét ese té ben tör tént.)
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Ku lin Fe renc, aki ak ko ri ban be lül rôl lát ta az egész fo lya ma tot, így vé -
le ke dett: „A to tá lis nak mu tat ko zó el len tét, ami a két leg na gyobb párt
kö zött fe szül, az bi zo nyos mér té kig kre ált el len tét. Nem olyan ér te lem -
ben, hogy va la ki ma ni pu lált ben nün ket, ha nem mint ha a na gyon óhaj -
tott pol gá ri de mok rá cia ön tör vé nye mû kö dött vol na – aka ra tunk tól
füg get le nül. Lét re kel lett jön nie egy két pó lu sú po li ti kai szer ke zet nek,
és ez a két pó lu sú szer ke zet nem tu dott más hogy lét re jön ni, mint bi zo -
nyos pszi chi kai fel té te lek vagy adott sá gok ki éle zé sé vel, fel na gyí tá sá val,
mert nem vol tak meg azok a va ló sá gos gaz da sá gi, tár sa dal mi ér dek el -
len té tek, ame lyek egyéb ként lét re hoz hat ták vol na.”10

Ko vács Éva jog gal ír ta, hogy „A haj da ni, s a je len le gi vi tat ko zó fe -
lek szo ci o ló gi ai ér te lem ben jól kö rül ír ha tók: mi ként a né pi ek, úgy az
ur bá nu sok is bu da pes ti ér tel mi sé gi ek vol tak, írók, új ság írók, egye te -
mi pro fes  szo rok és tu dó sok. Az ô nem ze dé ke ik al kot ták a ma gyar or -
szá gi szel le mi elit je len tôs ré szét a har min cas évek tôl egé szen a ki -
lenc ve ne se kig.”11 Minden nek a kö vet kez mé nye nem le he tett más,
mint hogy – füg get le nül a vi ta re le van ci á já tól vagy ir re le van ci á já tól –
a pár to kat ve ze tô eli tek és az ál lam pol gár ok, po li ti ka és tár sa da lom
kö zött sza ka dék ala kult ki.

Ab ban a pil la nat ban, ami kor ki de rült, hogy az 1990-es, el sô sza bad
vá lasz tá sok ra az MDF és az SZDSZ pá lyá zik a leg na gyobb esél  lyel, egy -
ben az is nyil ván va ló vá vált, hogy a né pi-ur bá nus el len tét ke rül Ma gyar -
or szá gon a po li ti kai és párt vi ták kö zép pont já ba: s hogy ez lesz az a tö -
rés vo nal, amely alap ve tô en be fo lyá sol ni fog ja a po li ti kai konf lik tu sok,
vi ták és szem ben ál lás ok ala ku lá sát, tar tal mát. A vá lasz tá si ered mé nyek,
az a tény, hogy az MDF meg ha tá ro zó kor mány za ti erô lett, az SZDSZ pe -
dig a leg erô sebb el len zé ki párt po zí ci ó já ba ke rült, a par la men ti de mok -
rá ci án be lül struk tu rá li san-in téz mé nye sen is kü lön vá lasz tot ta és szem -
be ál lí tot ta a két irány za tot, mint egy rög zí tet te és meg erô sí tet te az zal,
hogy a né pi-ur bá nus el len tét mint kor mány zat-el len zék el len tét je lent
meg, és in nen tôl in téz mé nye se dett. Ez pe dig meg te rem tet te az ala pot
ah hoz, hogy az egyéb ként sem kon szen zus ké pes ma gyar po li ti kai meg -
osz tott ság to vább éle zôd jön, ár kok ala kul ja nak ki Ma gyar or szá gon,
ame lyek má ra már po li ti kai hi deg há bo rú hoz ve zet tek.

Néz zük meg ezek után: va jon az MDF ál tal kép vi selt né pi ség és az
SZDSZ-es ur bá nus ság tük röz te-e még a hú szas-har min cas évek vi tá it?
Vagy im má ron va la mi egé szen más ról van szó?
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A rend szer vál tás utá ni mo der ni zá ci ós ki hí vás, amely töb bek kö -
zött a rend szer és a nem zet do mi nan cia vi tá já ban mu tat ko zott meg,
lé nye ge sen meg vál toz tat ta a né pi és az ur bá nus irány za tok mon da ni -
va ló ját. En nek a vál to zás nak az a lé nye ge, hogy a szo ci a liz mus-kom mu -
niz mus el bu kott mo der ni zá ci ós kí sér le te után meg szûnt a né pi és az ur bá nus
irány za tok ere de ti tár sa dal mi be ágya zott sá ga, tár sa dal mi struk tú rák hoz kö -
tô dé se, s he lyet te a két irány zat alap ve tô szem lé let mód ja, vi lág lá tá sa, ér ték vi -
lá ga ma radt meg. Va gyis: ér tel mi sé gi vi ta ma radt a fel szí nen, min den -
fé le tár sa dal mi bá zis, tá mo ga tott ság, szo ci o ló gi ai meg ala po zott ság
nél kül.

Mind ez egyéb ként ab ban is meg nyil vá nult, hogy a né pi-ur bá nus vi tá -
hoz ere de ti leg va ló ban erô sen kö tô dô fa lu-vá ros, vi dék-fô vá ros el len tét
nagy mér ték ben el vesz tet te a je len tô sé gét a két ség te le nül vég be ment
ur ba ni zá ci ós fo lya ma tok ha tá sá ra. A ki lenc ve nes, ké tez res évek ben az,
hogy va la ki ur bá nus-koz mo po li ta szem lé le tû, vagy in kább nem ze ti, pat -
ri ó ta be ál lí tott sá gú, ko ránt sem at tól függ dön tô en, hogy az il le tô hol la -
kik: fa lun, vá ros ban vagy a fô vá ros ban. (Va la mi lyen hal vány ös  sze füg gés
per sze fenn áll hat, de nem meg ha tá ro zó.) Más kép pen: a fô vá ros ban az
ér tel mi ség kö ré ben leg alább an  nyi an von zód nak a nem ze ti szem lé let -
mód hoz, mint az „echte” ur bá nus hoz, de vi dé ki kis vá ros ok ban is ta lál -
ha tók „ur bánus”-liberális em be rek. (Gon dol junk pél dá ul ar ra, hogy a
ko ráb ban Csur ka Ist ván hoz köt he tô né pi ség ki fe je zet ten fô vá ro si, in tel -
lek tu á lis je len ség volt; a Vona Gá bor-fé le, Job bik-os nem ze ti ra di ka liz -
mus sem iga zán a fa lu ról szár ma zik.)

Nem ze ti ek és ultra l iberálisok te hát ma már nem egy- e gy tár sa dal mi ré -
teg szem pont ja in ke resz tül igye kez nek vá laszt ad ni a fô kér dé sek re, ha -
nem ál ta lá nos, ma guk kal ho zott vi lág szem lé le te ik alap ján. Ki mond ha tó,
hogy a né pi ek ép pen ezért már nem né pi ek, ha nem nem ze ti ek, s az ur bá -
nu sok nem ur bá nu sok, ha nem ultra l iberálisok, koz mo po li ták, glob al isták.
S azt is fon tos ész re ven nünk, hogy a két tá bor, a két irány zat egy más függ -
vé nyei is. Ahol az egyik irány zat fel buk kan, ott rög tön fel üti fe jét a má sik
is, és ref lek tál, vi tat ko zik, el len áll: egyik nincs a má sik nél kül, nem ze ti ek
nin cse nek koz mo po li ták, koz mo po li ták nin cse nek nem ze ti ek nél kül. Eb -
bôl vi szont már is kö vet ke zik, hogy egy más le gyô zé se ne he zen el kép zel he -
tô, hi szen egy mást „ter me lik” új ra; vél he tô en a meg ol dás nem a to tá lis há -
bo rú, ha nem a vi tá nak a meg ha la dá sa, az azon va ló fe lül emel ke dés. (Hogy
ho gyan, az vi szont még nem vilá gos…)
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A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy Ma gyar or szá gon a po li ti kai és
párt ta go ló dás ki ala ku lá sa a demokra tizá ció so rán nem kö vet te a Lipset
és Rok kan ál tal le írt klas  szi kus kép le tet12, hi szen ko ránt sem a tár sa da -
lom ban már meg lé vô tö rés vo na lak ala kí tot ták ki a de mok ra ti kus párt -
ta golt ság és meg osz tott ság szer ke ze tét – mi ként az Nyu gat-Eu ró pá ban
tör tént a 19. szá zad végén, a 20. szá zad ele jén –, ha nem az ér tel mi sé gi
elit cso por tok rég óta meg lé vô egy más kö zöt ti ér ték be li, vi lág szem lé le ti
vi tái hoz ták lét re a leg fon to sabb po li ti kai vá lasz tó vo na la kat Ma gyar or -
szá gon. A po li ti kai ta go ló dás te hát ná lunk – szem ben a nyu ga ti min tá -
val – nem alul ról, a tár sa da lom fe lôl, ha nem fe lül rôl in dult el, s iga zán
az volt a kér dés, hogy a vá lasz tó pol gár ok e „ké szen ka pott” ta go ló dás-
min tá hoz men  nyi re tud nak fel zár kóz ni, men  nyi re tud nak ér dem ben
kap cso lód ni. Ez pe dig dön tô en at tól füg gött, hogy a pár to kat is lét re ho -
zó el len zé ki ér tel mi sé gi cso por tok egy más kö zöt ti vi tá i kat men  nyi re ké -
pe sek min den na pi nyel ven, a ci vil lét for mák hoz kap cso lód va ki fej te ni –
avagy er re al kal mat lan nak bi zo nyul nak.

Nos el mond ha tó, hogy a kez de ti évek ben a né pi-ur bá nus vi ta nem ta -
lál ko zott a pol gá rok igé nye i vel, po li ti ká val szem be ni el vá rá sa ik kal, s ko -
moly sza ka dék ala kult ki a párt ta golt ság és a pol gá rok „ta golt sá ga” kö -
zött. Tény azon ban, hogy 1998-tól, de kü lö nö sen 2002-tôl ez a trend
meg vál to zott, ugyan is a Fi desz ál tal át vál lalt nem ze ti irány zat hoz lát vá -
nyo san fel zár kóz tak az em be rek a Fi desz 2002-es ve re sé ge után. Ez pe -
dig ins pi rál ta az el len tá bort is ar ra, hogy a baloldal i-bal liberális pár tok
mö gé áll jon. En nek kö vet kez té ben az utób bi nyolc év ben azt ta pasz tal -
juk, hogy az ere de ti leg tö ké le te sen ér tel mi sé gi eli tek ál tal meg sza bott
tö rés vo na la kat bi zo nyos ér te lem ben át vet te, ma gá é vá tet te a ma gyar tár -
sa da lom, s im má ron azt lát juk, hogy az ér ték- és vi lág szem lé le ti vi ták las -
sacs kán át jár ják az ál lam pol gár ok kö zöt ti vi szo nyo kat is. Minden nek kö -
vet kez mé nye a hi deg pol gár há bo rús han gu lat, il let ve az idôn ként már
az ut cán is meg nyil vá nu ló at ro ci tá sok, ös  sze üt kö zé sek so ra – fô ként
2006, a hír hedt ôszö di be széd óta.

Be szél nünk kell e he lyütt ar ról, hogy a né pi-ur bá nus avagy nemzeti-
ul tra l iberális tö rés vo na lat to vább mé lyí tet te az is, hogy a vi tá ban új ra fel -
buk kant, sôt fel erô sö dött az et ni kai elem, az anti szemi tiz mus-filoszemi tiz -
mus prob lé má ja. Csoóri Sán dor 1990-es, Nap pa li Hold cí mû, a Hi tel -
ben a vá lasz tá sok után meg je lent írá sá ból ér de mes hos  szab ban idéz ni,
mely jól jel lem zi a szem lé le tek kü lön bö zô sé gét. Íme: „…fordí tott as  szi -
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mi lá ci ós tö rek vé sek mu tat koz nak az or szág ban: a sza bad el vû ma gyar
zsi dó ság kí ván ja stí lus ban és gon do la ti lag „as  szi mi lál ni” a ma gyar sá got.
Eh hez olyan par la men ti do bo gót ácsol ta tott ma gá nak, ami lyet még ed -
dig nem ácsol ha tott soha… Íze lí tô ül csak egyet em lí tek. Az úgy ne ve zett
nem ze ti ügyet. A sza bad de mok ra ták és
a ma gyar de mok ra ták kö zött ez okoz za
tán a leg na gyobb fe szült sé get. Sza bad
de mok ra ta ba rá ta im – ér zel me ik, ösz tö -
nük és esz mé ik sze rint is – leg föl jebb
egy új po li ti kai nem zet lét re ho zá sát tart -
ják szük sé ges nek, amely avult ér zel mek
nél kül, hi deg jó zan ság gal is meg te remt he -
tô: jo gi úton, köz gaz da sá gi és pi a ci okos ság gal. Ha sza bad lé lek kel ítél -
jük meg a célt, el kell is mer nünk, hogy egy ola jo zot tan mû kö dô »prak -
ti kus ha za« nem akár mi lyen al ko tás. Saj nos, egy ilyen gon do san meg ter -
ve zett po li ti kai nem zet ne künk csak fél me gol dás le het ne. A kül po li ti ka i -
lag és bel po li ti ka i lag meg ha tá roz ha tó ál lam mal len ne csu pán azo nos,
és a ki sebb ség ben vagy a szét szórt ság ban élô ma gyar ság ki sza kad na be -
lô le. Hoz zá ve tô le ge sen is leg alább négy mil lió ma gyar.”13

De itt ér de mes még idéz ni Csoóri Sán dor egyik vá la szát is a ki bon -
ta ko zó vi tá ban, mert na gyon plasz ti ku san mu tat rá a két tá bor kö zöt -
ti szem lé le ti el té ré sek re: „…Attól a szin te ösz tö nös gon dol ko dás mód -
tól, amely ma gá tól a nem zet fo gal má tól is ide gen ke dik, sôt va la mi lyen
ha mis eu ró pa i ság fö lé nyé vel le gyint rá, bi zony, bi zony fél tem… A sza -
bad de mok ra ták egyik han ga dó sze mé lyi sé ge köny vet is írt ar ról (Ido -
la Tribus – Tör zsi bál vány), hogy a nem ze ti ér zés a li be rá lis de mok-
 r aták sze mé ben fo gya té kos ság, valami féle bar bár örök ség. Rá adá sul
ve sze del mes is.”14

Csoóri Sán dor cik ke 1990 szep tem be ré ben je lent meg, de a zsi dó kér -
dés kö rü li in du la tok más ügyek kap csán is to vább gyû rûz tek, mind ez
pe dig „gon dos ko dott” ar ról, hogy a né pi-ur bá nus vi ta hú szas-har min cas
évek be li et ni kai-szár ma zá si vo nu la ta to vább foly ta tód jon. Minden nek
kö vet kez té ben a rend szer vál tás utá ni évek ben a Sza bad De mok ra ták
Szö vet sé ge (SZDSZ) és a Ma gyar De mok ra ta Fó rum (MDF) kö zöt ti po -
li ti kai vi ták úgy aposzt ro fá lód tak, mint egy zsi dó párt és egy ma gyar párt
kö zöt ti el len té tek. Ta lán mon da nom sem kell, hogy en nek kö vet kez té -
ben a né pi-ur bá nus el len tét már a rend szer vál tás ele jén ki szo rult a ra ci o -
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ná lis ke zel he tô ség szfé rá já ból, és is mét olyan ér zel mi, ir ra ci o ná lis ele -
mek kel te lí tô dött meg, ame lyek nek kö vet kez té ben a két irány zat kö zöt -
ti kon szen zus ke re sés nek még a le he tô sé ge is a sem mi be ve szett – s ez a
ten den cia nem tört meg az el múlt húsz év ben sem.

Ér de mes len ne vá laszt ke res ni a kér dés re: mi rej lik az új ból meg je le -
nô anti szemi tiz mus- filoszemi tiz mus el len tét mö gött?

Azt hi szem, hogy az et ni kai-szár ma zá si elem új bó li fel buk ka ná sá nak
nagy já ból ha son ló ak az okai, mint a két vi lág há bo rú kö zöt ti idô szak ban.
Va gyis: a nem ze ti ol dal ra di ká li sa i nak és szél sô sé ge se i nek sze mé ben új -
ra fel ve tô dött-fel ve tô dik a le he tô sé ge an nak, hogy Ma gyar or szág új
rend sze rét, po li ti kai, gaz da sá gi és kul tu rá lis be ren dez ke dé sét, vi szo nya it
egy olyan ér tel mi sé gi elit fog ja meg ha tá roz ni, ame lyen be lül szo ci o ló gi a i -
lag meg ál la pít ha tó an nem el ha nya gol ha tó a zsi dó szár ma zá sú em be rek
ará nya.

Tény ként kell ke zel nünk, hogy a ra di ká lis-szél sô sé ges nem ze ti ek vi -
lág- és or szágszem lé le té ben a mér ték adó elit cso por tok ilyen ös  sze té te le
hát rányt je lent. Hi szen a pat ri o tiz must, a nem zet ori en tá ci ót alap ve tô -
nek tart ják, s úgy vé lik-vél he tik, hogy a né ze te ik sze rint in kább koz mo -
po li ta, ultra l iberális mó don gon dol ko dó zsi dó ér tel mi ség en nek az el -
vá rás nak ke vés sé tud meg fe lel ni, nem tud iga zán „nem ze ti” len ni. Ez a
vé le ke dés ön ma gá ban ter mé sze te sen iga zol ha tat lan, ám et tôl még po li -
ti kai je len ség ma rad, s mint ilyen, be fo lyá sol ja a fo lya ma to kat, a vi ták
jel le gét. Vé gül is ez az a hát tér, ami a két ol dal kö zöt ti vi tá kat már a har -
min cas évek tôl vég te le nül éles sé for mál ja, in du la tok kal, emó ci ók kal,
sze mé lyes sér tett sé gek kel, sôt gyû lö let tel ter he li meg. S mind ez tör té -
nik an nak el le né re, hogy a nem ze ti ol dal mér sé kelt jei az et ni kai kér dést
egy ál ta lán nem ál lít ják a kö zép pont ba, sôt, nem is kí ván nak az zal mint
„kér dés sel” fog lal koz ni.

Saj ná la tos tény, hogy tör té nel mi és kul tu rá lis okok nál fog va is túl ér -
zé keny ség jel lem zi az e kér dés hez va ló vi szonyt az ér tel mi ség kö re i ben
(mind két ol da lon), ezért a té má ról szin te le he tet len az ôszin te be széd.
Nem hi szem, hogy eb ben az írás ban bár men  nyi re is elô tud nám moz dí -
ta ni a nyílt vagy leg alább nyíl tabb be szé det – ez e he lyütt nem is le het
cé lom –, egy va la mi rôl azon ban még is sze ret nék szót ej te ni. Ar ról, hogy
a pár be szé det az ne he zí ti meg el sô sor ban, hogy a két tá bor tag jai a má -
sik tá bor ról na gyon gyak ran ki zá ró lag a rit kán meg je le nô ra di ká lis, szél -
sô sé ges vé le mé nyek alap ján ítél kez nek. Ezek per sze va ló ban lé tez nek,

288

Fricz Tamás – Népi-urbánus vita – még mindig?!

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 288



ám a tá bo ro kon, szem lé let mó do kon be lü li sú lyuk, ere jük jó val ki sebb
an nál, mint ahogy azt a szem ben ál ló fe lek gon dol nák.

Az egyik ol da lon va ló ban lé te zik egy olyan vé le mény is, hogy a zsi dó -
ság ural kod ni akar a ma gyar sá gon, s ezért nincs más meg ol dás, mint a
ma gya rok ös  sze fo gá sa, ér dek vé del me a zsi dó ság gal szem ben. A má sik
ol da lon pe dig idôn ként láb ra kap egy olyan né zet, hogy aki a zsi dó szár -
ma zást, a zsi dó sá got egy ál ta lán em lí te ni me ri, hogy lé te zik, az már csí -
pô bôl an ti sze mi ta, mi több, egye ne sen fa sisz ta, ná ci. Mind két vé le ke dés
bru tá li san túl fe szí tett és egy ol da lú. Meg gyô zô dé sem sze rint azon ban
bár mek ko ra is egye sek nek a hang ere je, a né pi-nem ze ti ek és az ultra -
l iberálisok mér ték adó több sé gé re nem ez a jel lem zô, ha nem egy mér -
ték tar tó, jó zan meg kö ze lí tés. Ez utób bi ak nak kel le ne el sô sor ban tö re -
ked ni ük ar ra, hogy egy más kö zöt ti vi tá i kat meg sza ba dít sák a fe les le ges,
rá juk ra kó dott elô í té le tek tôl és fél re ér té sek tôl.

Egy szó val: a zsi dó–ma gyar, zsi dó–ke resz tény ügyet „ki kel le ne be szél -
ni” a nyil vá nos ság elôt t, hogy fel old ha tó vá vál jék, s hogy a né pi-ur bá nus
vi ta leg alább rész ben meg sza ba dul jon et tôl a bal laszt tól. Ha ugyan is a
ma gyar po li ti kai élet ta go ló dá sa, tö rés vo na lai et ni kai fel hang okon, el -
len té te ken ala pul ná nak, az va ló ban ka taszt ro fá lis kö vet kez mé nyek kel
jár na Ma gyar or szág jö vô be li esé lye it il le tô en. Nem vál lal hat juk, hogy
Eu ró pa kö ze pén af fé le ír–an gol vagy fla mand–val lon el len tét ala kul jon
ki, mert an nak va ló ban be lát ha tat lan kö vet kez mé nyei le het nek.

KI  T E  K I N  T É S :  N E M  Z E  T I -KO Z  M O  P O  L I  TA E L  L E N  T É T M A

Vé ge ze tül ar ra a kér dés re igyek szem vá laszt ta lál ni, hogy a né pi-ur bá nus
vi ta a rend szer vál tás után húsz év vel még min dig be fo lyá sol ja-e po li ti -
kai, köz éle ti és kul tu rá lis vi szo nya in kat, s ha igen, ak kor ho gyan hat de -
mok rá ci ánk ra, nem zet tu da tunk ra, kö zös gond ja ink ke ze lé sé re, meg ol -
dá sá ra?

Ko ráb ban már ki fej tet tem: ab ból fa ka dó an, hogy az MDF és az
SZDSZ kö zött dôlt el az el sô sza bad vá lasz tás ki me ne te le, a né pi-ur bá -
nus gyö ke rû kul tu rá lis el len tét a po li ti kai meg osz tott ság meg ha tá ro zó
fak to ra lett.

Ugyan ak kor ez az ál la pot 1994-tôl, az MSZP–SZDSZ-koalíció meg ala -
ku lá sá val, il let ve a Fi desz kon zer va tív, jobb ol da li párt tá vá lá sá val meg vál -
to zott. Ek kor tól ar ról be szél he tünk, hogy a két bal ol da li párt im má ron
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együtt vál lal ta fel az ur bá nus ból ultra l iberális sá vált szem lé le tet, re le ván -
san to vább ra is az SZDSZ po li ti kai elit jé nek és ér tel mi sé gi jé nek irá nyí -
tá sá val, ami hez az MSZP és hold ud va ra in kább csak „csat la ko zott” –
más kép pen fo gal maz va to le rál ta azt. A má sik ol da lon pe dig a Fi desz (ki -

e gé szül ve a KDNP-vel) a né pi di -
men zió he lyé be mar kán san a
nem ze ti szem pon to kat ál lí tot ta elô -
tér be.

Az ur bá nus ból ultra l iberális sá
vált szem lé let jel lem zô je, hogy új -
ra és új ra olyan „ci vi li zá tor ként”

lép fel az adott or szág kö zé le té ben, mint aki egye dül fel jo go sí tott ar ra,
hogy a „tu dat lan” és „el ma ra dott” tár sa dal mat az egyet len he lyes út ra te -
rel je. A re for mo kat és a mo der ni zá ci ót az ál ta la min de nek fe lett ál ló nak
te kin tett nyu ga ti és vi lág min ták ból me rí ti, s erô tel jes aufk léris ta, fel vi lá -
go sí tói at ti tûd del lép fel a köz vé le mény elôt t. Az or szág ha gyo má nya it,
év szá za dos szo ká sa it és szim bó lu ma it a múlt „fö lös kacatainak” te kin ti,
ame lye ket sut ba kell vág ni; emel lett nem tud mit kez de ni a nem zet tel
mint ér ték kel, ami he lyett a glo bá lis és koz mo po li ta ér té ke ket hang sú -
lyoz za. Szem lé let mód já ban és vi lág lá tá sá ban az egyén és a ki sebb sé gek
áll nak a kö zép pont ban, az egyé ni és ki sebb sé gi sza bad ság, míg a kö zös -
sé gi, nem zet kö zös sé gi szem pont ok jó val ke ve sebb hang súlyt kap nak en -
nél az irány zat nál.

Ugyan ak kor a né pi bôl nem ze ti vé vált szem lé let mód nál, vi lág lá tás -
nál a for du lat lé nye ge, hogy im má ron – kis sé el tá vo lod va a né pi
írók tól – a vi dék, a fa lu és a pa rasz ti élet mód és ér ték rend he lyett a
nem ze ti pol gár ság, a nem ze ti kö zép osz tály ér ték rend je hang sú lyo zó -
dik erô tel jes eb ben, a nem ze ti pol gá ré, aki él het fa lun, de él het a vá -
ros ban is. E pol gár kö zös ség ben, még hoz zá nem zet kö zös ség ben
gon dol ko dik, ki tün te tett sze rep jut szem lé le té ben a nem ze ti ér té -
kek nek, ér de kek nek bel- és kül po li ti ká ban egy aránt, ôr zi a pol gá ri
(és per sze a né pi) tra dí ci ó kat, szo ká so kat, vé di a nem ze ti szim bó lu -
mo kat, s kü lö nös ér zé keny ség gel fog lal ko zik a ha tá ron tú li ma gya -
rok sor sá val. Tisz te li és vé di az em be ri és ál lam pol gá ri jo go kat, az
egyé nek és a ki sebb sé gek jo ga it, de ha tár hely ze tek ben még is a több -
sé gi nem zet, a nem zet kö zös ség ér de ke it tart ja el sô ran gú nak és a leg -
fon to sabb nak.
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Ez te hát már a né pi-ur bá nus vi ta má so dik sza ka sza, amely re sok kal pon to -
sabb azt mon da ni, hogy egy ultra l iberális ér ték rend üt kö zik meg a nem ze ti ér ték -
rend del. A né pi-ur bá nus vi ta te hát rész ben át ala kult, ám nem tûnt el,
nap ja in kig meg ha tá ro zó erô vel ala kít ja a po li ti kai, kul tu rá lis és köz éle -
tün ket.

Mind eh hez fel tét len hoz zá kell ten nünk, hogy a ma gyar po li ti kai éle -
tet meg ha tá ro zó má sik nagy tö rés vo nal, a poszt kom mu niz mus (utód pár -
tiság)-an tikom mu niz mus is fel erô sö dött az el múlt hét-ny olc év ben, ami a szem -
ben ál lást ki éle zi, hi szen mind két tö rés vo nal egyik és má sik ol da lán
ugyan azok a po li ti kai pár tok és irány za tok áll nak. En nek kö vet kez té ben
az el len té tek nem hogy ol da nák egy mást, ha nem ki fe je zet ten ku mu lá -
lód nak. S mi u tán egyik tö rés vo nal sem gaz da sá gi, szo ci á lis, te hát prag -
ma ti kus té mák ra épül, ha nem mind ket tô ki fe je zet ten ide o lo gi kus, ér -
ték rend be li és vi lág szem lé le ti, en nél fog va meg osz tó ha tá suk bru tá li san
erôs a ma gyar köz élet re néz ve.

Prag ma ti kus, kvan ti ta tív kér dé sek ben a po li ti kai el len fe lek min dig
ta lál hat nak komp ro mis  szu mo kat, min dig ké pes sé vál hat nak a meg egye -
zés re, mi ként azt már év ti ze dek óta ta pasz tal juk a nyu gat-eu ró pai de -
mok rá ci ák ban. Olyan alap ve tô, kva li ta tív kér dé sek ben vi szont, hogy ki
a kom mu nis ta, vagy a nem kom mu nis ta? Volt-e rend szer vál tás Ma gyar -
or szá gon, avagy csak a párt ál la mi nó men kla tú ra ha ta lom át men té se zaj -
lott le? Avagy, ki a nem ze ti, és ki a nem zet el le nes? Ki a mo dern, és ki a
mu csai? Ki az Eu ró pa-el le nes, és ki nem? Ki a de mok ra ta, és ki nem? Ki
hisz Is ten ben, és ki nem? Ki a zsi dó, és ki a ma gyar?  Nos, ilyen, a ho mo
usion és a ho mo iusion ma dá chi kér dé se i nek so ka sá ga ese té ben min -
den re le het szá mí ta ni, csak ar ra nem, hogy a szem ben  ál ló tá bo rok ké -
pe sek komp ro mis  szu mo kat köt ni, hor ri bile dictu még kon szen zus ra is
jut ni egy más sal.

Minden nek kö vet kez té ben kény te le nek va gyunk szem be néz ni az zal
a tén  nyel, hogy Eu ró pa kö ze pén, az Eu ró pai Unió nyolc éves tag ja ként
szo kat la nul erôs meg osz tott ság ter he li Ma gyar or szág éle tét. Ta lán még
nem kell ha son lí ta nunk ma gun kat a bel gi u mi fla mand–val lon, vagy az
észak ír–an gol el len tét hez, az azon ban nem le het vé let len, hogy a sváj ci
Ne ue Zürcher Ze i tung egy 2008. már ci u si szá má ban ar ról írt, hogy im -
má ron Ma gyar or szág vált Eu ró pa leg meg osz tot tabb or szá gá vá. A kö vet -
kez mé nyek pe dig lát sza nak: az or szág ban – leg alább is a köz élet szint -
jén, de azon túl is – hi deg pol gár há bo rú ala kult ki, a poli tikai-gaz dasági-
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kul turális erôk szét for gá cso lód tak; ez ál tal az or szág im mun rend sze re le -
gyen gült, el ve szett az ön bi zal ma, ta nács ta lan ság, apá tia és te he tet len
düh jel lem zi min den na pi vi szo nya in kat. Egy szó val a ve lô ig ha to ló meg -
osz tott sá ga ink, tö rés vo na la ink kö vet kez té ben Ma gyar or szág olyan or -
szág lett, ahol nem jó, nem kom for tos az élet.

Té mánk szem pont já ból az a kér dés: az ere de ti leg né pi-ur bá nus nak
ne ve zett, ma már azon ban nemzeti-ul tra l iberális szem ben ál lás mi lyen mó don
van je len vi szo nya ink ban, s ho gyan ala kít ja azo kat? Men  nyi ben vál to zott a
hely zet a rend szer vál tás óta?

Jó ma gam e te kin tet ben há rom té nye zôt emel nék ki.
Elô ször is, a nemzeti-ul tra l iberális tö rés vo nal nem hogy fel ol dó dott vol na az el -

múlt hu szon két év ben, ha nem be ha tolt a tár sa da lom eresz té ke i be is. Kez det ben,
a rend szer vál tás ide jén még úgy tûnt, hogy az MDF né pi író i hoz, il let ve
az SZDSZ ve zér ka rá hoz, az úgy ne ve zett „ke mény mag hoz” kö tô dô né pi-
ur bá nus el len tét meg ma rad az ér tel mi sé gi elit cso por tok szint jén. Ám
az zal, hogy a két párt ke rült meg ha tá ro zó po zí ci ók ba az el sô sza bad vá -
lasz tá sok után, ki de rült, hogy az el len tét po li ti kai sík ra emel ke dik. Ám
utá na még ar ra le he tett gon dol ni, hogy a né pi-ur bá nus vi ta csak a po li -
ti kai me zô ben ér vé nyes konf lik tus, ugyan ak kor vi szont a tár sa da lom, az
ál lam pol gár ok eb bôl mit sem ér te nek, s a ci vil tár sa da lom fo ko za tos
ma gá ra éb re dé sé vel, ön szer ve zô dé sé vel pár hu za mo san mint egy hát tér -
be szo rul ez a meg osz tott ság, hogy át ad ja a he lyét prag ma ti kus, az em -
be rek min den na pi gaz da sá gi és szo ci á lis vi szo nya i hoz kö ze lebb ál ló tö -
rés vo na lak nak. Így töb bek kö zött pél dá ul a ha gyo má nyos bal-jobb el -
len tét nek, vagy a klas  szi kus szo ci ál de mok ra ta-kon zer va tív, szo ci ál de -
mok ra ta-li be rá lis konf lik tus nak, ame lyek Eu ró pá ban jól is mer tek, s jól
is mer tek azok az in téz mé nyi me cha niz mu sok is – szak szer ve ze tek, ka -
ma rák, tu laj do no si szer ve ze tek, ér dek egyez te tô me cha niz mu sok stb. –,
ame lyek ál tal e tö rés vo na lak jól ke zel he tô ek.

Azon ban nem ez tör tént. Nem ez tör tént, mert a még csak bon ta ko -
zó ci vil tár sa da lom az el telt hu szon két év alatt csak tö re dé ke sen in téz -
mé nye se dett, nem ha tolt be a po li ti ka vi lá gá ba. Nem az tör tént, ami
klas  szi ku san a nyu gat-eu ró pai de mok rá ci ák ki ala ku lá sá nak idô sza ká ban
– a 19. szá zad végén, a 20. szá zad ele jén –, amely nek so rán a pol gá ri és
ci vil tár sa da lom va ló sá gos meg osz tott sá gai, tö rés vo na lai ala kí tot ták ki a
po li ti kai meg osz tott sá got, a párt ta golt sá got és a kö zé le tet, ha nem sa já -
tos mó don a po li ti kai meg osz tott ság ha tolt be a tár sa da lom ba. Te gyük
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per sze hoz zá, ré gi ha gyo mány ez Ma gyar or szá gon, ami egy ben vá lasz tó -
vo nal a Nyu gat tól: nem a tár sa da lom for mál ja a po li ti kát és az ál la mot, ha -
nem az ál lam és a po li ti ka a tár sa dal mat. (A nyu gat-eu ró pai, il let ve a kö -
zép- és a ke let-eu ró pai ré gi ók el té ré se i rôl utal nék Szûcs Je nô és Bibó Ist -
ván klas  szi kus mun ká i ra.)

Mind ez per sze dik ta tó ri kus vagy párt ál la mi vi szo nyok – lásd leg utóbb
a Ká dár-rend szert – kö zött meg ma gya ráz ha tó és ért he tô, ám de mok rá -
ci á ban ki fe je zet ten hát rá nyos az ál lam és a po li ti ka ural ma a tár sa da lom
fe lett. A de mok rá cia ugyan is ar ra épül, hogy a min den ko ri ál lam és po -
li ti ka fo lya ma tos és in téz mé nyes ci vil tár sa dal mi kont roll alatt mû kö dik,
eb ben a te kin tet ben, ha úgy tet szik, a ci vil szfé ra a ne gye dik ha tal mi ág.
Ha ez nincs meg, ak kor a po li ti ka for má lói, ha tet szik, a po li ti kai elit lé -
nye gé ben sza bad ke zet kap ah hoz, hogy ho gyan ala kít sa ki bel sô vi szo -
nya it, s mi lyen üze ne te ket jut tas son el a pol gá rok fe lé.

Hogy ez mi ért tör tént így, an nak ket tôs oka van. Egy fe lôl tény, hogy
a de mok rá cia egy, a Ká dár-kor szak ban ato mi zált és fil isz teussá, kis pol -
gár rá deg ra dált tár sa dal mat örö költ, s ez a tár sa da lom, mely nek tag ja i -
ból szin te csí rá já ban hi ány zott a citoyen, a hon pol gá ri men ta li tás,
kép te len volt ez idá ig ön ma gát meg szer vez ni. Ám meg íté lé sem sze rint
hang sú lyo sabb a má sik ok. Az, hogy a po li ti kai elit nem kí ván ta been ged -
ni a ha ta lom, a nagy po li ti ka sán cai mö gé a ci vil tár sa dal mat – s ez így van
mind a mai na pig. Fon to sabb nak tar tot ta pri vi le gi zált hely ze té nek vé -
del mét a tár sa da lom mal szem ben, ami nek lát vá nyos je le pél dá ul, hogy
a je len le gi po li ti kai elit sze mé lyi ös  sze té te le sok ban még min dig meg egye zik a
hu szon két év vel ez elôt ti vel – bár hoz zá kell ten ni, hogy a 2010-es vá lasz tá -
sok már hoz tak egy bi zo nyos for du la tot –, mi köz ben a kö zép- és ke let-
eu ró pai poszt kom mu nis ta ál la mok ban már szá mos sze mély cse re-so ro -
zat zaj lott le. Fáj da lom ki mon da ni, de a dik ta tú rák ra jel lem zô a sze -
mé lyek nek ilyen hos  szú ide ig tar tó vál to zat lan ha ta lom ban ma ra dá sa,
a fluk tu á ció szin te tel jes hi á nya. Sem mi cso da nincs te hát ab ban, hogy
a kez de ti meg osz tott sá gok, tö rés vo na lak a mai na pig meg ha tá roz zák a
vi szo nya in kat.

Sôt, en nél több rôl van szó: a po li ti kai elit nem pusz tán meg tar tot ta po zí ci ó it,
és meg ôriz te ere de ti meg osz tott sá ga it, ha nem rá ve tí tet te azo kat a tár sa da lom ra.
2002-tôl már a min den na pi vi szo nyok ban is meg je len nek a po li ti kai eli tet
meg osz tó tö rés vo na lak, leg alább is a po li ti ká val fog lal ko zó ál lam pol gár ok
kö ré ben. S mi u tán az em lí tett két tö rés vo nal erô tel je sen ide o lo gi kus, és a
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zsi ge re kig ha tol, nem te kint he tô meg le pô nek, hogy 2006-tól kezd ve a hi -
deg pol gár há bo rú idôn ként már for ró pol gár há bo rú be nyo má sát kel tet te,
lásd ut cai de monst rá ci ók, tün te té sek, ös  sze csa pá sok stb.

El mond ha tó te hát, hogy el száll tak azok a kez de ti re mé nyek, me lyek ab ból
in dul tak ki, hogy a né pi-ur bá nus vi ta las sacs kán euró paizálódik, s át ad ja a he -
lyét a kon zer va tív-li be rá lis szem ben ál lás nak, iga zod va az eu ró pai ide o ló gi ai
tren dek hez. Va gyis, egy alap ve tô en kul tu rá lis-ér ték ren di el len tét po li ti -
kai-ide o ló gi ai el len tét be for dul át, s ez ál tal ke zel he tô vé vá lik. Nem ez
tör tént, ha nem az, hogy a né pi-ur bá nus vi ta kul tu rá lis-ér ték ren di
ere de tét meg ôriz ve, mint im má ron nem ze ti kont ra ultra -l i be rális
konf lik tus vál to zott át po li ti kai, párt po li ti kai, sôt rész ben tár sa dal mi tö -
rés vo nal lá.

S itt ju tunk el a má so dik moz za na tig. A né pi-ur bá nus vi ta ere de ti, kez -
de ti idô sza ká ban, te hát a 20. szá zad hú szas-har min cas éve i ben el sô sor -
ban az or szág mo der ni zá lá sá ról szólt, az el avult ren di vi szo nyok meg -
szün te té sé rôl, a pol gá ro so dás esé lye i rôl, ezen be lül ki tün te tet ten a pa -
raszt ság fel eme lé sé rôl, a pa raszt pol gá ro so dás ról. Er rôl írt az egyik ol da -
lon Il  lyés Gyu la, Féja Gé za, Ve res Pé ter, Né meth Lász ló, a má sik ol da lon
Ig no tus Pál, Zsolt Bé la, Fej tô Fe renc, Hat vany La jos és má sok. Va gyis, va -
ló sá gos tár sa dal mi, szo ci o ló gi ai, gaz da sá gi és szo ci á lis prob lé mák ról.
Igaz, az in du la tok már ak kor is fel iz zot tak az írá sok szint jén a „ki tar to -
zik a nem zet hez?” kér dé se kö rül, ám még is, a tárgy fo lya ma to san a pol -
gá ro so dás mi ként je volt.

Ez zel szem ben, nyolc van-ki lenc ven év vel ké sôbb a né pi-ur bá nus vi ta
tár sa dal mi-gaz da sá gi hát te re el ko pott, s egyet len meg osz tó szem lé le ti, ér ték ren di
kér dés ma radt a kö zép pont ban, ez pe dig a nem zet hez va ló vi szony. A ma gyar po -
li ti kai meg osz tott ság egyik el sôd le ges kér dé sé vé vált az, hogy ki a nem -
ze ti, és ki a nem nem ze ti. És ép pen ezért vált a né pi-ur bá nus vi ta nem -
ze ti ver sus ultra l iberális el len tét té. Már ré gen nem az a fon tos, hogy
egyik vagy má sik ol da lon van je len több mun ka vál la ló, mun kál ta tó, tu -
laj do nos, vál lal ko zó, köz al kal ma zott, me zô gaz da sá gi vál lal ko zó, pa raszt,
ér tel mi sé gi és szak mun kás, ha nem ki zá ró lag az: ki a nem ze ti, és ki nem,
ki kép vi se li hi te le sen a nem ze ti ér de ke ket, il let ve ki árul ja el azo kat?

S ta lán mon da nom sem kell, mind ez élet ve szé lyes, hi szen már ön -
ma gá ban mu tat ja, hogy Ma gyar or szá gon nincs kon szen zus a leg alap -
ve tôbb kér dé sek ben. (S egyéb ként ez az oka, hogy ott sincs egyet ér -
tés rész kér dé sek ben, ahol lát ha tó an kö zel áll nak egy más hoz az ál lás -
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pont ok.) Ugyan is a nyu gat-eu ró pai ta pasz ta la tok vi lá go san mu tat ják,
hogy egy de mok rá cia ak kor kon szo li dá ló dik és sta bi li zá ló dik, ha a
nem zet, a nem ze ti ér dek mint té ma ki ke rül a po li ti kai vi ta té mák, tö -
rés vo na lak kö zül, mint egy fö lé emel ke dik azok nak. A bé kés, de mok ra ti -
kus ver sen gés alap ja az, hogy a mér ték adó po li ti kai el len fe lek köl csö nö sen fel -
té te le zik egy más ról, hogy nem ze ti
be ál lí tott sá gú ak, il let ve, hogy be -
tart ják az al kot mányt és a de mok -
ra ti kus alap nor má kat. Ha ez
nincs meg, ha fenn áll a kér -
dés, hogy van nak nem zet el le -
nes, il let ve van nak an ti de -
mok ra ti kus, dik ta tó ri kus po li -
ti kai pár tok és erôk, ak kor
kon szo li dált vi szo nyok ról ko ránt sem be szél he tünk, ak kor va ló ban
fenn áll a szét sza ka dás, a pol gár há bo rú ve szé lye, lásd a Bal kánt és Ke -
let-Eu ró pát, eset leg Af ri kát.

A fen ti ek bôl kö vet ke zô en ne héz meg egyez ni a nem ze ti ha gyo má -
nyok ban, a nem ze ti múlt ban, a to vább vi en dô és az el ve ten dô tra dí ci ók,
szo ká sok, in téz mé nyek ki vá lasz tá sá ban, a nem ze ti ér de kek mi ni mu má -
ban és a jö vô be li nem ze ti cé lok ban és ér té kek ben – hi szen még az sem
vi lá gos, hogy ki jo go sult, és ki nem a nem ze ti ér de kek vé del mé re és
kép vi se le té re, egy ál ta lán ki tar to zik a nem zet hez, és ki nem. Eb bôl, s dön -
tô en eb bôl a szem pont ból pe dig ko ránt sem elô nyös, hogy a né pi-ur bá -
nus meg osz tott ság mint nem ze ti ver sus ultra l iberális konf lik tus túl él te
ön ma gát, hi szen e szem ben ál lás ki fe je zet ten a nem zet mint alap kér dés
fe lé te re li a po li ti kai és köz éle ti üt kö ze te ket, a köz be szé det.

Ugyan ak kor nem pusz tán a né pi-ur bá nus vi ta to vább élé se az oka a
nem ze ti-nem nem ze ti tö rés vo nal ki ala ku lá sá nak, ha nem et tôl füg get -
len kö rül mé nyek is. Gon dol junk ele ve a má sik nagy tö rés vo nal ra, a
kom mu niz mus-poszt kom mu niz mus (utód pár tiság) konf lik tus ra,
amely szin tén mély ár ko kat hoz lét re a ma gyar köz élet ben, s megint
csak az alap ve tô, gya kor la ti lag fel old ha tat lan di lem mák fe lé te re li a
fi gyel met.

Mind ezen túl per sze vi lá go san lát nunk kell, hogy nem azért meg osz tott
az or szág, mert meg vál to zott for má ban ugyan, de fenn ma radt a né pi-ur bá nus
vi ta, ha nem azért ma radt fenn a né pi-ur bá nus vi ta, mert az or szág, de leg alább -
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is an nak po li ti kai elit je gyö ke re sen meg osz tott. Ne egy vi tát te gyünk te hát fe -
le lôs sé a ki ala kult hely ze tért, a hi deg vagy nem olyan hi deg pol gár há bo -
rús vi szo nyo kért, ha nem a konk rét po li ti kai sze rep lôk konk rét lé pé se it kell meg -
vizs gál ni ah hoz, hogy a fe le lôs sé gi vi szo nyo kat meg tud juk ál la pí ta ni. An nak a
meg ál la pí tá sa, hogy a né pi ek, nem ze ti ek, il let ve az ultra l iberálisok és tá -
mo ga tó ik, te hát párt po li ti kai szin ten a Fi desz, a KDNP, az MSZP, LMP,
Job bik stb. egy aránt és egyen lô szin ten fe le lô sek a po li ti kai és köz éle ti
há bo rú ki ala ku lá sá ért, la pos és sem mit mon dó meg ál la pí tás, és rá adá sul
nem is igaz. A tár sa dal mi ál la po to kat vizs gá ló elem zés nem at tól lesz tár -
gyi la gos, hogy kö zé pen egyen le ge zünk, 50–50 szá za lék ban bí rál juk az
egyik és a má sik ol dalt is, s ez zel mint egy az el fo gu lat lan ság lát sza tát
kelt jük. Az igaz ság ugyan is csak a leg rit kább eset ben van kö zé pen, s a
je len le gi ma gyar hely zet ben sincs ott. En nél fog va, aki elem zô, és bi zo -
nyos, kö zös és el fo ga dott ér té ke ket ma gá é nak vall, mint sza bad ság, de -
mok rá cia és nem zet, elem zé se i nek ered mé nye ként meg kell mon da nia,
hogy ezek az ér té kek mi ért és ho gyan ke rül tek ve szély be. S ha va la ki
ma xi mum csak azt me ri mon da ni, hogy a ki ala kult rossz ma gyar or szá gi
ál la po to kért a po li ti kai ol da lak egy aránt és egy for mán fe le lô sek, va ló já -
ban nem mon dott sem mit, sôt, ami ros  szabb, nem vál lal ta az elem zô kö -
te les sé gét: a té nyek kri ti kai ana lí zi sét.

Ép pen eb bôl ki in dul va hang sú lyoz nám, hogy ko ránt sem tar tom egy -
for má nak a két po li ti kai és vi lág szem lé le ti tá bor fe le lôs sé gét a ki ala kult
vál ság hely ze tért. Úgy vé lem, a rend szer vál tás óta az ur bá nus, avagy
ultra l iberális tá bor lé nye ge sen több ször és sok kal mé lyeb ben sér tet te
meg a de mok rá cia, a sza bad ság és a nem zet ér té ke it, kü lö nös te kin tet -
tel a 2002 és 2010 kö zöt ti nyolc év re, ami kor is e tá bor a kor mány za ti
ha tal mat gya ko rol ta. Eb bôl fa ka dó an pe dig a „bé kül jünk vég re meg”,
„egyez zünk ki”, vagy a „sze res sük egy mást gyerekek”-féle ér ve lé sek ál sá -
go sak és ha mi sak. En nél lé nye ge sen egy sze rûbb és a de mok rá cia szel le -
mé vel egye zôbb meg ol dás, ha a po li ti kai vál tó gaz dál ko dás le he tô sé get
te remt a má sik ol dal nak ar ra, hogy nem zet és de mok rá cia irán ti el kö te -
le zett sé gét be bi zo nyít sa.

S vé gül szól ni kell a har ma dik elem rôl is, amely szin tén fenn ma radt egé szen
nap ja in kig, s ez pe dig a né pi-ur bá nus, vagy nemzeti-ul tral i be rális el len tét rész le -
ges ös  sze  füg gé se a zsi dó ság hely ze té vel, sze re pé vel. A kez de ti idôk ben, a hú -
szas-har min cas évek vi tá i ban erô tel je sen je len volt a zsi dó–ma gyar kér -
dés, még pe dig nem el von tan, ha nem a mo der ni zá ló dás hoz kap cso ló dó -
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an. Je le sül, ki, mi lyen tár sa dal mi vagy val lá si-et ni kai cso port, nem ze ti ség
stb. hoz za lét re Ma gyar or szá gon a mo dern pol gá ri tár sa dal mat, ki irá -
nyít sa ezt a fo lya ma tot, az Eu ró pá hoz va ló kö ze le dést? A zsi dó–ma gyar
té ma te hát gaz da sá gi, tár sa dal mi és in téz mé nyes, te hát köz ve tet ten ha -
tal mi kér dé sek kel füg gött ös  sze, az zal je le sül, hogy ki ha tá roz za meg a
pol gá ro sul ni vá gyó Ma gyar or szág ar cu la tát. A vi ta már ak kor is el mér ge -
se dett és in du la to kat szí tott, amit a má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se, a
holokauszt, majd a Rá ko si- és a Ká dár-kor szak szo rí tott rész le ge sen-ide ig -
le ne sen hát tér be.

Azt lát juk azon ban, hogy a fel ol dat lan di lem ma a rend szer vál tás éve i -
ben fel szín re ke rült, s egy né hány évig tar tó vis  sza hú zó dás után az utób -
bi évek ben is mét ér zé kel he tô vé vált; ahogy En gels ír ta egy szer más ös  sze -
füg gés ben, „is mét elô állt a ré gi sze mét”. A vi ta ere de ti és je len le gi tar -
tal ma kö zött azon ban né mi el té rés mu tat ko zik – azon ban ko ránt sem
ked ve zô irány ban. Az „ôs idôk ben”, te hát a hú szas-har min cas évek ben
dön tô en azt jár ták kör be a szer zôk Né meth Lász ló tól Zsolt Bé lá ig, hogy
va jon ki te rem ti meg Ma gyar or szá gon a pol gá ri tár sa dal mat, te hát a
meg kö ze lí tés el sô sor ban tár sa dal mi cso por tok és et ni ku mok, ná ci ók
(pél dá ul pa raszt ság, vi dé ki és vá ro si, va la mint fô vá ro si pol gár ság, zsi dó -
ság, né met ség, cse hek stb.) struk tu rá lis és kul tu rá lis hely ze té re vo nat ko -
zott. En nek alap jai ab ból a tár sa dal mi tény bôl ered tek, hogy a zsi dó ság
– és ki sebb rész ben a né met ség – meg ha tá ro zó sze re pet ját szott a vá ro -
si, fô vá ro si pol gár ság ki ala ku lá sá ban, je len tôs volt a rész vé te li ará nya a
nagy tô ké ben, a pénz vi lág ban és a ke res ke de lem ben, s nem ke vés bé fon -
tos, hogy a pol gá ri tár sa da lom kul tu rá lis szfé rá já ban is mar kán san je -
lent meg. A né pi ek, il let ve an nak ra di ká lis szár nya ak ko ri ban azt érez te,
hogy a ma gyar ság mint több sé gi nem zet ki szo rul ab ból a pol gá ri tár sa -
da lom ból, mely a jö vô rôl szól, így a zsi dó, il let ve ki sebb mér ték ben a
sváb elem do mi náns sze rep hez jut.

A zsi dó szár ma zá sú szer zôk ak kor mind er re úgy re a gál tak, hogy a né -
pi ek egy sze rû en an ti sze mi ták, elô í té le te sek a zsi dó ság gal szem ben, ho -
lott az iga zi kér dés nem az et ni kai vagy fa ji, ha nem az: ké pes-e Ma gyar -
or szág mo der ni zá lód ni, ké pes-e pol gá ro sod ni, ké pes-e tô ke va gyont fel -
hal moz ni. A né pi e ket pe dig azért tar tot ták sok szor el avult nak, pro vin -
ci á lis nak és „mu csa i nak”, mert szin te emo ci o ná li san ra gasz kod tak a pa -
rasz ti min ták hoz, a pa raszt ság ból kí ván ták me rí te ni a nem ze ti erôt a
pol gá ro so dás hoz, mi köz ben az ur bá nu sok sze rint a fa lu tól sem mit sem
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le het ta nul ni, a min tá kat Pá rizs ból és New York ból kell hoz ni, nem
Hód me zô vá sár hely rôl vagy a ta nyák ról.

Mi vál to zott tar tal mi lag az el telt ki lenc ven év után? A zsi dó ság sze re pé vel
kap cso la tos vi ta új ra meg je lent, nem pusz tán csak „sza miz dat” for má ban, s
né mi leg új vo nás sal is bô vült – ko ránt sem öröm te li en. Egy fe lôl ugyan is
meg ha tá ro zott ra di ká lis és szél sô sé ges kö rök ben új ra az a vi ta tár gya, hogy ki, mi -

lyen tár sa dal mi, et ni kai ré teg fog ja
meg ha tá roz ni Ma gyar or szág ka rak te -
rét, ki te szi pol gá ri vá, eu ró pa i vá az or -
szá got? Az az, ki fog ja bir to kol ni az iga -
zi ha tal mat? A nem ze ti ol dal ra di ká li sai
és szél sô sé ge sei egy re gyak rab ban és
egy re nyíl tab ban fo gal maz zák meg ezt
a kér dést, ami re az ultra l iberális ol dal -

hoz tar to zó, zsi dó szár ma zá sú szer zôk egy re mar kán sab ban re a gál nak.
Ami vi szont új sze rû – bár ko ránt sem ör ven de tes –, hogy a vi tá ban

itt-ott meg je le nik a val lá si elem is, igaz, csak na gyon szûk, ra di ká lis-
szél sô sé ges kö rök ben. Itt már a kul tu rá lis je len lét leg mé lyebb alap ja i -
ig nyúl nak a vi tat ko zók, amely nek vé gén a zsi dó és ke resz tény val lás
ere de té re utal nak vis  sza. Ar ra még pe dig, hogy ki a fe le lôs Jé zus ke -
reszt re fe szí té sé ért, il let ve az Ószö vet ség és az Új szö vet ség egy ál ta lán
ös  sze egyez tet he tô-e, be szél he tünk-e kö zös zsi dó–ke resz tény ha gyo -
mány ról, avagy csak egyik rôl és má sik ról kü lön-kü lön. Ta lán nem kell
kü lö nö seb ben ecse tel nem, mi lyen esé lyek van nak e kér dés kört il le tô -
en a meg egye zés re és meg bé ké lés re.

Oda ju tot tunk te hát, hogy bár a né pi-ur bá nus vi tán be lül el sôd le ges
sze re pet ját szik a ki a nem ze ti, ki a nem nem ze ti kér dé se et ni kai fel hang
nél kül, még is be huny nánk a sze mün ket, ha nem ven nénk ész re, hogy a
vi ta et ni kai, val lá si vo nu la ta nem tûnt el tel je sen. Ha ezt le ta gad nánk,
el ven nénk ma gunk tól az esé lyt, hogy va la ha is – ahogy Jó zsef At ti la ír ta
– ren dez ni tud juk vég re kö zös dol ga in kat.

Írá som cí mé ben fel tet tem a kér dést: né pi-ur bá nus vi ta – még min dig?!
A vá la szom pe dig egy ér tel mû: igen, még min dig. S ez nem jó hír az or -
szág nak, mert amíg e vi ta eb ben a for má já ban je len ma rad – pon to sab -
ban: eb ben a for má já ban ma rad je len – a kö zé le tünk ben, ad dig egy sé ges
nem zet té sem tu dunk vál ni, s nem zet tu dat tal, nem ze ti ér té ke ink kel kap -
cso la tos vi tá ink ban sem tud juk a kö zös ne ve zô ket meg ta lál ni.
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Sárközy Tamás

A túlzások dialektikája1

The Dialectics of Exaggerations

Összefoglalás
Sárközy Ta más jo gász pro fes  szor fi gyel mét a 2012 ko ra nya rán meg je lent
„Kik tá mad ják Ma gyar or szá got és mi ért?” cí mû si ker könyv kel tet te fel.
Sárközy dr. ál tal írt ref le xió ugyan úgy kor tör té ne ti do ku men tum le het,
mint ahogy a Tóth Gy. Lász ló–Lent ner Csa ba–Zárug Pé ter Far kas kö zös
mun ká ja a tízez re dik el adott pél dány után az zá vá lik. 

Summary
The attention of professor of law Tamás Sárközy was caught by the best
seller entitled “Who Are Attacking Hungary and Why?”, published in
the early summer of 2012. The reflections written by Dr Sárközy can be
considered as a document of a historical period just as much as the
joint study of László Tóth Gy., Csaba Lentner and Péter Farkas Zárug,
which has sold over 10,000 copies.  

Kor mány za ti ol dal ról több ször is nyo ma té ko san hang sú lyoz ták, hogy
Ma gyar or szá gon az el múlt két év ben meg vál to zott az ál lam ve ze tés gon -
dol ko dás mód ja. Ami a kor mány zást il le ti, ez az ál lí tás nyil ván va lós – a má -
so dik Or bán-kor mány egé szen más ként kor má nyoz, mint elô dei. Az is
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elég gé nyil ván va ló, hogy ez a gon dol ko dás vál to zás át fo gó ál lam el mé le -
ti kon cep ci ón, tu da tos stra té gi án alap szik. A kér dés csak az, hogy a meg -
vál to zott ál lam ve ze tés nek me lyek az elô nyei, és me lyek a hát rá nyai.

Ma gam ré szé rôl az el múlt két év kor mány za ti te vé keny sé gé vel kap cso lat -
ban in kább a túl zá sok di a lek ti ká já ról, az el lent mon dás ok hely cse ré jé rôl, avagy az in -
ga ki len gé sé rôl be szél nék. Ar ról, hogy a rend szer vál to zás után több mint
húsz év vel Ma gyar or szág, a ma gyar poli tika–gaz daság– civil szféra még min -
dig nem ta lál ja az adott sá ga ink nak meg fe le lô kí vá na tos kö zép utat. A jog ál la mi ság
esz mé jé nek, a de mok ra ti kus in téz mé nyek nek, a kö te le zett sé gek nél kü li jo -
gok nak az el túl zá sát, az ál lam szer ve ze ti el len súly ok kor mány za ti ha té kony -
sá got túl zot tan meg ne he zí tô túl épí té sét sze rin tem 2010-tôl a po li ti kai ha ta -
lom gya kor lás jog ál la mi sá gon va ló át tö ré se, vi szony la gos de mok rá cia de fi cit, az el len -
ha tal mak túl zott le épí té se kö vet te. A ko ráb bi kor mány za ti im po ten ci át, túl -
egyez te tést és te he tet len sé get mo hó és kí mé let len kor mány za ti tér fog la lás,
ál lan dó an vál to zó, tü rel met len tár sa dal mi-gaz da sá gi po li ti kai dön té sek vil -
lám gyors erô sza kos át erôl te té se vál tot ta fel. Az egyik irá nyú túl zást te hát má sik
irá nyú túl zás kö vet te, ne ve ze te sen a de mok ra ti kus dü höt a vi szony la gos de -
mok rá cia de fi cit, az im po ten ci át a né mi erô szak vál tot ta fel. Az el sô túl zás
kor ri gá lá sa he lyes gon dol ko dás mód-vál tás, a vil lám há bo rús ún. sza bad ság -
harc per ma nens foly ta tá sa vi szont sze rin tem té ves fel fo gás, amely az or szág -
ra néz ve hos  szú tá von csak hát rá nyos le het.

A „S Ö  T É T” M Ú LT E L T Ú L  Z Á  S A

Min de nek elôtt túl zás azt ál lí ta ni, hogy a je len le gi kor mány zás a múlt
rom ja in, „szo ci a lis ta ta tár já rás” után kez dô dött. Nem kel le ne fe les le ge -
sen múlt bé li ka taszt ró fa ál la po tot vi zi o nál ni. Az per sze igaz, hogy a szo -
ci a lis ta–li be rá lis kor mány ko a lí ci ó nak nem si ke rült sem a nyu ga ti tí pu sú
mo der ni zá lás, sem az ún. jó lé ti rend szer vál to zás vég re haj tá sa, to váb bá
az is, hogy ez a kor mány ko a lí ció nyolc év alatt tel je sen el hasz ná ló dott,
az ál lam igaz ga tás szín vo na la is fo lya ma to san csök kent. Az azon ban már
vas kos túl zás, hogy a „ma gyar köz igaz ga tá si rend szer tel je sen szét esett”,
„a ma gyar ál lam a sza ka dék szé lé re ke rült” – ezt az ál lí tást jól cá fol ja,
hogy ez az ál lí tó lag ös  sze om lott ál lam ap pa rá tus 2010 vé gén za var ta la -
nul meg va ló sí tot ta a so ros uni ós el nök ség bôl szár ma zó szám ta lan több -
let fel ada tot, emel lett zök ke nô men te sen le bo nyo lí tot ta az ön kor mány -
za ti vá lasz tá so kat. Nem volt te hát to tá lis „ál lam ku darc”.
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Túl zás az is, hogy a ma gyar gaz da ság „vész hely zet ben” van. A ma gyar gaz -
da ság va ló ban nincs jó ál la pot ban, a ko ráb bi kor má nyok szá mos hi bás gaz -
da ság po li ti kai dön tést hoz tak, a vi lág vál ság pe dig to vább mé lyí tet te a bel sô
fel zár kó zá si vál sá got. A gaz da ság stag nál, az ál lam adós ság ma gas, és min -
den kor mány za ti tö rek vés el le né re sze rin tem hos  szabb tá von in kább nö -
vek szik, mint csök ken, egy elô re nin cse nek meg a fel tét elei a gaz da sá gi nö -
ve ke dés nek. A vi lág gaz da ság ban ál ta lunk be fo lyá sol ha tat lan, vá rat lan ese -
mé nyek tör tén nek, sok szor a ká runk ra. No de még messze va gyunk a vész -
hely zet tôl, és az azon na li krí zist a Baj nai-ko r mány 2009-ben lé nye gé ben
már el há rí tot ta. Sok eu ró pai ál lam áll ros  szab bul, mint mi. A 2011-ben el -
fo ga dott alap tör vény egyéb ként elég vi lá go san meg ha tá roz za az al kot mány -
jo gi rend kí vü li (vész)he lyzeteket – ezek fel tét elei 2010 óta nem áll nak fenn.
Az örö költ ál lam adós ság va ló ban ma gas, de nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban
ki rí vó nak alig ha ne vez he tô, lé nye gé ben az eu ró pai át lag nak fe lel meg. Ha
a kö vet ke zô évek ben eset leg még is ál lam csôd be ke rü lünk, az már – a nem -
zet kö zi ked ve zôt len be ha tá so kon túl me nô en – alig ha vi tat ha tó an
priméren az Or bán-kor mány „unorto dox” gaz da ság po li ti ká já nak, és nem
an  nyi ra a múlt nak lesz az ered mé nye. Ter mé sze te sen a 2010 óta foly ta tott
gaz da ság po li ti ká nak van nak je len tôs ered mé nyei is, pél dá ul a költ ség ve té -
si hi ány le fa ra gá sá ban. De azért ez az „unorto dox” gaz da ság po li ti ka nem
egé szen „tün dér me se”, és egy ér tel mû en meg nö vel te az országkock áza tot.

AZ Ú J Á L  L A M  É P Í  T É S S Z Ü K  S É  G E S  S É  G É  N E K E L T Ú L  Z Á  S A

Túl zás, hogy új ál lam épí tés re van el en ged he tet len szük ség. Az a tö rek -
vés he lyes, hogy meg kell te rem te ni a „jó ál la mot”, az „in tel li gens ál la -
mot”, a „ver seny ké pes ál la mot”. En nek alap ja it 2011-ben egy új al kot -
mány ban, Ma gyar or szág alap tör vény ében kí ván ták meg te rem te ni. Úgy
gon do lom, hogy az 1989 és 1991 kö zött al kot má nyo zó rész tör vé nyek kel
be ve ze tett, majd al kot mány bí ró sá gi pre ce dens jog gal fej lesz tett ál lam -
be ren dez ke dé sünk va ló ban kor rek ci ó ra szo rult, de nem a tel jes el ve tés -
re. Nem egy tel je sen új ál lam épí té sé re van szük ség.

Az 1989–90-ben lét re ho zott ál lam szer ve zet el vi leg va ló ban „szu per -
jog ál lam” volt, túl zott fé kek kel, ga ran ci ák kal ne he zí tet te a ha té kony
kor mány zást, túl zott ál lam ha tal mi el len sú lyo kat épí tett ki, be épít ve az
al kot má nyos rend sze rünk be a de mok ra ti kus in téz mé nyek nem zet kö zi -
leg is mert szin te tel jes ar ze nál ját. Ez a „de mok ra ti kus düh” egy to tá lis
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szo ci a lis ta rend szer negy ven éve után ért he tô volt, és nagy ér de me,
hogy Ma gyar or szág el ke rül te az ál lam ka pi ta lis ta, félál lami-félpiaci utat,
amely re egyéb ként több volt szo ci a lis ta or szág lé pett (pl. Orosz or szág).
Ezt a mér ték adó nem zet kö zi köz vé le mény – a jobb és a bal egy aránt –
igen po zi tí van ér té kel te (tu laj don képp a je len le gi ke mény bí rá la tuk ide
is vis  sza ve zet he tô). Ugyan ak kor
azon ban a de mok ra tiz mus el túl zá sa
a gya kor lat ban ma gá nak a de mok -
rá ci á nak az ér vé nye sü lé sét ve szé -
lyez tet te. Ma gyar or szá gon épült ki a
kor mány zás irá nyá ban leg több jo -
go sít ván  nyal ren del ke zô Al kot -
mány bí ró ság, sza ka dat la nul bô vült
az or szág gyû lé si, ál lam igaz ga tá si és ön kor mány za ti ombuds man ok kö -
re, na gyon szé les ma radt a két har ma dos tör vé nyek szá ma, füg get len né
vált a kor mány tól az ügyész ség, az igaz ság ügyi igaz ga tás (Or szá gos Igaz -
ság szol gál ta tá si Ta nács), az elekt ro ni kus mé dia (ORTT). Lé nye gé ben a
ko ráb bi két fo ko za tú igaz ság szol gál ta tá si rend szert há rom fo kú rend szer
vál tot ta fel, az ál lam pol gá ri jo gok vé del mé nek szá mos, egy más sal pár -
hu za mos vé del mi rend sze re ala kult ki. A ren ge teg in téz mény ver ti ká li -
san és ho ri zon tá li san túl ta gol ta ál lam szer ve ze tün ket, az ál lam szer ve zet
min den ága pe dig – cik li ku san ugyan, de – ál lan dó sul tan nö ve ke dett. A
túl mé re te zett köz szfé ra ter he it pe dig a nem ki elé gí tô en fej lô dô ver -
seny szek to runk egy re ke vés bé tud ta fe dez ni. Eb bôl a szem pont ból
ugyan is nem csak a köz pon ti ál lam szer ve ze tet, de a he lyi – te rü le ti-te le -
pü lé si – ön kor mány za to kat is fi gye lem be kell ven ni: a 3200 ön kor mány -
zat Ma gyar or szá gán hi he tet le nül túl mé re te zett ap pa rá tu sok ala kul tak
ki, rá adá sul emel lett szá mos köz fel ada tot is in do ko lat la nul ki szer vez tek
az ál lam igaz ga tás ból (ld. a PPP-vel kap cso la tos egyes vis  sza élé se ket).

Ez az el vi leg to tá lis ma gyar de mok ra ti kus jog ál lam azon ban az in téz -
mé nyi rend szer vál to zás ki lenc ve nes évek kö ze pén tör tént be fe je zô dé se
után egy re több za var ral küsz kö dött, elô nyei csök ken tek, hát rá nyai nö ve -
ked tek. En nek szá mos oka van: így min de nek elôtt a de mok ra ti kus tra -
dí ci ók hi á nya (azért nem csak a szo ci a liz mus ra kel le ne gon dol ni, ha -
nem a Hor thy -rend szer re is), to váb bá a la kos ság ál tal várt jó lé ti rend -
szer vál tás el ma ra dá sa, az az a la kos ság több sé ge szá má ra az élet kö rül mé -
nyek rom lá sa kö vet ke zett be. A tár sa dal mi szét sza ka dás erô sö dött, és ez -

305

Polgári Szemle · 8. évfolyam 3–6. szám

... a ko ráb bi két fo ko za tú

igaz ság szol gál ta tá si rend -

szert há rom fo kú rend szer

vál tot ta fel ...

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 305



zel is össze füg gés ben po li ti kai hi deg há bo rú ala kult ki az ún. jobb- és az
ún. bal ol dal kö zött, vé get nem érô fo lya ma tos vá lasz tá si kam pány folyt
az el len fél po li ti kai meg sem mi sí té sé re va ló tö rek vés je gyé ben. A jog al -
kal ma zás egy re ke vés bé tud ta kö vet ni a jog al ko tást, fel la zult a jog egy -
ség. Mind ezek ered mé nye ként fô leg a 2000-es évek ele jé tôl (eb ben per -
sze szub jek tív kor mány za ti hi bák is be le ját szot tak) a ma gyar ál lam mû -
kö dé se egy re job ban el ne he zült, az ál lam ugyan nem lett mû kö dés kép -
te len, de tel je sí tô ké pes sé ge, il let ve szín vo na la egy re csök kent, nôtt az
anar chia, a jog gal va ló vis  sza élé sek fo ko zód tak, a jo gok és kö te le zett sé -
gek kor re la ti vi tá sa fel bom lott. A tár sa dal mi szo li da ri tás csök kent, ka o ti -
kus je len sé gek, „weima rizálódás” volt ta pasz tal ha tó, nôtt a kor rup ció.

Az in téz mé nyes „ren det len ség” fel szá mo lá sa, a jo gok és kö te le zett sé -
gek egyen sú lyá nak hely re ál lí tá sa sze rin tem a két har ma dos kor lát tól a
2010-es vá lasz tá so kon meg sza ba du ló Fidesz–KDNP-kormány he lyes tö rek -
vé se volt. He lyes volt az a fel is me rés is, hogy pusz tán a jog ál la mi ság ke -
vés a „jó ál lam hoz”, a kor mány zás ha té kony sá gát is biz to sí ta ni kell (de
eh hez hoz zá kel le ne ten ni: ter mé szet sze rû en jog ál la mi ke re tek kö zött).
A két har ma dos tör vény ho zás le he tô sé gé vel fel ru há zott Or bán-kor mány
szá mos olyan ano má li át fel tu dott szá mol ni, amit elô dei nem. Er re pél -
da a jó val ki sebb lét szá mú Or szág gyû lés, a „pol gár mes te rek par la ment -
jé nek” meg szün te té se, a dekon cen trált te rü le ti szer vek kor mány hi va tal -
ok ba egye sí té se, a já rá sok lét re ho zá sa stb. In do kolt volt sze rin tem a mé -
dia ta nács ban, a köz szol gá la ti mé di ák ve ze té sé ben va ló ab szur di tá sok
meg szün te té se, vagy a bí rói ön kor mány zás túl haj tá sá nak kor ri gá lá sa is.
A ma gyar jog tu do mány túl nyo mó több sé ge már elég ré gen egyet ér tett
ab ban, hogy az 1989–90-ben ki ala kult, ele ve ide ig le nes nek szánt al kot -
mányt egy új, mo dern, a rend szer vál to zás be fe je zé se utá ni hely zet nek
meg fe le lô chartális al kot mány vált sa fel. (Ter mé sze te sen – füg get le nül a
sze ren csét le nül fenn ma radt 1949-es szá mo zá sá tól, ame lyet egyéb ként
Dá vid Ibo lya 2000-ben meg pró bált meg vál toz tat ni – az 1989–90-ben
alap ja i ban mó do sí tott ma gyar al kot mány nem volt már „ráko sista al kot -
mány”, ahogy ezt egye sek be ál lí ta ni pró bál ják.)

A kor rek ció te hát he lyes volt, ez azon ban nem je lent het el sza ka dást
a jog ál la mi gon dol ko dás mód tól. Az in ga nem leng het ki most az el len -
ke zô irány ba, nem okoz hat ja a jog ál la mi ság mi nô sé gi csök ke né sét, de mok rá -
cia de fi ci tet, ha nem az or szág la kos sá ga kul tu rá lis ál la po tá nak meg fe le -
lô kö zép út ra kell tö re ked ni. Nem le het min dent meg vál toz tat ni, át ala kí -
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ta ni, el kell is mer ni az evo lú ci ót is, meg erô sít ve azt, ami jó volt, az az
nem he lyes ki önte ni a für dô víz zel a gye re ket. Egyéb ként ezt – az alap -
tör vény és át me ne ti ren del ke zé se i nek be ve ze tô jé vel szö ges el len tét ben
– jól fe je zi ki Or bán Vik tor Horn Gyu lá nak írt szü le tés na pi le ve le: bi -
zony több van, ami ös  sze köt, mint ami el vá laszt. Az Or bán-kor mány
most sok min dent meg va ló sít, amit 2006–2007-ben az Ál lam re form Bi -
zott ság is ja va solt, de ak kor nem volt erô a meg va ló sí tás hoz.

A „min den rossz volt”, „ro mok ból in du lunk” ér ve lés re azért volt/ van
szük sé ge a kor mány zat nak, hogy ide o ló gi a i lag alá le hes sen tá masz ta ni
a vil lám há bo rút, a „nem ze ti sza bad ság har cot”, azt, hogy nem csak a kor -
mány zás ban, ha nem a tár sa dal mi-gaz da sá gi élet min den te rü le tén gyö -
ke res vál to zást kell vég re haj ta ni. Ez zel in do kol ják a „gyôz tes min dent
visz” jog sza bály-al ko tá si és sze mély ze ti po li ti kát, a „nem szok vá nyos”, ún.
unorto dox kor mány za ti in téz ke dé se ket. De minden nek van ide o ló gi ai
ve tü le te is – lásd az alap tör vény be be épí tett ún. Nem ze ti Hit val lás vagy
az alap tör vény át me ne ti ren del ke zé se i nek rend ha gyó napipoli tikai jel -
le gû „be ve ze tô dek la rá ci ó it”. A kor mány za ti kom mu ni ká ció las san min -
den evo lú ci ót ta gad a 2. vi lág há bo rú után tör tén tek kel, sôt a saj tó ban
egy re erô sö dik a rend szer vál to zás bí rá la ta is (csak „mód szer vál tás”,
„gengsz ter vál tás”).

Minden nek egye nes kö vet kez mé nye a Hor thy -kor szak át fo gó re ha bi -
li tá lá sá ra, sôt fel ma gasz ta lá sá ra tö rek vés. Mind ez sze rin tem ugyan csak
túl zás: igen is van evo lú ció, a Ká dár-kor szak az azo nos szo ci a lis ta ala pok
el le né re sem volt azo nos a Rá ko si-kor szak kal, a Hor thy -fé le ál lam be ren -
dez ke dés ter mé sze te sen nem volt fasisz toid (mint sok szor 1990 elôtt ál -
lí tot ták), de nem is volt a de mok rá cia is ko la pél dá ja, szá mos fe u dá lis, il -
let ve au tok ra ta vo ná sa volt. (Azért alig ha vé let len, hogy a Hor thy -szob -
rok fel ál lí tá sá nak má mo rá ban va la hogy „el fe led kez nek” gróf Beth len
Ist ván ról, aki pe dig nem ágy ban, ha nem szov jet bör tön ben halt meg.)
Az új – is mét történi etlen – rég múlt ba ré ve de zô kor mány za ti ide o ló gia
épp úgy tor zít, mint a ko ráb bi vo lun ta ris ta tör té ne lem szem lé let. A két
vi lág há bo rú köz ti ke resz tény úri Ma gyar or szág „író fe je del me” sem a
most fel ka pott há rom er dé lyi „né pi” (?) író volt, ha nem Her czeg Fe -
renc, aki rôl épp úgy el fe led kez nek, mint mond juk Harsányiról, Mol nár
Fe renc rôl, Vaszariról vagy Márairól, az az a pol gá ri iro da lom ko ra be li
nagy ja i ról. Az el sô Or bán-kor mány jel sza va a „pol gá ri Ma gyar or szág”
volt, ezt ma ke vés bé hall juk.
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A G YO R  S A  S Á G T Ú L  Z Á  S A I

Mint már em lí tet tük, a kor mány zat 2010-ben ab ból in dult ki, hogy a
két har ma dos több ség fül ke for ra da lom mal va ló meg szer zé se után vil -
lám há bo rú ra van szük ség. A lé nyeg, hogy az át fo gó állami-tár sadalmi-gaz -
dasá gi át ala kí tás, a vál toz ta tás a nem ze ti sza bad ság harc je gyé ben mi nél

gyor sab ban men jen vég be. A gyor sa ság
így tar tal mi elem mé vált a kor mány za ti köz -
po li ti ká ban. Gyor san dön te ni, és a dön -
té se ket azon nal kö vet ke ze te sen és ha tá -
ro zot tan vég re haj ta ni, hi szen po li ti kai
cse lek vô ké pes sé günk – leg alább is be lül, ar -
ra per sze rá kel lett jön ni, hogy nem zet -

kö zi leg nem, és ez in ge rült sé get vál tott ki a kor mány zók ban – kor lát lan.
A gyor sa ság igé nyét a vi lág gaz da sá gi vál ság gal is in do kol ják – hí res kor -
mány za ti ki je len tés, hogy ha pén te ken tör té nik va la mi a vi lág gaz da ság -
ban, mi ké pe sek va gyunk hét fôn tör vén  nyel re a gál ni. (Ez igaz, de mi -
lyen szín vo na lú tör vén  nyel?)

A ki in du ló pont megint he lyes, de a túl haj tás is mét meg fi gyel he tô. 
A szo ci a lis ta–li be rá lis kor mány zás ra jel lem zô volt a túl egyez te tés, az ér -
dek egyez te tés el túl zá sa, a dön tés ho za tal las sú sá ga, a meg érett dön té sek
el ma ra dá sa, il let ve a dön té sek vég re haj tá sá nak rend sze res el sik ka dá sa,
az az a kor mány za ti im po ten cia. No de a má sik vég let be sem kell es ni,
az egyez te tést szél sô ki vé tel re szo rí ta ni, vé gig nem gon dolt ad hoc öt le -
te ket pil la na to kon be lül tör vén  nyé vál toz tat ni, ál lan dó sul tan rög tö nöz -
ni. Jel leg ze tes gon dol ko dá si hi ba a meg egye zést a gyen ge ség je le ként fel fog -
ni, és en nek ered mé nye ként az Euro pean Gov er nance egyik alap ve tô
ele me ként sze rep lô, ci vi lek kel va ló part ne ri együtt mû kö dést pusz tán
csak a fel tett kér dé sek kel irá nyí tott ún. tár sa dal mi kon zul tá ci ók ra, fe lül -
rôl dik tált ún. stra té gi ai meg ál la po dá sok ra vagy „ha tó sá gi szer zô dé sek -
re” le fo koz ni. (Az, hogy a leg utób bi kon zul tá ci ós kér dô ívet vi szony lag
mi lyen ke ve sen küld ték vis  sza, mu tat ja, hogy a la kos ság egy re job ban
fel is me ri ezt a tech ni kát.)

A túl zott ru gal mas ság is ká ros. A kor mány zat le be csü li a sta bi li tást, az
ál lan dó ro ha nás, a túl zott ak ti vi tás, a tak ti kai vál toz ta tá sok so ra pe dig
bi zony ta lan sá got te remt a tár sa da lom ban, gá tol ja a be fek te tôi koc ká zat -
fel mé rést. A fle xi bi li tás, a tem pó, a vál toz ta tás se bes sé gé nek el túl zá sa
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in téz mé nyi, sze mé lyi és sza bá lyo zá si szin ten egy aránt meg fi gyel he tô,
még pe dig saj nos ál ta lá ban a konf lik tus ke re sés, a konf lik tu sok mes ter sé -
ges ki éle zé se és erô sza kos meg ol dá sa je gyé ben.

Az in téz mény rend szer kö ré ben meg em lí te ném pél da ként a par la -
men ti vi ta kor lá to zá sát a ház sza bály ban, amely az amúgy is gyen ge el -
len zék tôl – egyéb ként tel je sen szük ség te le nül – még a vi ta jo gát is el ve -
szi (klas  szi kus de mok rá cia de fi cit). Vagy az a ren del ke zés, hogy ha a
Költ ség ve té si Ta nács nem fo gad ja el a költ ség ve tést, el len vé le mé nye in -
do kolt elô ter jesz té sé re 24 órát kap. A Költ ség ve té si Ta nács igen fon tos
el len sú lya le het a kor mány zat nak, szé les ha tás kö re cá fol hat ná azt a kri -
ti kát, mely sze rint Ma gyar or szá gon nin cse nek meg fe le lô el len ha tal mak
a kor mány zat tal szem ben. A költ ség ve tés hi á nyos sá gai fel tá rá sá ra adott
egy na pos ha tár idô vi szont lé nye gé ben ne vet sé ges sé te szi ezt az in téz -
ményt. Az is ko mi kus volt, hogy a Költ ség ve té si Ta nács el nö ké vé az ál -
lam fô sze mé lyi okok ból ere de ti leg az MNB felü gyelôbi zottságá nak el -
nö két ne vez te ki, és így a há rom ta gú ta nács ban az MNB el nö ke és MNB
felü gyelôbi zottságá nak el nö ke állt szem ben az Ál la mi Szám ve vô szék el -
nö ké vel (ez a hely zet idô köz ben kor ri gá ló dott).

A sze mé lyi vál to zá sok rend kí vül szé le sek vol tak, és azt a kor mány za ti
és az ál la mi vál la la ti szfé rán kí vül az ál lam szer ve zet más ága i ra is igye -
kez tek ki ter jesz te ni – lé nye gé ben csak az Al kot mány bí ró ság el nö ke, az
ál ta lá nos ombuds man és óri á si nem zet kö zi tá mo ga tást él ve zô jegy bank -
el nök tud ta po zí ci ó ját meg tar ta ni (ez utób bi igen éles tá ma dá sok el le -
né re). A leg sú lyo sabb ta lán a 62. élet évet be töl tô bí rák ál ta lá nos kény -
szer nyug dí ja zá sa (ame ly az igaz ság szol gál ta tás fel épí té sé nél fog va át ter -
jedt az ere de ti leg nem cél zott ügyé szek re és köz jegy zôk re is). Ez a nyug -
díj rend szer rend be té tel ének elég gé át lát szó ürü gyé vel tör tént, hi szen
egy elô re ren ge te gen ma rad hat tak ál lás ban a köz szfé rá ban 62 év fe lett
is, sôt a kor mány kü lön tör vényt ho zott an nak ér de ké ben, hogy ki ne vez -
zen egy ban kárt nagy kö vet nek (lex Sza páry – a 2013-as költ ség ve tés ben
pró bál ják ezt az arány ta lan sá got újabb igaz ság ta lan sá gok út ján ren dez -
ni). A ma gyar jo gász ság leg te kin té lye sebb és leg szín vo na la sabb ré te gé -
nek nyil ván va ló an al kot má nyos sá gi alap el vek be üt kö zô le fe je zé se (bár
ter mé sze te sen se gí ti a fi a ta labb jo gász nem ze dé kek kar ri er jét) tény le ge -
sen po li ti kai okok ból tör tént: meg kell vál toz tat ni a jog al kal ma zás ha -
gyo má nyos szem lé le tét. Emel lett az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze té nek
meg vál to zá sa a Leg fel sôbb Bí ró ság el nö ké nek (aki az eu ró pai leg fôbb
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bí rák szer ve ze té nek is el nö ke volt) fe jé be ke rült, nem kis nem zet kö zi
meg üt kö zést kelt ve, hi szen – a po li ti kai ló láb per sze elég gé ki ló gott –
alap ja pusz tán a Leg fel sôbb Bí ró ság ne vé nek Kú ri á ra va ló át vál toz ta tá -
sa volt. 

A „mi em be re ink” le gye nek min den hol. Ki vá ló pél da er re a nagy
sport egye sü le tek (FTC, MTK), il let ve sport szö vet sé gek (ko sár lab dá tól
az asz ta li te ni szen át a kor cso lyá zá sig) ein stand ja. (A tár gyi la gos ság ked -
vé ért: az olim pi ai ér mek több sé gét ho zó úszó- és a ka jak-ke nu szö vet ség
ko ráb bi el nö ke ma radt.) Párt em ber le gyen az ál lam el nök, aki egy ben a
„mi” tör vény ho zá sunk mo tor ja, bô vít sük ki az Al kot mány bí ró sá got a
„mi” em be re ink kel (még ak kor is, ha a sze mé lyi fel té te lek fenn ál lá sa
egyes je löl tek nél erô sen vi tat ha tó), ki vé tel nél kül csak a hoz zánk tar to -
zók le gye nek a Mé dia ta nács ban, vagy a Ver seny hi va tal, il let ve az Ál la mi
Szám ve vô szék élén. Egy Jankovics Mar cell se jó ne künk a Kul tu rá lis
Alap élén, mert túl to le ráns, és nem csak a „mi” em be re ink nek ad tá -
mo ga tást. Sem le ges ség, pár tat lan ság nem fo gad ha tó el – hoz zánk tar to -
zol vagy sem, a meg ala po zott bí rá lat is tá ma dás. Mind ez azon ban alig -
ha hat a nem ze ti együtt mû kö dés meg te rem té se irá nyá ban, amely ere -
de ti leg a kor mány za ti köz po li ti ka alap cél ja ként ke rült meg je lö lés re.

Sza bá lyo zá si kör ben a gyor sa ság (ún. hiper ak tiv itás) jog al ko tá si fe le -
lôt len ség re, jog sza bá lyi ká osz ra, át te kint he tet len ség re ve ze tett. 2010-
ben a jobb ol da li kor mány zás ele jén az Or szág gyû lés egy igen szín vo na -
las jog al ko tá si tör vényt fo ga dott el, amely el vi leg biz to sít hat ta vol na a
„mi nô sé gi jog al ko tást”, a meg fe le lô szak mai elô ké szí tést. Ezt a tör vé -
nyét azon ban a kor mány ko a lí ció rend sze re sen meg sze gi – nin csen kel lô
szak mai egyez te tés, hi á nyoz nak a ha tás ta nul má nyok. A tör vé nyek jog al -
ko tá si haj rá ban szü let tek, 2011-ben mint egy 210 tör vényt fo ga dott el az
Or szág gyû lés. Ki ala kult az ún. frak ció-törvény hozás, szá mos tör vényt, így
ki fe je zet ten szak mai tör vé nye ket is (pl. adó tör vé nyek) kép vi se lôk nyúj -
ta nak be, elég gé nyil ván va ló an an nak ér de ké ben, hogy még a kor má -
nyon be lü li ál lam igaz ga tá si egyez te tést is ki ke rül jék (ne aka dé kos kod ja -
nak a „bü rok ra ták”). En nek kö vet kez té ben a jog sza bály ok szak mai szín -
vo na la még a ko ráb bi ala csony szín vo nal nál is ros  szabb, ren ge teg a jog -
sza bály okon be lü li el lent mon dás, szer kesz té si-szö ve ge zé si vagy más jog -
tech ni kai hi ba. Ezek a hi á nyos sá gok per sze elég gyor san ki de rül nek, és
ak kor kö vet ke zik a tör vé nyek ál lan dó sult mó do sít ga tá sa (per sze a hi ba el -
is me ré se nél kül), ho lott ré gi igaz ság, hogy a rossz tör vény is jobb, mint
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az ál lan dó an vál to zó. A mó do sí tás özön pe dig leg alább an  nyi idôt vesz
el az Or szág gyû lés tôl, mint ha az el sô al ka lom ra ren de sen ko di fi kál tak
vol na. Sza po rod nak az ún. sa lá ta tör vé nyek is, és rend szer ré vált az a gya -
kor lat, hogy egé szen más té má jú jog sza bály hoz kap csol va mó do sí ta nak
egy sor egyéb té má jú tör vényt. Azért az még sem nor má lis, hogy a fek -
vô be teg-el lá tás át szer ve zé sé vel fog lal ko zó tör vény ben mó do sít ják a Pol -
gá ri Tör vény könyv egye sü le tek kel kap cso la tos sza bá lya it, meg vál toz tat -
va egy ben a né hány hó nap pal ko ráb ban el fo ga dott ci vil tör vény egy sor
ren del ke zé sét is.

En nek a sú lyos jog al ko tá si fe le lôt len ség nek, a kép vi se lôi tör vény kez -
de mé nye zé si jog gal va ló rend sze res vis  sza élés nek, az ere de ti kor mány -
za ti tör vény szö veg lob biz ga tó kép vi se lôi in dít vá nyok kal va ló szét cin cá lá -
sá nak az ered mé nye, hogy sok szor egé szen más tar tal mú tör vényt fo -
gad nak el, mint amit be nyúj tot tak. (En nek ki rí vó pél dá ja volt az egy há -
zi tör vény, amit az Al kot mány bí ró ság meg sem mi sí tett.) Már pe dig az
ilyen tör vé nyek – he lye sen mond ta ki ezt az Al kot mány bí ró ság – köz jo -
gi lag vol ta képp ér vény te le nek. (Er re az egy há zi tör vény re mond ta az il -
le té kes mi nisz ter el nök-he lyet tes, hogy kod i fiká ciós re mek mû.) A za va -
ros jog al ko tás pe dig rend kí vül meg ne he zí ti a jog al kal ma zá sát. Sok eset -
ben – a sok mó do sí tás és az ös  sze vis  sza va ló ha tály ba lép te tés ered mé -
nye ként – szin te le he tet len meg ál la pí ta ni a ha tá lyos jo got, ez pe dig át -
fo gó jog bi zony ta lan sá got ered mé nyez. Ho gyan kö ve tel het nek ren det,
ál lam pol gá ri jog kö ve tést azok a kép vi se lôk, akik sa ját par la men ti mû kö -
dé sük so rán a jog al ko tás ele mi sza bá lya it nem tart ják be?

Mind ez saj nos igaz az al kot má nyo zás ra és az alap tör vényt kö ve tô sar -
ka la tos tör vé nyek lét re ho zá sá ra is. Az új al kot mány el fo ga dá sát – már
em lí tet tem – he lyes nek tar tom, de nem vil lám tör vény ke zés ként, a be -
vált kod i fiká ciós tech ni kák szán dé kos mel lô zé sé vel. Mi in do kol ja, hogy
az alap tör vény egyes fe je ze te i ben „cik kek”, más fe je ze te i ben „cik ke lyek”
van nak, egye se ket arab, má so kat ró mai szá mok kal szá moz nak? 2011
hús vét já ra az alap tör vény egy sze rû en nem volt kész, és ez de for mál ta ez -
után az ún. át me ne ti tör vényt és más sar ka la tos tör vé nye ket is. Egy hosz -
 szabb idô táv ra szó ló alap tör vény be nem va ló napipoli tikai jel le gû,
emel lett da gá lyos pre am bu lum, ez a „hit val lás” nem pó tol hat ja az egy -
ér tel mû és nyel vi leg pon tos alap tör vé nyi ren del ke zé se ket, az át me ne ti
tör vény pe dig – leg alább is az év szá za dos jo gi kul tú ra sze rint – egy sze -
rû en nem le het az al kot mány ré sze. Az alap tör vény hez kap cso ló dó sar -
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ka la tos tör vé nyek tö me gé nek 2012. ja nu ár 1-jé re va ló át erôl te té se egy -
részt túl sza bá lyo zást ered mé nye zett, más részt a koheren ci ahiány, a bel -
sô el lent mon dás ok tö me ge ron tot ta le az al kot má nyo zás szín vo na lát.

Sze rin tem bô sé ge sen elég lett vol na az alap tör vény és a sar ka la tos
tör vé nyek kor mány za ti idô szak fe lé re va ló lét re ho za ta la. Az al kot má -
nyo zá si fo lya mat ban pe dig meg kel lett vol na kí sé rel ni komp ro mis  szu mos
ele mek be épí té sét, hi szen az alap tör vény min den ma gyar al kot má nya,
nem he lyes te hát ab ba egy ol da lú, vi tat ha tó ide o ló gi ai té te le ket drasz ti -
kus fo gal ma zás ban be épí te ni. Az pe dig, hogy az alap tör vén  nyel egyen -
ran gú nak te kin tett át me ne ti tör vény be ve ze tô je az MSZP mint kom mu -
nis ta utód párt meg bé lyeg zé sét tar tal maz za, a konf lik tu sos po li ti zá lás –
Eu ró pá ban par la men ti párt tal szem be ni pá rat lan – dur va túl haj tá sa,
ame lyet több nyu ga ti elem zô a bal ol da li párt leg kö ze leb bi vá lasz tá sok -
ból va ló eset le ges ki zá rá sá nak szán dé kát is fel fe dez ni vél te. De a po li ti -
kai fé le lem erô sebb volt (egyéb ként sze rin tem in do ko lat la nul) az al kot -
má nyo zá si ra ci o na li tás nál – ta lán nem lesz meg 2012 nya rá ra a két har -
ma dunk. Le gyünk mi e lôbb ké szen az új ál lam szer ve zet tel, az tán az Eu ró -
pai Unió úgy is át nyom raj tunk kor rek ci ó kat, de azok csak ki sebb vis  sza lé pé -
sek le het nek, az al kot mány ban rög zí tett egé szet, az új ál lam be ren dez ke -
dést min den áron fenn tart juk. Kibekkeljük, ügyes po li ti kai trük kök kel
ki fá raszt juk az Uniót. Úgy fo gad juk el az Unió ja vas la ta it, hogy tény le -
ge sen el uta sít juk. Át ver jük ôket, mert mi a „po li ti ka mû vé szei” va gyunk.
Ha va la mi rôl ele ve mi is tud juk, hogy nem al kot má nyos, be le tes  szük ma -
gá ba az al kot mány ba (alap tör vény be), hogy ne tud jon ah hoz az Al kot -
mány bí ró ság hoz zá nyúl ni (lásd bí rák kény szer nyug dí ja zá sa). Mi re az Al -
kot mány bí ró ság meg sem mi sí ti a „mi tör vé nyün ket”, már vég re is haj tot -
tuk. Mi le szünk min den képp min den vi tá ban a gyôz te sek, mert ugye bár
Cseh Ta más is azt mond ta: „gyôz ni kell a gyô ze le mért”. 

A K Ö  V E T  K E  Z E  T E S  S É G E L T Ú L  Z Á  S A

A ha tá ro zott ság és a kö vet ke ze tes ség, a meg ho zott dön té sek ma ra dék ta -
lan vég re haj tá sa és a vég re haj tás „ke mény” el len ôr zé se, mu lasz tá sok
ese tén a fe le lôs ség vi lá gos meg ál la pí tá sa kor mány za ti erény, és ha az Or -
bán-kor mány a meg vál to zott fel té te lek mel lett el tér elôd jei pu ha sá gá -
tól, ha té ko nyab bá te szi a kor mány zást, az csak he lye sel he tô. Ugyan ez a
hely zet el vi leg a rend te rem tés sel, pél dá ul a se gé lye zé si rend szer vis  sza -
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élé se i nek meg szün te té sé re va ló tö rek vés sel, a bün te tô el já rás ok fel gyor -
sí tá sá nak szán dé ká val, az el ítél tek mun ká ba ál lí tá sá val, avagy a kor rup -
ció el le nes in téz ke dé sek kel is. (No per sze a jog ál la mi ság ke re tei kö zött,
és nem pl. a vé de lem jo ga i nak in do ko lat lan kor lá to zá sá val.) Az ön cé lú
dur va ság, kul tu rá lat lan ság azon ban hi ba, nem tar to zik a „jó kor mány -
zás hoz”.

A leg ki rí vóbb ar ro gan ci á ja e
kor mány za ti pe ri ó dus nak, ami kor
szin te még az nap, ami kor az Al kot -
mány bí ró ság a vég ki elé gí té sek re bi -
zo nyos ha tá ron felül vis  sza me nô
ha tál  lyal szin te az egész vég ki elé gí -
té si ös  sze get el érô adót ki ve tô tör -
vényt meg sem mi sí tet te, az Or szág gyû lés lé nye gé ben azo nos tar ta lom -
mal szin te azon nal új ra el fo gad ta ezt a tör vényt, egy ben pe dig be nyúj -
tot ták az Al kot mány bí ró ság gaz da sá gi ha tás kör ét je len tô sen kor lá to zó
tör vény ja vas la tot is. Nem se gí tet ték a ha té kony kor mány zást az ál lam ve -
ze tést gya kor lók kü lön bö zô sér tô ki szó lá sai sem – az IMF-et, ezt a há -
rom be tûs in téz ményt „ki pa te rol juk” az or szág ból, az Uniót ros  szab bul
ve ze tik, mint egy vi dé ki kó ce rájt, az uni ós kép vi se lôk tas li zá sa-
sallerozása, az el len zék ne bí rál jon, jobb, ha bent sincs az ülés te rem -
ben, hi szen ô vit te rom lás ba az or szá got, a ro mán kor mány zás „pri mi -
tív”, „bar bár” stb. Tud ni kel le ne, hogy más a hang nem el len zék ben, és
más kor má nyon, va la mint azt is, hogy a fej lett in for má ci ós tech ni ka vi -
lá gá ban nem le het ugyan ar ról más ként be szél ni Bu da pes ten, il let ve
Brüs  szel ben. A kor mány za tot mind bel föld ön, mind kül föld ön a stí lu -
sa, mo do ra, kul tu rált sá ga alap ján is mi nô sí tik, kü lö nö sen ak kor, ha „hi -
va ta lo san” ke resz té nyi kon zer va tív ala po kon áll. Nyil ván a jó kor mány -
zás nak bi zo nyos konf lik tu so kat fel kell vál lal nia, de a tu da tos el len ség-
és konf lik tus ke re sés is hi ba. Saj nos sok szor az az em ber be nyo má sa,
hogy a kor mány zás szá má ra ma ga a harc a lé nyeg. A kor mány zás le gyen
„mér sé kelt”, ne le gyen alap ve tô stí lus je gye a há bo rúz ga tás. Ki vel? Bár ki -
vel, aki szem be jön? Köz tu dott a jég ko rong ban, hogy az el len fél har ma -
dá ban bod ic sekel ni hely te len. A va gány ság, a trük kö zés el túl zá sa, il let -
ve a trük kö zés sel va ló di csek vés pe dig a kor mány zás hi te les sé gét, a ben -
ne va ló bi zal mat ás sa alá, amely ha egy szer el vész – pl. a be fek te tôi bi za -
lom –, igen ne he zen sze rez he tô vis  sza.
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A KO R  M Á N Y  Z Á S T Ú L  P O  L I  T I  Z Á  L Á  S A

Min den kor mány eo ipso po li ti kai, a kor mány za ti köz po li ti ka a kor -
mány zás alap ve tô ré sze. A kor mány zás azon ban nem csak po li ti ká ból, ha nem
a köz igaz ga tás köz pon ti irá nyí tá sá ból és az óri á si ál la mi köz in téz mény-há ló zat
me ne dzse lé sé bôl is áll. Nem csak po li ti kai ra ci o na li tás lé te zik, nem csak a
po li ti ka csi ná lás szak ma, ha nem a köz igaz ga tás, a köz in téz mény-me ne -
dzse lés is. Ez utób bi pe dig szük ség képp tech nok ra ta hoz zá ál lást igé -
nyel. A po li ti kán kí vü li szak mák, a tech nok rá cia, a jó ér te lem ben vett
bü rok rá cia le be csü lé se csök ken ti a kor mány zás ha té kony sá gát.

Ez a hi ba pe dig a má so dik Or bán-kor mány két éves mû kö dé sé re na -
gyon is jel lem zô.  Nem csak a mi nisz te rek és a par la men ti ál lam tit kár ok
po li ti ku sok, ha nem az in teg rált mi nisz té ri u mok egyes ága za ta it irá nyí tó
„szak ál lam tit kár ok” is, a he lyet tes ál lam tit kár ok jó ré szét is – az ere de ti
el kép ze lés sel szem ben – ezen „szak ál lam tit kár ok” alá ren del ték. Po li ti -
kai funk ci ót ka pott a kor mány biz tos ok és a mi nisz te ri biz to sok je len tôs
ré sze is. Po li ti ku sok áll nak a me gyei kor mány hi va tal ok élén (kor mány -
meg bí zot tak), ho lott ezek fô fel ada ta szak mai, ne ve ze te sen az ön kor -
mány za ti köz igaz ga tás tör vé nyes sé gi fel ügye le te. Az Or bán-kor mány
két éves gya kor la ta jól iga zol ja ezt az egyéb ként a kor mány zat ál tal büsz -
kén vál lalt ide o ló gi át, ne ve ze te sen a po li ti ka ab szo lút fö lé nyét – szak -
kér dé sek ben is – a kor mány zás ban. (A po li ti kai kor mány zást – egyes
nyi lat ko za tok sze rint – a kor mány za ti pe ri ó dus má so dik fe lé ben ál lí tó -
lag még fo koz ni is kí ván ják.) Ez azon ban az ál lam igaz ga tás, a jog al ko tás
ala csony szín vo nal ára ve zet, ho lott a kor mány zat az egyéb ként szín vo na -
las Mag yary-k eretpro gram mal épp hogy a ha té kony köz igaz ga tás ki épí -
té sét tûz te cé lul. Az ál ta lá nos po li ti ka az el múlt két év ben saj ná la tos mó -
don de for mál ta a szak po li ti kát, az ál lam igaz ga tást.

A po li ti kai ha ta lom épí tés el sôd le ges kor mány za ti cél lá vált. A „ha za” (az az
mi) nem szo rul hat még egy szer el len zék be. A bal liberális ol dalt el kell
vág ni inf rast ruk tú rá já tól, a gaz da sá gi-tár sa dal mi élet min den ve ze tô
poszt ját el kell fog lal nunk. Ki kell ala kí ta ni egy cent rá lis po li ti kai erô te ret
a jobb ol da li párt szö vet ség ve ze té sé vel, és a par la ment ben emel lett csak
kis szél sô jobb vagy szél sô bal pár tocs kák mû köd het nek. Az Or bán-kor -
mány sze rin tem nem an  nyi ra kon zer va tív ke resz tény de mok ra ta kor -
mány, ha nem in kább a nép nem ze ti ra di ka liz mus kor má nya. Az egész sé -

314

Sárközy Tamás – A túlzások dialektikája

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 314



ges bal ol dal is mi va gyunk, tud ni il lik a nem ze ti együtt mû kö dés rend sze -
ré ben mi gon dos ko dunk a kis em be rek rôl, a nyug dí ja sok ról. A mi po li -
ti kánk igen is po pu lá ris, az em be rek, nem pe dig az eli tek, a ban kok, a
nagy vál la lat ok ér de ke it szol gál ja. No per sze úgy mel les leg „nem ze ti
nagy tô ké sek re” is szük sé günk van, akik azon ban egy ál ta lán nem oli gar -
chák, mint a ko ráb bi kor má nyok hoz fû zô dô gaz da sá gi hold ud var kép -
vi se lôi. Ugyan csak mel les leg: van nak „ren des”, „jó” mul tik is, mint a Co -
ca-Co la.

Ez a po li ti kai fel fo gás el len té tes a több párt rend sze rû pol gá ri par la -
men ti vál tó gaz dál ko dás lé nye gé vel, amely ben egy párt se be to noz hat ja be
ma gát a köz ha ta lom ba. Szük ség van va lós plu ra liz mus ra, a jö ven dô eset -
leg más fel fo gá sú kor má nyok moz gás te rét nem kor lá toz hat ja a min den -
ko ri tör vény ho zó és vég re haj tó ha ta lom pil la nat nyi bir to ko sa. Az el len -
zék nem el len ség, ha nem ver seny társ, szük sé ges a po li ti kai ver seny, de a
kü lön bö zô po li ti kai ár nya la tok bé kés egy más mel lett élé se, mert et tôl (is)
lesz de mok ra ti kus a pol gá ri ál lam be ren dez ke dés. Vari etas delec tat.

A J O G  Á L  L A  M I  S Á G L E  B E  C S Ü  L É  S E

A po li ti ka el sôd le ges sé gé nek fel fo gá sá ból, a (Job bik nál per sze mér sé -
kel tebb) po li ti kai ra di ka liz mus ból adó dik a jog ál lam fé lig nyílt, fé lig
bur kolt kri ti ká ja, a jog pusz tán esz köz nek te kin té se a kor mány zás ban.
Ezen ál lás pont sze rint a jog nem kor lá toz hat ja a po li ti kai cse lek vô ké -
pes sé get, a „po li ti kai ha ta lom épí tést” – a he lyes po li ti kai cél szen te sít he -
ti a ha gyo má nyos jog el vek be üt kö zô po li ti kai esz kö zö ket is. („Aki a célt
akar ja, akar nia kell az oda ve ze tô mód sze re ket is.”) Ezért ha kell, túl lé -
pünk pél dá ul a vis  sza ha tó jog al ko tás pol gá ri vi lág ban év szá zad ok óta el -
fo ga dott ti lal mán. Az igaz ság szol gál ta tás nak is a nép igaz ság ér ze te sze -
rint kell foly nia, hol mi jog tech ni kai sza bá lyok (pl. el évü lés) nem gá tol -
hat ják a nép aka rat nak, a köz vé le mény nek meg fe le lô igaz ság szol gál ta -
tást, a rend te rem tést. A cél szen te sí ti az esz közt – egy kis ma chi a vel liz -
mus nem árt. 

E fel fo gás kö vet kez mé nye az új alap tör vény ben a gaz da sá gi al kot má -
nyos ság ci vil jo gi ol da lá nak je len tôs le épí té se. Az Al kot mány bí ró ság gaz da sá -
gi ügyek ben va ló nor ma kont roll já nak ki zá rá sa mind ad dig, amíg az ál -
lam adós ság csök ke né se el nem ér bi zo nyos szin tet, tar tal mi lag azt je len -
ti, hogy az alap tör vény fel ha tal ma zást ad a tör vény ho zó és vég re haj tó
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ha ta lom nak al kot mány el le nes gaz da sá gi tör vé nyek-ren de le tek al ko tá sá -
ra, akár év ti ze de kig is. Az utó la gos nor ma kont rollt kér he tôk sze mé lyi
kö rét (a gaz da sá gon kí vül is) az alap tör vény je len tô sen kor lá toz ta, sôt
azt is ki mond ja az át me ne ti tör vény, hogy ha a kor mány za ti in téz ke dé -
se ket akár nem zet kö zi, akár bel sô bí ró sá gi vagy más fó rum fe lül bí rál ja,

és eb bôl a költ ség ve tés nek hát rá -
nya szár ma zik, a kor mány jo go -
sult az ál lam pol gár ok tól utó la gos
„hoz zá já ru lást” igé nyel ni. Ez a
sza bály is ar ra a fel fo gás ra utal,
hogy vol ta képp a ha zai, il let ve
nem zet kö zi bí ró sá gok ál tal meg -

sem mi sí tett tör vé nyek nél is iga zunk volt, leg fel jebb csak az „erô nek” en -
ged tünk, a kárt a nem zet nek nem mi, ha nem vég sô so ron ezek a szer -
vek okoz zák for má lis jog szem lé le tük kel. Ha a stras bour gi em be ri jo gi
bí ró ság kár té rí tés re ma rasz tal min ket a „vö rös csil lag tör vény” al kal ma -
zá sa mi att, majd le von juk ezt az el len zé ki szo ci a lis ták jut ta tá sa i ból (ké -
sôbb sze lí dült: az ös  szes párt tól von juk le).

Eb be a kör be tar to zik az is, hogy a kor mány zat igyek szik az igaz ság szol -
gál ta tás ha tó kör ét a köz igaz ga tá si út ja vá ra csök ken te ni. Ilyen pél dá ul az egy -
há zi el is me rés bí ró ság he lyett a kor mány párt ok ab szo lút több sé gé vel
mû kö dô Or szág gyû lés hez te le pí té se, a gaz da sá gi lag je len tôs vál la la tok
csôd- és fel szá mo lá si el já rá sá nak bí rói ha tás kör bôl ki eme lé se. A bí ró sá -
gi ön kor mány zás túl zá sa i nak meg szün te té se, a szak mai irá nyí tás és az
igaz ga tás szét vá lasz tá sa he lyes volt. Az Or szá gos Bí rói Ta nács ha tás kör -
ének je len tôs le szû kí té se vi szont is mét túl zás (ame lyet egyéb ként
Handó Tün de az Or szá gos Bí ró sá gi Hi va tal ve ze tô je ként na gyon he lye -
sen fel is mert, és in for má li san igye ke zett is kor ri gál ni már a bí ró sá gi tör -
vény Ve len cei Bi zott ság ál tal kikénysz erített mó do sí tá sa elôt t).

A kor mány za ti po li ti ka alap ve tô esz kö ze a le egy sze rû sí tett po pu lá ris
kom mu ni ká ció. A kor mány te le van kom mu ni ká ci ós ve ze tôk kel – Szi j-
jártó, Giró-Szász, Ko vács Zol tán, Kumin Fe renc. A kom mu ni ká ci ót ma -
ga a mi nisz ter el nök is mun ká ja alap ve tô ré szé nek te kin ti. Mind ez meg -
fe lel a mo dern in for má ci ós tár sa da lom nak, az ún. mé dia-mar ke ting
kor mány zás nak, de mér ték te len el túl zá sa, a „kor mány za ti ter mék” nél kü li
kor mány za ti kom mu ni ká ció is hi ba. Vol ta képp a kor mány zás el sô pe ri ó du -
sa után tar tal mi hi bát egy ál ta lán nem is mer nek el, ami hi ba volt, az a
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kor mány zat sze rint min dig kom mu ni ká ci ós vagy tech ni kai ter mé sze tû.
Ér de mi hi ba ninc s, nem lé pünk vis  sza. No de azért ha egy kor mány zat
elô ször mind ös  sze ti zen négy egy há zat akart egy tör vény ben ál la mi lag
el is mert egy ház nak te kin te ni, majd az al kot mány bí ró sá gi meg sem mi sí -
tés után az új tör vény be ma ga a kor mány ja va sol még eh hez ti zen nyol -
cat, az alig ha kom mu ni ká ci ós prob lé ma. Egy mi ni má lis ön kri ti ká tól
még nem dôl ös  sze a kor mány, de hát en nek a fel is me rés nek a nyo ma
sem lát szik. Az ön bi za lom túl zott, nagy ké pû ség be csap át, a meg ala po -
zott bí rá lat sem szá mít, nem ves  szük fi gye lem be, a vá lasz tók min den re
– a hi bák ra is – fel ha tal maz tak min ket.

A 2010 vé gi mé dia tör vény a tö meg kom mu ni ká ci ót dön tô té nye zô -
nek tar tó po li ti kai fel fo gás ti pi kus ter mé ke – a kor mány za ti be fo lyást
egy ér tel mû en ki ter jesz ti az elekt ro ni kus és írott saj tó ra egy aránt. Nem
vé let len, hogy ez a tör vény rész ben az Eu ró pai Unió, rész ben az Al kot -
mány bí ró ság dön té sei alap ján ál lan dó mó do sí tás ra szo rul. Ugyan ak kor
az is lát szik a mó do sí tá sok nál: a kor mány nem ad ja fel monop o lisztikus
ál lás pont ját, kis ka pu kat ke res, az alap el ve ken nem vál toz tat. Min den a
mi énk, er re fel ha tal ma zást kap tunk a 2010-es vá lasz tá so kon, a ma gyar
em be rek aka ra ta pe dig szen t, eb be nem en ge dünk sen ki nek sem be le -
szól ni. Itt megint egy túl zás sal ta lál koz ha tunk: a két har mad le gi tim mó -
don jött lét re, a két har mad dal él ni le het, de nem il lik vis  sza él ni.

TÚ L  ZOT T K Ö Z  P O N  TO  S Í  T Á S

A köz igaz ga tás meg erô sí té se – és er rôl már volt szó –, na gyobb cent ra -
li zá ci ó ja (pél dá ul a mi nisz té ri u mi dekon cen trált szer vek tö me gé nek
egy sé ges kor mány hi va tal ok ba va ló kon cent rá lá sá val) sze rin tem igen he -
lyes tö rek vés, és már a ko ráb bi ak ban is szán dé kolt lé pés volt. A 3200 ön -
kor mány zat ra szét esô Ma gyar or szág köz igaz ga tá sa csak hatékony ta lan
le het, ezért az ön kor mány za ti és a köz igaz ga tá si ügyek erô tel je sebb el -
vá lasz tá sa, a já rá sok új ra szer ve zé se – né hány túl po li ti zá lás ra uta ló je gyet
le szá mít va (pl. le har colt po li ti ku sok já rá si ve ze tô vé vá lasz tá sá nak le he -
tô sé ge) – vé le mé nyem sze rint ugyan csak prog res  szív vál to zás. Az in teg -
rált mi nisz té ri u mok lét re ho zá sá val (egy ben an gol és fran cia kor mány -
za ti ele mek be épí té sé vel a túl zott né met ha gyo má nyú rend szer be) is
egyet ér tek, bár sze rin tem ez több he lyen ugyan csak el túl zot tan tör tént.
A ko ráb bi kor má nyok túl haj tot ták a köz igaz ga tás ból va ló ki szer ve zést,
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in do ko lat la nul túl zott mér ték ben al kal maz ták az ame ri kai new man age -
ment egyes ele me it – en nek kor ri gá lá sá ra ugyan csak szük ség volt. Vé gül
az alap tör vény sze rin tem leg prog res  szí vebb ré sze a köz pén zek kel va ló
gaz dál ko dás rend jé nek meg erô sí té se.

Ugyan ak kor a gov ern ment nem ál lít ha tó szem be a gov er nance-sza l, az
eta tiz mus, a cent ra li zá lás el túl zá sa is kor mány za ti hi ba. A pol gá ri ál lam
a ci vil gaz da ság hoz és a non prof it szfé rá hoz ké pest nem ke rül het elô tér -
be. A vi lág vál ság kö vet kez té ben az ál la mi be avat ko zás át me ne ti nö ve lé -
sé re egész Eu ró pá ban szük ség van, de ez nem le het ön cél, nem gá tol -
hat ja szük ség te le nül a ci vil ön gon dos ko dást, kre a ti vi tást. Ön kor lá to zó, tu -
da to san mér sé kelt ál lam fér csak ös  sze a pol gá ri de mok ra ti kus tár sa da lom -
mal. Ahol ál la mi be avat ko zás szük sé ges, ott az ál lam le gyen erôs, de ez
nem ve zet het ön cé lú nö ve ke dés re, fe les le ges te kin tély mu to ga tás ra, rá -
adá sul za va ros tör té nel mi ha gyo má nyok ra hi vat ko zá sok je gyé ben. Az ál lam
nem le het pa zar ló (pl. nem épül het min den kis vá ros ban „aré na”, a lát -
ványcsa pat spor tok egyéb ként in do kolt tá mo ga tá sa sze rin tem – kü lö nö -
sen a je len le gi költ ség ve té si hely zet ben – mér té ké ben el túl zott). A ki csi
és ol csó ál lam így ér tel me zett esz mé je nem el len té tes az erôs ál lam mal,
nem va la mi „neo li be rá lis disz nó ság”, ha nem a pol gá ri tár sa da lom el en -
ged he tet len kel lé ke.

Az ál la mi köz pon to sí tás sze mé lyi túl haj tá sa is hi ba. A mo dern kor -
mány zás ban a per szo ni fi ká ció fel erô sö dött, a mi nisz ter el nö ki kor mány -
zás (még a nem kan cel lá ri rend szert al kal ma zó ál la mok ban is, már pe -
dig a ma gyar kan cel lá ri), a po li to ló gi ai ér te lem ben vett prezi den ciális kor -
mány zás ál ta lá nos nem zet kö zi ten den cia (egyéb ként a Gyurcsány-ko r mány -
ban is meg je lent). Ugyan ak kor a ve zér elv a je len le gi ma gyar kor mány -
zás ban szin te to tá li san ér vé nye sül, a dön té sek túl zott kö re egész ség te le -
nül fel to ló dik a mi nisz ter el nök höz – ún. ve zér de mok rá cia ala kul ki. A mi -
nisz ter el nök a sa ját kor má nya fö lé ke rül – vol ta kép pen leg alább két (de
le het, hogy há rom) kor má nya van. Egy szer van a Navrac sics Ti bor ál tal
ve ze tett „for má lis kor mány” (amely nek dön té se it a mi nisz ter el nök né -
ha fe lül bí rál ja), az tán van egy ed dig Láz ár Já nos, most Rogán An tal ál -
tal ve ze tett „frak ció kor mány”, mely elég gyak ran a for má lis kor mány el -
kép ze lé se i tôl el té rô en dönt, és vé gül ott áll a Kuba tov Gá bor ál tal igen
ha té ko nyan ve ze tett párt is a párt el nök mi nisz ter el nök mö gött. Ez ál tal
Or bán Vik tor de facto (nem de ju re!) az al kot mány jo gi iro da lom ál tal
szemiprezi den ciális nak ne ve zett rend szert mû köd tet az egy re bô vü lô Mi nisz -
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ter el nök ség se gít sé gé vel. Igen ám, de így ös  sze ol vad a tör vény ho zó és
vég re haj tó ha ta lom, a Mi nisz ter el nök ség ben pe dig rész ben meg ket tô -
zôd nek a mi nisz té ri u mok, rész ben ti pi kus mi nisz té ri u mi funk ci ók is a
Mi nisz ter el nök ség hez ke rül nek (emel lett sza po rod nak a kor mány biz -
tos ok, il let ve a mi nisz ter el nö ki meg bí zot tak is). 2012 nya rá tól a Mi nisz -
ter el nök ség nyíl tan is ha tal mi cent rum lett a kor má nyon be lül – há rom
ál lam tit kár ral mû kö dik, és ve ze tô je, Láz ár Já nos el nö köl a köz igaz ga tá -
si ál lam tit ká ri ér te kez le ten, mint egy meg ha tá roz va a kor mány te vé keny -
sé gét.

Is mé tel ném azon ban, hogy a köz igaz ga tás fej lesz té sét cél zó Mag yary-
k eretpro gram szá mos he lyes ele met tar tal maz. Foly ta tó dott a köz szfé ra –
már a ko ráb bi kor má nyok ál tal meg kez dett – fo gyó kú rá ja (bár egy ki csit
a túl zott fi a ta lí tás je gyé ben). He lyes tö rek vés sze rin tem a köz igaz ga tá si
étosz hang sú lyo zá sa, a köz szfé rá ban te vé keny ke dôk kel szem be ni kö ve tel -
mé nyek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sa, a Mun ka Tör vény köny ve rend sze ré -
tôl va ló vi szony la gos el sza ka dás a köz szfé rá ban te vé keny ke dôk nél. Si ker -
rel jár hat a köz igaz ga tás fel sô ok ta tá si és tu do má nyos hát te ré nek meg te -
rem té sé re tett in téz mény fej lesz tés is. Je len tôs elô re lé pés ta pasz tal ha tó az
elekt ro ni kus ügy in té zés fej lesz té sé ben és a kor mány za ti irá nyí tás stra té gi ai
jel le gé nek meg erô sí té sé ben. A túl sza bá lyo zás mel lett – mint egy el len té -
tel ként – meg je lent a kor mány prog ram ban a de re gu lá ció, az in do ko lat -
lan ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té sé re va ló tö rek vés is. Mind ez sze rin -
tem azt bi zo nyít ja, hogy tu laj don képp a kor mány zat nak ma gá nak sem
len ne szük sé ge az in do kolt nál jó val erô sebb köz pon to sí tás ra, ezt po li ti kai
cél jai ve szé lyez te té se nél kül is nyu god tan kor ri gál hat ná.

PI  AC  G A Z  D A  S Á G H E  LY E T T F É L Á L  L A M I -F É L PI AC I R E N D  S Z E R

E L Ô  T É R  B E H E  LY E  Z É  S E?

Az 1989–90-es al kot má nyo zás el vi jel leg gel rög zí tet te a Ma gyar Köz tár -
sa ság szo ci á lis pi ac gaz da sá gi jel le gét, a ma gán tu laj don és a köz tu laj don
egyen ér té kû sé gét, a vál lal ko zói ver seny sza bad sá got és a ma gán tu laj don
ki emelt vé del mét. Mind ez az új alap tör vény bôl saj ná la tos mó don lé nye -
gé ben hi ány zik.

Hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy az ún. mun ka nél kü li ka pi ta liz mus de -
vi an cia, a ter me lô mun ka be csü le tét igen is emel ni kell. Ez he lyes kor -
mány za ti igény. No de a köz gaz dász, a jo gász, a pénz ügyi szak em ber is
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dol go zik, em lé ke im sze rint a po li ti kus sem két ke zi mun kát foly tat. 
A vál lal ko zó üz le ti leg te vé keny ke dik, a me ne dzser irá nyít, tôzs de nél kül
pe dig – amely nek mû kö dé se vi szont vas ta gon spe ku lá ció is – nincs mo -
dern pi ac gaz da ság. Kárt okoz ezen a té ren a po pu lis ta kor mány za ti de -
ma gó gia, amely a la kos ság je len tôs ré sze ka pi ta liz mus el le ni ösz tö ne it
tá mo gat ja (tauschen = cse rél ni, täuschen = csal ni), va la mi faj ta haj da ni
népnem ze ti har ma dikutas ku ru cos ide o ló gia fel élesz té se je gyé ben.

A glob al iz mus, a fis ká lis vi lág ka pi ta liz mus tény, Ma gyar or szág nem
tud ja meg dön te ni, nem tud be lô le ki lép ni, nem kö vet het jük a va la mi -
ko ri gép rom bo lók pél dá ját. A glob al iz mus sal, a re pü lô pénz pi ac cal
együtt kell él ni, le he tô leg ki hasz nál va elô nye it és csök kent ve hát rá nya it
a nem ze ti ér dek ér vé nye sí té se je gyé ben. Az Unión be lül is ér vé nye sí te -
ni kell (és le het) nem ze ti ér de ke in ket – per sze nem kor lát la nul, hi szen
a töb bi tag ál lam nak is van nak ér de kei. Igen is a ma gyar ál lam nak tá mo -
gat nia kell a ma gyar mik ro-, kis- és kö zép vál la la to kat, igen is ál la mi meg -
ren de lé sek kel-köz mun kák kal mun ka he lye ket kell te rem te ni, tá mo gat ni
kell, hogy le gye nek vi dé ken csa lá di gaz da sá gok, ma gyar föld tu laj don.
He lyes tö rek vés a jo gász vagy a böl csész túl kép zés rész le ges kor ri gá lá sá -
val a mû sza ki, ter mé szet tu do má nyos kép zés tá mo ga tá sa (ér de kes per -
sze, hogy a po li to ló gus túl kép zés rôl nem esik szó), a szak mun kás kép zés
erô sí té se. De ez nem tör tén het erô sza ko san, és nem csap hat át a mul ti -
na ci o ná lis vál la la tok, a ban kok el le ni ál ta lá nos han gu lat kel tés be, va la -
mint az Unió – ál ta lunk nem zet kö zi szer zô dés sel el fo ga dott – gaz da ság-
és jog po li ti ká já nak meg sér té sé be.

A gaz da sá gi vi lág vál ság ban le het kü lön adó kat be ve zet ni, de ezek csak
idô le ge sek le het nek, és mér té kük sem le het ki rí vó an ma gas („bru tá lis”).
He lyes irá nyult sá gú sze rin tem az az adó po li ti ka, amely a sze mé lyi adók
eme lé se he lyett a for gal mi adók, a fo gyasz tás ra kon cent rá ló adók ra he lye -
zi a súlyt, de az egy kul csos jö ve de lem adót vé le mé nyem sze rint el ha mar ko -
dot tan és túl ala csony kulc  csal ve zet ték be, sar ka la tos tör vény be fog la lá sa
pe dig hi ba, hi szen rö vid tá vú gaz da ság po li ti kai tech ni ká ról van szó. Az a
mód szer pe dig, hogy úgy ve zet jük ki a bank adót, hogy a ban ko kat az ed -
di gi bank adó nál sú lyo sabb ter hek kel sújt juk tranz ak ci ós il le ték cí mén, és
ezt az adót a jegy bank ra is ki vet jük, az az Unió és a Va lu ta alap szá má ra alig -
ha lesz el fo gad ha tó. Már pe dig ál lí tó lag ké szen lé ti, il let ve elô vi gyá za tos sá gi
hi telt ké rünk az Unió–Va lu ta alap ket tôs tôl, hi szen e nél kül az or szág fi -
nan szí ro zá sa igen meg drá gul (ld. a ma gyar ál lam köt vé nyek ki rí vó an ma -
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gas, 7–10% köz ti ka mat szint jét), je len tôs vesz te ség ke let ke zik. (A tár gya lá -
sok el hú zó dá sa mi att már ke let ke zett is.)

Az ál lam egy ka pi ta lis ta pi ac gaz da ság ban nem le het ve ze tô erô,
bank el le nes ka pi ta liz mus pe dig nin csen. Aki azt or di bál ja, hogy ki men -
tek a tan kok, be jöt tek a ban kok, nem tud ja, mit be szél. Nem vi tás, hogy
vol tak-van nak pénz in té ze ti erô fö lény -
 nyel va ló vis  sza élé sek a la kos ság ká rá -
ra, az ál la mi bank fel ügye le tet – egész
Eu ró pá ban és Ma gyar or szá gon be lül
is – erô sí te ni kell. De ban kok, hi te lek,
be fek te té sek nél kül nincs mo dern
pi ac gaz da ság, a fis ká lis ka pi ta liz mus
hát rá nyos vo ná sa it pe dig egy mos ta ná ban ke vés bé idé zett szer zô, Le nin
is már száz éve ki mu tat ta. A ma gyar rend szer vál to zás óri á si elô nye volt
a szo ci á lis pi ac gaz da ság ra tö rek vés, az, hogy el ke rül tük a szov jet utód ál -
lam ok ban lé nye gé ben ál ta lá nos sá vált félál lami-félpiaci utat.

Úgy gon do lom, hogy a köz üze mi szek tor ban – fô leg az ön kor mány -
zat ok nál – a ma gyar pri va ti zá ció is (ame ly a pi ac gaz da ság ki ala kí tá sa
szem pont já ból fel tét le nül szük sé ges volt, és sze rin tem ös  szes sé gé ben
min den gaz da sá gi-tár sa dal mi hát rá nya el le né re si ke res) túl ment a szük -
sé ges mér té ken, ezért az ál lam tu laj do no si sze re pé nek erô sí té se is több
eset ben in do kolt le het. Ez azon ban csak ki vé te le sen for dul hat elô, to -
váb bá nem le het ki sa já tí tó ál la mo sí tás, ha nem tár sa sá gi ré sze se dé sek
köz ha tal mi nyo más nél kü li pi a ci áron va ló meg szer zé sét je lent he ti csak
(rész vény vá sár lás). A ma gán tu laj dont pe dig tisz te let ben kell tar ta ni – a
zöm mel kül föl di tu laj do nú ban kok, táv köz lé si cé gek arány ta lan „meg -
sar co lá sa”, a magán nyugdíjpénztárak ál la mi kéz be va ló vé te le sze rin tem
a jog ál la mi ság gal el len té tes mód sze rek kel tör tént, tény le ge sen a ki esô
költ ség ve té si be vé te lek pót lá sa mi att, pusz tán a pénz szer zés je gyé ben
(on nan kell el ven ni pénzt, ahol van), el vi leg azon ban va la mi faj ta ne kem
meg le he tô sen za va ros nak tû nô új köz te her -vi se lé si ide o ló gia alap ján (a
la kos ság he lyett „sar col juk”[?] meg a ban ko kat, ame lyek „ki szi vat  tyúz zák”
a „zem berek” pén zét va la mi faj ta lát ha tat lan pénz ügyi vi lág ha tal mi há ló -
zat szá má ra). Ez a fel fo gás vi szont ront ja az or szág nem zet kö zi hi te les sé -
gét, befek tetésel lenes, és vég sô fo kon – füg get le nül a kor mány szán dé ká -
tól – mun ka he lyek nö ve lé se he lyett azok el vesz té sé hez ve zet het.
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NE M  Z E  T I S Z A  B A D  S Á G  H A RC A K E  L E  T I S Z É L

É S A NY U  G AT A L  KO  N Y A J E  G Y É  B E N?

Az egész sé ges na ci o na liz mus po zi tív, a ha za sze re tet tá mo ga tan dó, a
nem zet hez va ló tar to zás erô sí té se, a nem ze ti köz jó irán ti cse lek vé si vágy
csak di csé ren dô. A nem ze ti gicc s, a más nem ze tek sér te ge té se (pl. „szlo -
vá kok, nin csen nek tek ha zá tok”) vi szont sú lyos hi ba. A ha gyo mány ôr zés
is ér ték. A ma gyar múlt ban igen is ta lál ha tók je len tôs vív má nyok, el is -
me rés re mél tó té nyek, no de azért szé gyell ni va lók is. A kor mány va ló -
ban nem tör té nész vi ta klub, de pél dá ul a ma gyar hun ga riz must – és an -
nak egyes po li ti kai sze rep lô it, ld. Nyírô Jó zsef 1944–45-ös or szág gyû lé si
kép vi se lô sé gét – azért nem kel le ne ál la mi szin ten meg tisz tel ni, bár mi -
lyen jó író nak is tart ják eset leg az adott sze mélyt. (Göbbelst sem ün nep -
lik a né me tek, mint a mo dern kor mány za ti kom mu ni ká ció aty ját, pe dig
– Nyírô Jó zsef tar tal mi lag he lye sen ál la pí tot ta meg 1944-ben – tech ni -
ka i lag nem volt ép pen si ker te len. No de a fa sisz ta még is csak fa sisz ta.)
Az Or szág gyû lés Hi va ta la ma gyar ál la mi szerv, te hát – bár men  nyi re is
tet szik egyes túl fû tött em be rek nek – ne szer vez zen dísz ôr ség gel ko por -
só szál lí tá so kat és ham vasz tá so kat, noch da zu „sír gond nok ként”(?) más
ál lam ál lam te rü le tén an nak aka ra ta el le né re új ra te me té se ket, mert ez
et tôl kezd ve na gyon nem ke gye le ti ügy. Le já rat ja ál la mun kat a nem zet -
kö zi köz vé le mény kö ré ben, fe les le ges fe szült sé ge ket okoz a szom szé -
da ink kal va ló kap cso la tok ban (egyéb ként po li ti ka i lag is si ker te len volt:
a ro má ni ai ma gyar pár tok nak is sú lyos vesz te sé ge ket oko zott a 2012-es
vá lasz tá so kon).

Eu ró pa (fô leg nyu ga ti-észa ki ré sze, a jó lé ti ál la mok) sül  lyed, de ka dens,
öreg szik, el ké nyel me se dett, túl fo gyaszt. Van eb ben az ál lí tás ban igaz ság.
Ke let jön fel – Kí na, In dia, az ázsi ai kis tig ri sek. Ez is tény, vi lág po li ti kai-vi -
lág gaz da sá gi át ala ku lás fo lyik. No de: Eu ró pa még nem om lott ös  sze, az
Unió élet ké pes, meg szû né se – min den prob lé má ja el le né re – hos  szabb
tá von sem vár ha tó. A ma gyar „kom pország” – és ez is tör té nel mi vív mány
– min dig Nyu gat ra kí vánt men ni, nem a Bal kán ra, nem Ke let re.

Ke let rôl fúj a szél? Gaz da sá gi szem pont ból hos  szabb tá von két ség kí -
vül. Na gyon he lyes, ha erô sít jük kül ke res ke del mün ket Orosz or szág gal,
Kí ná val, Ka zahsz tán nal, és so rol hat nám még a ke le ti part ne re ket. No
de ez nem je lent he ti an ti de mok ra ti kus ál lam be ren dez ke dé sek át vé te -
lét, még ak kor sem, ha – és ezt Demján Sán dor gyak ran hang sú lyoz za –
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a to tá lis ál lam–sza bad pi ac gaz da ság ket tô ség nek al kal ma zá sá val két ség -
kí vül igen je len tôs gaz da sá gi ered mé nye ket ér tek el, és az ázsi ai mun ka -
in ten zi tás is jó val erô sebb az eu ró pa i nál. Kí ná ban a kom mu nis ta párt
he ge món ként ural ko dik, és ha kell, tan ko kat is be vet po li ti kai rend sze -
re fenn tar tá sá ért. Ezt akar juk át ven ni? Nem. Ugyan ak kor üd vöz len dôk
a kí nai be fek te té sek Ma gyar or szá gon, nö ve len dô a Kí ná ba irá nyu ló ma -
gyar ex port. Re a li tás ki lé pé sünk az Uni ó ból? Nem. Ak kor mi ért ját -
szunk sok szor or dí tó ege ret? Gyar ma to sí tot tak min ket? Fur csa egy gyar -
ma to sí tás, ahol ös  szes sé gé ben a Nyu gat ad, és mi ka punk – Ma gyar or -
szág uni ós tá mo ga tá sa jó val na gyobb az uni ós ter hek nél. Ki bír ná a ma -
gyar me zô gaz da ság az uni ós tá mo ga tá sok el vesz té sét? Alig ha. Azért a
ma gyar ex port több sé ge vál to zat la nul Né met or szág ba fog men ni, és
nem Tá vol-Ke let re. Aki azt hi szi, hogy az ex port-im por tunk sú lyát rip sz-
rop sz át tud juk he lyez ni Ke let re, úgy jár, mint Tor gyán Jó zsef a chi lei
cse resz nyé vel.

Ma gyar or szág az Eu ró pai Unió és a Nem zet kö zi Va lu ta alap ön kén tes
tag ja, a Szov jet unió Moszk vá ját nem he lyes az Unió Brüs  sze lé hez ha son -
lí ta ni. Le het nek né zet el té ré sek az Unió ap pa rá tu sá val, de a vi tá kat az
együtt mû kö dés szel le mé ben kell le foly tat ni. Jo gunk van vé de ni nem ze -
ti ér de ke in ket, de ve re ked ni nem sza bad, ami egyéb ként is olyan, mint -
ha a lég sú lyú Kokó ron ta na ne ki a ne héz sú lyú Klic skó test vé rek nek.
Nem va gyunk kö te le sek fel ven ni hi telt az IMF-tôl, ha nem kell, vagy ha
szá munk ra nem meg fe le lô fel té te lek kel akar ják ad ni, ne ve gyünk fel
ilyet. De ha kell, tu do má sul kell ven nünk, hogy mi lyen fel té te lek mel -
lett ad ják a köl csönt, és be kell tar ta nunk az ez zel kap cso la tos meg ál la -
po dá so kat. Ha mis az a be ál lí tás, hogy mi te szünk szí ves sé get az IMF-
nek, ha köl csönt ve szünk fel tô lük, mert csak azt vár ják, mi kor dob hat -
ná nak hoz zánk egy kis pénzt (a pi a ci ka mat mint egy fe lé ért).

Nem vi tás, hogy az uni ós tag ság az or szág szu ve re ni tá sát kor lá toz za,
mint ahogy min den tag ál lam ét (el sô sor ban gaz da sá gi té ren). Aki az Unió
tag ja, an nak a nyu ga ti ci vi li zá ció és jo gi kul tú ra alap el ve it be kell tar ta nia.
Ez nem el len té tes a ma gyar ál lam szu ve re ni tá sá val. Ami kor az Unió er re
fi gyel mez tet bár mely tag ál la mot (ko ráb ban ld. Auszt ri át, és most épp Ro -
má ni á ról van szó), nem kül sô be avat ko zás ról van szó, ha nem a ha rang ér -
tünk szól. Ma gyar nem ze ti ér dek is a mi nô sé gi jog ál lam, az anar chi á hoz nem ve ze -
tô de mok ra ti kus plu ra liz mus. A ma gyar nem ze ti út te hát az eu ró pa i ság alap -
ján áll jon, a ha za sze re tô ma gyar ál lam pol gár le gyen egy ben ön tu da tos eu -
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ró pai pol gár is. Nyil ván van nak meg ala po zat lan, sér tô kül föl di kri ti kák is
(pl. a jegy bank el nö ké nek fi ze té se vagy es kü je tár gyá ban), de azért ál ta lá -
ban a kor mány ta nul jon az Eu ró pai Unió kü lön bö zô szer ve i nek in do kolt

kri ti ká já ból, ne sér tés ként fog ja
fel a meg ala po zott bí rá la tot. To -
tá lis té ve dés, hogy az „uni ós in -
téz mé nyek ben bal liberális
szem lé let ural ko dik”, il let ve
hogy a ma gyar bal liberálisok
olyan erô sek, hogy ma ni pu lál ni

ké pe sek a nem zet kö zi köz vé le ményt. A ma gyar kor mány egyes in téz ke dé -
se it kon zer va tív ol dal ról né ha job ban bí rál ják, mint bal ol dal ról. Sze gény
Axel Sprin ger fo rog a sír já ban, ami kor ná lunk a Die Wel tet bal liberális fo -
lyó irat ként bé lye ge zik meg.

A kor mány zat az uni ós bí rá la tok nál ál ta lá ban az zal vé de ke zik, hogy
egyes más tag ál lam ok nál is elô for dul nak ilyen ese tek, ilyen szer ve ze ti
meg ol dá sok. Ez ál ta lá ban igaz, a prob lé ma azon ban az össz kép pel van. 
A tel jes in téz mény rend sze rünk nek ös  szes sé gé ben kell meg fe lel nie az Unió jog -
ál la mi és de mok rá cia-stan dard já nak. A nem zet kö zi köz vé le mény több sé ge
és az uni ós szer vek a ko ráb bi ál la pot tól va ló túl zott ál ta lá nos vis  sza lé pést
ki fo gá sol ják – még pe dig sze rin tem ál ta lá ban (de nem min dig) meg ala -
po zot tan. Nem Ma gyar or szá got tá mad ják ál lí tó la gos gaz da sá gi ér dek sé -
rel me ik mi att, ha nem az eu ró pai jog ren det vé dik a ma gyar kor mány
egyes in téz ke dé se i vel szem ben. Min den kor mány za ti si ker pro pa gan da el -
le né re a jog ál la mi ság kér dé sé ben az Unió so ha sem fog en ged ni, a vi tá -
nak te hát egy ál ta lán nincs vé ge, és eb ben nem gyôz he tünk. Va ló ban al -
kal maz zák ve lünk szem ben a ket tôs mér cét, ná lunk olyat is ki fo gá sol nak,
ame lyet más uni ós tag nál nem tet tek szó vá. No de mi ért? Mert a rész in -
téz ke dé sek egy ked ve zôt len össz kép be il lesz ked nek.

Az Eu ró pai Unió az ala pí tó Ró mai Szer zô dés óta – már pe dig az jó val
az ordoliberális köz gaz da sá gi te ó ri ák ura lom ra ju tá sa elôtt ke let ke zett –
alap ve tô en li be rá lis gaz da ság po li ti kai és jog po li ti kai té zi sek alap ján áll.
A li be rá lis gaz da ság- és tár sa da lom po li ti ka él har co sai olyan kon zer va tív
po li ti ku sok vol tak, mint Ronald Re a gan és Mar garet Thatc her, de hát
az ame ri kai de mok ra tá kat is (pl. a Clin ton há zas párt) bal ol dal inak mi -
nô sí te ni ne vet sé ges (még jó, hogy nem kom mu nis ták). Az uni ós bí rá lat
sem a bal ol da li esz mék ural ko dá sá ból, avagy gaz da sá gi ér dek sé rel mek -
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bôl adó dik. Nico las Sarkozy, Angela Merkel vagy az oszt rák kan cel lár
per sze fel lép a ha zai vál la la tok vé del mé ben a zöm mel az ô vál la la ta i kat
súj tó ma gyar kor mány za ti in téz ke dé sek kel szem ben, mint ahogy Or bán
Vik tor is be dob ta ma gát a Molért Hor vát or szág ban. De az uni ós bí rá lat
lé nye ge az uni ós jog ál la mi el vek be tar tá sá ra irá nyul – és eb ben az eu ró -
pai jobb és bal lé nye gé ben egyet ért. Nico las Sarkozy, Angela Merkel
vagy az Unió bi zott sá gá nak el nö ke, Manuel Bar roso jobb ol da li kon zer -
va tív po li ti kus. Most Ro má ni á ban „bal lib” kor mány sér ti az uni ós alap -
el ve ket, az ál lí tó lag bal liberális uni ós szer vek gôz hen ge re már meg is in -
dult a de vi an ci á val szem ben... 

BE  F E  J E  Z Ô K Ö  V E T  K E Z  T E  T É  S E K

Az elô zô ek bôl az aláb bi meg ál la pí tá sok és sze rény kí ván sá gok kö vet -
kez nek.

1. Az Or bán-kor mány az el múlt két év ben – vi tat ha tó tech ni kák kal,
ala csony jo gi szín vo na lon, de – át fo gó stra té gi ai kon cep ció alap ján ha -
tal mas államá ta lakító mun kát vég zett. Túl zás a kor mány te vé keny sé gét
tisz tán ne ga tí van meg ítél ni, szá mos rég óta hú zó dó akut prob lé mát ol -
dott meg, ér dem ben he lye sen. A ne gye dik Ma gyar Köz tár sa ság az el -
múlt két év ben tény le ge sen lét re jött, ál lam szer ve ze te ki ala kult. (Ma -
gyar or szág ugyan is vál to zat la nul köz tár sa ság, füg get le nül at tól, hogy ezt
az el ne ve zést – sze rin tem té ve sen, el len tét ben mond juk a cse hek kel,
írek kel stb. – fe les le ges költ sé ge ket okoz va újab ban nem hasz nál ják.) 

2. Nincs mód, és nem is len ne he lyes az 1989–90-es ala po kon ki ala -
kult ál lam szer ve zet hez vis  sza tér ni. Ez a rend szer vál to zás utá ni ál lam -
szer ve zet a meg vál to zott nem zet kö zi és bel sô kö rül mé nyek kö zött már
nem len ne mû kö dô ké pes.

3. Túl zás azon ban az új ál lam szer ve zet ki zá ró lag po zi tív ér té ke lé se is.
A 2010 után ki ala kult ál lam szer ve zet – túl zá sai mi att – mi e lôbb je len tôs
kor rek ci ók ra szo rul. Vis  sza kell tér ni a kö zép út ra, to váb bá ezt kö ve tô en
meg ál lí ta ni a ro ha nást (a hiper ak tiv itás ugyan is jel leg ze tes gyer mek be -
teg ség), és sta bi li zál ni az ál la mi éle tet.

4. Mi mi nô sül ne je len kö rül mé nyek kö zött Ma gyar or szá gon „jó ál -
lam nak”? Mi re van szük sé günk? Sze rin tem

– a ha té kony és ered mé nyes jog ál lam, ami ön kor lá to zó, mér sé kelt, de
– erôs ál la mot je lent, to váb bá a glo bá lis pi ac gaz da ság hoz al kal -
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maz ko dó, eurokon for m, de a nem ze ti ér de ke ket is ér vé nye sí tô
nem ze ti ál lam, vé gül

– kö zép utas, ki egyen sú lyo zott, sta bil pol gá ri de mok ra ti kus ál lam len -
ne az op ti má lis meg ol dás.

5. Szûn jön meg a két irá nyú ál lam szer ve ze ti túl zás. Eh hez azon ban a je len -
le gi kor mány zat ré szé rôl a „gyôz tes min dent visz” fel fo gás fel adá sá ra,
ezt kö ve tô en meg bé ké lés re, a nem ze ti mi ni mum ban va ló tár sa dal mi
meg egye zés re van szük ség, füg get le nül a két har ma dos több ség tôl és a
bal ol dal szét esé sé tôl. Meg le he tô sen két sé ges, hogy Ma gyar or szá gon a
nem ze ti együtt mû kö dést egy cent rá lis erô tér ben le het ne meg te rem te -
ni, bi zo nyos fo kú du a liz mus ra (plu ra liz mus ra) egy eu ró pai pol gá ri de -
mok rá ci á ban szük ség van. Ahogy az alap tör vény be fe je zô mon da ta szól:
le gyen bé ke, egyet ér tés és sza bad ság, még pe dig min den ma gyar ál lam -
pol gár szá má ra. Men tá lis vál to zás ra van te hát szük ség a kor mány ol da lon,
a stí lus meg vál toz ta tá sá ra, tud ni il lik sok eset ben nem is a cél, ha nem a
vá lasz tott mód szer, il let ve a hang nem, ami nem el fo gad ha tó, még pe dig
kon zer va tív jobb ol da li be ál lí tott sá gú em be rek ré szé rôl sem.

6. Az el kö vet ke zen dô évek ben te hát a túl zá sok meg szün te té se után
sta bi li zál ni kell az ál lam szer ve ze tet, il let ve a jog al ko tást, vis  sza kell ál lí -
ta ni a jog biz ton sá got. A sta bi li zá ció azon ban csak az ál lam szer ve ze ti túl -
zá sok, de for má ci ók kor ri gá lá sa után le het ered mé nyes. Tra dí ci ó ink nak
és je len le gi tár sa dal mi-gaz da sá gi ál la po tunk nak meg fe le lô kö zép út ra
kell ke rül ni ük, olyan ha té kony jog ál la mot kell ki ala kí ta ni, amely a nem -
ze ti ér dek alap ján jár el, de egy ben meg fe lel a nem zet kö zi re a li tá sok nak is.
Nem él he tünk tar tó san nem zet kö zi el szi ge telt ség ben, ezen sem mi lyen
kom mu ni ká ció, si ker pro pa gan da nem se gít. Nem le het tar tó san az Eu -
ró pai Unió (ve ze tô ha tal mai), az Ame ri kai Egye sült Ál la mok (Va lu ta -
alap) és Orosz or szág (ki men tek az aj tón, vis  sza jöt tek az ab la kon) el le -
né re Ma gyar or szá gon kor má nyoz ni. A ma gyar tör té ne lem bi zo nyít ja,
hogy a kül föl di nyu ga ti–ke le ti túl erô vel szem be ni sza bad ság harc ös  sze -
om lás hoz ve zet – az 1848-as for ra da lom még be le fért a nem zet kö zi
trend be, de a Habs bur gok 1849-es deb re ce ni trón fosz tá sa már nem, azt
csa pa ta ink vi lá go si fel té tel nél kü li ka pi tu lá ci ó ja és Arad kö vet te.

7. Sze rin tem rö vid tá von – már pe dig az idô fô leg gaz da sá gi té ren sür -
get – a kor mány zat ér de mi ön kor rek ci ó ja le het az el sôd le ges ki út a je len le -
gi el lent mon dá sos hely zet bôl. A Fi desz ben vál jon do mi ná ló vá a va ló ban
pol gá ri kon zer va tív ke resz tény de mok ra ta at ti tûd, a nyu ga lom, a ki -

326

Sárközy Tamás – A túlzások dialektikája

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 326



egyen sú lyo zás po li ti ká ja. Van nak már a kor rek ci ó ra uta ló je gyek. Így
Áder Já nos fel lé pé se az ügy rend del és a jog al ko tá si tör vén  nyel el len té -
te sen el fo ga dott tör vé nyek nél, il let ve a frak ció-tör vény ho zás leg ki rí -
vóbb ano má li á i nak le fa ra gá sa Rogán An tal ál tal, amely utób bi ak el len
Navrac sics Ti bor ered mény te le nül küz dött az el múlt két év ben. Vagy
Ko vács Ár pád ki ne ve zé se a Költ ség ve té si Ta nács élé re is vál to zást je lez a
kor mány za ti szem lé let mód ban. Lát ha tó an a tör té nel mi egy há zak is egy -
re in kább mér sék lô erô ként lép nek fel, lásd a „tri a no ni ha ran go zás ra”
irá nyu ló kor mány za ti ké rés el uta sí tá sát. A ró mai ka to li kus anya szent -
egy ház ugyan is (tör té ne ti leg az el sô) glo bá lis – föl di jel leg gel is bí ró –
vi lág ha ta lom, amely hez szlo vák hí vôk épp úgy ta rtoz nak, mint ma gya -
rok, már pe dig az elô zô ek nek Tri a non ad ta meg a nem ze ti ál lam ala pí tás
le he tô sé gét. Ugyan ak kor szá mos eset ben saj nos még most is fe les le ges
ki ro ha ná sok kal ta lál ko zunk, és a rö vid kon szo li dá ci ós pe ri ó du so kat
újabb ku ru cos hô hul lám ok kö ve tik. A kor mány zás kö vet ke zô éve majd
el dön ti, hogy me lyik ten den cia lesz az erô sebb 

Ma gyar or szág a „sza bad ság har cos ok föld je”? Alig ha hi szem, hogy a
több ség sza bad ság har cos akar len ni. A „zem berek” 1848 után to vább ra
is cso dál ták Pe tô fit és Kos sut hot, de De ák Fe ren cet kö vet ték a ki egye zés
út ján, és Kos suth fia – Kos suth Fe renc – Fe renc Jó zsef mi nisz te re lett.
Ne künk nem kell olyan is ten, aki nem tud ma gya rul, ének lik Kop pány
hí vei Szörényi–Bródy hí res rock ope rá já ban. De a csen des több ség Ist -
vánt kö vet te a la ti nul mi sé zô pa pok, a nyu ga ti ke resz tény ség út ján, és
Ist ván a pá pá tól ka pott Szent Ko ro nát. Re mé lem, hogy vég sô so ron ez
a szem lé let fog gyôz ni most is, a ha gyo má nyo kat tisz te lô, de ugyan ak kor
mo der ni zá ló dó, múlt ba vis  sza sül  lyed ni nem kí vá nó Ma gyar or szá gon.
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Sebestény Sándor

Országgyûlési
vizsgálóbizottság 1848-ban

Parliamentary Inquiry Committee
in 1848

Összefoglalás
A Daily News 1849. de cem ber 6-i szá má ban az emig ráns Asbóth Sán dor
hon véd mér nök al ez re des tol lá ból egy cikk je lent meg a ma gyar Szent
Ko ro na és a ko ro ná zá si ék sze rek sor sát la tol gat va. Eb ben idéz te az ak -
kor már emig rá ci ó ban élô Kos suth La jos egy ko ri kor mány zó sza va it:
„Mi a ma gyar ko ro nát il le ti, azt egy or szág gyû lé si bi zott ság le pe csé tel te,
s úgy ad ta a fe le lôs mi nisz ter ôri ze te alá, ki an nak biz tos ság ba té te lé rôl
kö te les sé ge sze rint gon dos ko dott.”

Summary
The 6 December 1849 issue of the Daily News magazine published an arti-
cle by engineer and lieutenant-colonel Sándor Asbóth about the fate of the
Holy Crown of Hungary and the crown jewels. In this article he quoted the
words of former governor Lajos Kossuth, who was already living in exile:
“Regarding the Hungarian crown, it was sealed by a parliamentary commit-
tee, and was given to the responsible minister for safe keeping, who was
obliged to provide for putting it safely away”.
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A ma gyar or szág gyû lés kép vi se lô há zá nak 1848. de cem ber 11-i ülé sén a
t. Ház ban hir te len szót kért Besze Já nos, Esz ter gom or szág gyû lé si kép -
vi se lô je, és ki je len tet te: „Most oly idô ket élünk, hogy min den meg nyug -
ta tó ag go dal ma kat kö te les sé günk meg nyug tat ni. Ál ta lá ban ag go dal mas
vé le mé nye ket hal lunk jobb ra-bal ra a vá ros ban, mi ben nem is ag go dal -
mat okoz, s ez a ko ro na ügye.”1 Olyan hí rek szál lin góz nak, hogy a ko ro -
nát el vit ték az or szág ból, s így meg tör tén het, hogy „tud tunk nél kül
majd egy cso port” meg je le nik egy új meg ko ro ná zott ki rál  lyal. Tisz táz ni
kell a ko ro na sor sát, an nál is in kább – foly tat ta a kép vi se lô –, mert „új -
sá gok ból is tud juk, mi sze rint, fel tö ret tek s fel sza kasz tot tak a ko ro na tar -
tó lá dán le vô pe csé tek, csak az utol só lá dács ka nem nyit ta tott fel”. Kér te
az Or szá gos Hon vé del mi Bi zott mányt ag go dal ma ik el osz la tá sá ra, és ja -
va sol ta, hogy par la men ti vizs gá ló bi zott ság mi ha ma rabb tü ze te sen vizs -
gál ja meg a ko ro nát és a ko ro ná zá si ék sze re ket. Je len té sét pe dig hoz za
nyil vá nos ság ra, vagyis „nap fény re”, mondta, hogy meg nyu god has sa nak
a pol gá rok, „a ko ro na csak ugyan ha zánk ban van”.

A tör vény ho zók egy han gú an tá mo gat ták a ja vas la tot, majd Patay Jó -
zsef ra di ká lis pár ti kép vi se lô kért szót. Egy részt meg erô sí tet te Besze
kép vi se lô tár sa ag go dal ma it, majd be szá molt ar ról, hogy a Hon vé del mi
Bi zott mány már fog lal ko zott az üg  gyel. A ki kül dött re vi zo rok azon ban
nem ta lál ták a kis lá da kul csát, mely „bi zo nyo san Bécs ben, a ki rá lyi pa -
lo tá ban van”, mond ta. A kül sô nagy lá dát tény leg fel nyi tot ták, vi szont 
eköz ben a pe csé te ket le szag gat ták. Érez te, hogy fel me rül het a bar bár
hoz zá ál lá sért a fe le lôs ség kér dé se, ezért ja va sol ta – nyil ván va ló an elôt te
egyez te tett a Hon vé del mi Bi zott mány tag ja i val –, hogy a ko ro na és a ko -
ro ná zá si ék sze rek vizs gá la tát „bi zo nyos for ma li tá sok mel lett kel le ne
meg ej te ni”, ne hogy azt mond has sák, „ta lán el sik kasz tot ták”. Kér te
ezért, hogy ál lít sa nak fel a tör vény ho zás mind két há zá nak tag ja i ból egy
vizs gá ló bi zott sá got a hely zet tisz tá zá sá ra.

A kép vi se lô ház azon nal tá mo ga tó an dön tött, sors hú zás út ján 12 ta gú
de le gá ci ót vá lasz tott: meg ér dem lik e de rék ma gyar em be rek, hogy ne -
vü ket az utó kor meg ôriz ze em lé ke ze té ben. A par la men ti vizs gá ló bi zott -
ság tag ja lett Dedin szky Jó zsef, Sem sey Pál, Bár czay Al bert, Frideczky La -
jos, Ányos Ist ván, Het tyei Ist ván, Bol di zsár Ist ván, Szerb Ti va dar, Gaál Já -
nos, Bor bély La jos, Pap Já nos és Sebestény Ig nác képviselôk.2

Ezt kö ve tô en ér de kes je le net tör tént: fel állt Ha lász Bol di zsár kép vi se -
lô, és ma gya ráz kod ni kez dett a ko ro ná zá si lá da fel tö ré sét il le tô en. Be je -
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len tet te, a kor mány meg bí zá sá ból Pálffy Já nos al el nök, Gorove Ist ván,
va la mint Záborszky Ala jos kép vi se lô és jó ma ga lett de le gál va a lá da
meg vizs gá lá sá ra, de mi vel lát ták, hogy „a lá dát fel tö rés nél kül” nem vizs -
gál hat ják meg, jó nak lát ták „a to váb bi ren del ke zé sig érin tet le nül hagy -

ni”. A lá da fel tö ré sé nek kér dé se te -
hát egy elô re nyit va ma radt. Ezt kö -
ve tô en Pázmándy Dé nes ház el nök
vet te át a szót, és kö zöl te, a t. Ház
ha tá ro za tát köz lik a fel sô ház zal;
on nan is kér nek kép vi se lôk de le -

gá lá sát, emel lett a Hon vé del mi Bi zott mány szintén küld het meg bí zot ta -
kat a vizs gálóbi zottság ba.3

A fel sô ház 1848. de cem ber 13-án dön tött a de le gál ta kat il le tô en. 
A kül dött ség de cem ber 18-án 11 óra kö rül fel ment a ki rá lyi vár ba. 
A nagy lá dát egyik kulc  csal sem tud ták ki nyit ni, er re la ka to sért küld tek.
Ne ki sem si ke rült „tol vaj kul csa i val” ki nyit ni el sô kí sér let re, er re le bon -
tot ta a vas ab ron csot, s így ki fe szí tet te a ta ka ró „vas plé det”. Eb ben volt egy
bel sô lá da, mely ben a ko ro na és a ko ro ná zá si ék sze rek fe küd tek.

Meg pró bál tak új lá dát ke res ni, mely be min den tárgy be le fért vol -
na, ez azon ban nem si ke rült. Er re pa ran csot ad tak a meg lé vô lá da ki -
ja ví tá sá ra. Ha ez el ké szül, ak kor „a ko ro nát is mét ezen lá dá ba” fog ják
el he lyez ni, ren del kez tek. Patay Jó zsef be szá mo ló ját, mely 1848. de -
cem ber 19-én hang zott el a kép vi se lô ház ban, az el nök lô Pázmándy
Dé nes igen csak kur tán fog lal ta ös  sze, és zár ta le a vi tát: „E sze rint a do -
log ve le je az, hogy a ko ro na meg van.”

A bi zott ság je len té se és Patay szó be li ki egé szí té se fe lett na pi rend re
tért a t. Ház, mint a jegy zô könyv rög zí ti, „a ko ro na meg né zé sé re ki ren -
delt or szág gyû lé si vá laszt mány eb be li meg bí za tá sá ban el járt, s a ko ro nát
min den ék sze rek kel tel jes ép ség ben meg ta lál ta, mit Patay Jó zsef Hon vé -
del mi Bi zott mány tag ja az zal egé szí tett ki, hogy új lá dá ról gon dos kod -
ván, a föl nyi tot tat ren del te ki iga zít tat ni, s ha ki iga zít va leend, ab ba is -
mét a ko ro nát s ék sze re ket betétet ni”.4

A cik künk ele jén em lí tett Asbóth Sán dor hon véd tiszt az emig rá ci ó -
ban mél tó kar ri ert fu tott be; a vi lá go si fegy ver le té tel után Kos suth tal
Tö rök or szág ba ment, majd 1851-ben az USA-ban te le pe dett le. Az ame -
ri kai pol gár há bo rú ban is mét fel öl töt te az egyen ru hát, s Lin coln se re gé -
ben egé szen az al tá bor na gyi ran gig el ju tott (1865). Kény sze rû ség bôl vá -
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lasz tott új ha zá ját dip lo ma ta ként is szol gál ta Ar gen tí ná ban és Uru guay -
ban. A há lás ame ri ka i ak 1990-ben az arling toni ka to nai te me tô ben he -
lyez ték el ham va it.

BA R S V Á R  M E  G Y E I R E  F O R M  KO  R I K Ü Z  D E L  M E K

Az 1848-ban fel ál lí tott par la men ti Szent ko ro na-vizs gá ló bi zott ság kor -
rek ten el vé gez te mun ká ját. Kö zü lük Sebestény Ig nác or szág gyû lé si kép vi -
se lô po li ti kai port ré ját vil lant juk most fel. S köz ben fel idéz zük a ka nyar -
gós Ga ram fo lyó két part ján el te rü lô, egy kor 2724 négy zet ki lo mé ter nyi,
cso dá la tos ter mé sze ti szép sé gû Bars vár me gye re form ko ri me gye gyû lé -
se i nek han gu la tát is. Tisz te let tel em lé ke zünk azok ra a fel vi dé ki ki vá ló
ha za fi ak ra, akik oly so kat mun kál kod tak nem ze tünk vér zi va ta ros nap ja i -
ban ha zánk sor sá nak jobb ra for dí tá sán.

Sebestény Ig nác 1804-ben szü le tett Ko má rom vár me gyé nek a Du ná -
tól észak ra el te rü lô kis te le pü lé sén, Sze merén.5 Jog tu do má nyi vég zett -
sé get szer zett, az ügy vé di vizs gát ki vá ló mi nô sí tés sel (kal ku lus sal) tet te
le, s 1826. de cem ber 21-én, az ügy vé di es kü té tel után szak kép zett jo gász
lett. 1829-ben és 1834-ben Bars vár me gye táb la bí ró ügyé sze ként dol go -
zott, s a re form el len zék egyik ve zér egyé ni sé gé vé vált.

A fi a tal ügy véd re nagy ha tás sal volt a ná la nyolc év vel idô sebb
Galan thai Ba logh Já nos (Nagyendrôd, 1796. feb ru ár 22.–Érsekújvár,
1872. ja nu ár 11.) di é tai követ.6 Ba log hot kép vi se lô édes ap ja 1827.
szep tem ber 23-án be kö vet ke zett ha lá la után de le gál ta Bars vár me gye
a di é tá ra. Ne héz örök sé get kel lett to vább vin nie, hi szen édes ap ja, id.
Ba logh Já nos ügy véd Ko má rom és Bars vár me gye fô jegy zô je ként or -
szá go san el is mert po li ti kus volt, 1794-tôl Ko má rom vár me gye má -
sod al is pán ja, 1806-tól el sô al is pán ja, és nyolc or szág gyû lé sen sze re -
pelt kö vet ként. Az ifj. Ba logh Já nos jo gi ta nul má nyai vé gez té vel be -
állt a hu szá rok hoz, de on nan ha mar le sze relt, és Bars vár me gyé ben
vál lalt köz hi va talt, elô ször bí ró sá gi ül nök lett. Kép vi se lô vé de le gá lá -
sa után ha mar egyik meg ha tá ro zó já vá vált a re form ko ri or szág gyû lé -
sek nek, rop pant frap páns fel szó la lá sai gyak ran kel tet tek or szá gos
vissz han got. Ne ve ze tes volt szar kasz ti kus ki je len té se az 1832–35. évi
di é tán Po zsony ban, ami kor egyes fô pa pi ki je len té sek re így vá la szolt:
„A só dart [son ka] meg a to jást meg áld ják, de a be csü le tes há zas sá gú
párt meg át koz zák.”
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Ba logh uta lá sa ar ra vo nat ko zott, hogy az or szág gyû lé sen a val lás kér dés -
kö re „sé re lem ként” ke rült na pi rend re, ne ve ze te sen az 1791: XXVI. tc. sér -
tô vég re haj tá sá val kap cso lat ban me rül tek fel ag gá lyok. Az egy re gya ko rib -
bá vá ló ve gyes há zas sá gok ese tén ugyan is va lós prob lé ma ként me rült fel a
fe le ke ze ti át té rés meg ne he zí tett gya kor la ta, ami az utó dok fe le ke ze ti ho -
va tar to zá sát bi zony ta lan ná tet te. Az al só táb la új tör vény ja vas lat tal kí vánt
ezen vál toz tat ni, eb ben a be vett val lás fe le ke ze tek re vo nat ko zó an a lel ki is -
me re ti sza bad ság ál lás pont já ra he lyez ke dett kö vet ke ze te sen. Sza bad dá kí -
ván ta ten ni a fe le ke ze ti át té rést, és el kí ván ta tö röl ni a szü le ten dô gye re -
kek ka to li kus hit ben tör té nô ne vel te té sé re adott re ver zá li so kat. Meg kí -
ván ta szün tet ni a pro tes tán sok ipar ûzés ére és le te le pe désé re vo nat ko zó
he lyi kor lá to zá so kat is, és a kül föl di tan in té ze tek, aka dé mi ák lá to ga tá sá -
nak ti lal mát. Fel kí ván ta ol da ni a pro tes tán sok hor vát or szá gi bir tok szer zé -
si és le te le pe dé si ti l tását is. A kor mány köz ve tí te ni pró bált a di é ta két há za
kö zött, a be ter jesz tést hét üze net vál tás kö vet te, vé gül 1833 jú ni u sá ban le -
vet ték na pi rend rôl. Így az egy há zi ha tó sá gok to vább ra is sa ját be lá tá suk
sze rint cse le ked tek, a ren de zés ügye át hú zó dott a kö vet ke zô di é ták ra.

Ba log hot kü lö nö sen Köl csey Fe renc ked vel te szó ki mon dá sá ért, Kos -
suth La jos pe dig egye ne sen mes te ré nek te kin tet te ta lá ló re to ri kai for -
du la ta i ért. Bars vár me gyei kö vet tár sa elôbb Plat ty Mi hály di é tai jegy zô
volt, akit 1830-ban Majthényi Lász ló el sô al is pán kö ve tett, ôt 1833. szep -
tem ber 11-én Tarnóczy Káz mér vál tot ta fel.

Az 1830–1831. évi len gyel sza bad ság harc nak az oro szok ál tal tör tént le -
ve ré sé nek hí ré re Bars vár me gye köz gyû lé se 1832-ben fel ira tot fo gal ma zott
meg, mely ben ag go dal ma it fe jez te ki az orosz erô szak mi att, és ja va sol ta az
or szág gyû lés nek, hogy kér je nek dip lo má ci ai köz ben já rást az ural ko dó tól a
le ti port len gye lek ér de ké ben. Ba logh kép vi se lô is mer tet te a fel irat szö ve gét
Po zsony ban a di é tán. A bar si ak kez de mé nye zé se an nak bi zo nyí tá sá ra is
szol gált, hogy a di é ta a kül po li ti kát köz vet le nül is be fo lyá sol hat ja. A ren dek
jó ré sze, ked ve zô eu ró pai vissz hang ra is szá mít va, szo li da ri tá sát fe jez te ki a
len gye lek kel. Vi szont a kor mány párt me re ven el uta sí tot ta és le sza vaz ta a
fel ira ti ja vas la tot 1833-ban. A ve zér szó nok, Andrássy Jó zsef esz ter go mi kö -
vet ci ni ku san ki je len tet te, „nem ze tek vesz nek, nem ze tek lesz nek”. Mél tó
volt, de még sem elég sé ges – az ál lás pont ok meg vál toz ta tá sá ra – De ák Fe -
renc rep li ká ja: „A vi lág tör té ne tei nem (ar ra) ta ní ta nak, hogy vég ve szély ör -
vé nyé ben el me rü lés sel küz dô nem ze tet, né mán s hi de gen néz ve, le he tô sé -
gig ne se gít sük. Mert hi szen egyes em be rek is lesz nek és vesz nek: kö te les -
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ség még is ve szély ben for gó, vagy ín ség re ju tott em ber tár sa in kat te het ség
sze rint ve szély bôl kimenteni.”7

A po zso nyi di é ta kö ve tei ter mé szet sze rû en nem tud tak ar ról, hogy
ek kor tájt a hát tér ben tit kos nagy ha tal mi meg ál la po dás szü le tett: oszt -
rák–orosz egyez ményt ír tak alá 1833. szep tem ber 19-én, mely ki mond -
ta, hogy a Tö rök Bi ro da lom in teg ri tá sá nak meg óvá sa kö zös ér de kük. A
tit kos zá ra dék ban – amely hez a len gye lek fe let ti ura lom fenn tar tá sá ban
har ma dik ha ta lom ként ér de kelt Po rosz or szág is csat la ko zott – szo ros
együtt mû kö dést is el ha tá roz tak a bel sô rend fenn tar tá sá ra. Eb ben az
ún. má so dik münchen grätzi meg ál la po dás ban a szer zô dô fe lek le szö -
gez ték: „…min den füg get len ural ko dó nak jo ga van… se gít sé gül hívni…
más ural ko dót”, va gyis szük ség ese té re a fegy ve res se gít ség nyúj tást is
meg ígér ték egymás nak.8 1849 ta va szán Bécs e szer zô dés alap ján kér te és
kap ta meg az orosz cár se gít sé gét a ma gyar sza bad ság harc le ve ré sé hez!

Ba logh Já nos kö vet a fô ren dek kel gyak ran ös  sze akasz ko dott, né hány
mon dá sa el hí re sült: a leg több fô ren di úr olyan, mint a ké mény sep rô,
„men nél ma ga sabb ra má szott, an nál kor mo sabb”. Ha a fô ren dek to -
vább foly tat ják a re for mok elo dá zá sát, el vész irán tuk min den biza lom,
és egy „pen na vo nás” elég lesz el tör lé sük re. A di é ta hi á ba ho zott ha tá ro -
za tot pl. a hit bi zo mány ok el tör lé sé rôl 1834-ben, a fel sô ház vis  sza dob ta.
Ba logh 1834 ôszén, az örök vált ság ügyé nek idô le ges el bu ká sa kor a di é -
tán nyíl tan fel ve tet te, hogy alá írás gyûj tést kel le ne szer vez ni az or szág va -
la men  nyi nép ré teg ének kö ré ben a job bágy re form ér de ké ben, er re
azon ban nem nyílt mód.

I. Fe renc ki rály 1835. már ci us 2-án el hunyt, utó da Fer di nánd lett, aki
a ma gyar or szág gyû lés hez in té zett le ira tá ban I. Fer di nánd nak ne vez te
ma gát. Ezt az al só táb la egy ön te tû en vis  sza uta sí tot ta, Ba logh Já nos kö vet
„is mét szi laj” be szé det mon dott, de oly he ves el len ál lást vál tott ki a ma -
gyar fô ren dek kö ré ben is a jo gi ar cát lan ság, hogy a bé csi ka ma ril la
kény te len volt meg hát rál ni, és el is mer ni, hogy ma gyar ki rály ként az V.
Fer di nánd cí met hasz nál hat ja.

A R E  F O R M  KO  R I I F  J A K

1833 ele jén Kos suth La jos, mint fi a tal zemp lé ni ügy véd (szül. Monok,
1802. szep tem ber 19.), en ge délyt ka pott az or szág gyû lés tôl ar ra, hogy
meg je len tes se kô nyo ma tos lap ját, az Or szág gyû lé si Tu dó sí tá so kat. En -
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nek el sô szá ma it azon ban a kir. lo vász mes ter – a di é tai ôr ség pa rancs no -
ka – le fog lal tat ta, a saj tó ter mék árát azon ban meg té rít tet te. Ké sôbb
még is csak meg je len he tett a lap, s tu dó sí tá sai köz vé le ményt for má ló
erô vé vál tak; az or szág gyû lé si if jak ön zet le nül má sol ták szá ma it és szét -
kül döz get ték a vár me gyék be. A kor mány hi á ba til tot ta meg pos tai kéz -
be sí té sét, a me gyék gyak ran haj dú ik kal kül döz get ték el egy más nak.
Kos suth La jos el sô ös  sze tû zé sei eb bôl ke let kez tek a kor mány za ti ha tó sá -
gok kal. A párt fo gó sze re pé ben ha mar fel tûnt bá ró Wes se lé nyi Mik lós,
aki 1834-ben Szat már me gyé be is el uta zott, hogy po li ti kai elv ba rát ját, a
ne ves köl tôt, Köl csey Fe ren cet tá mo gas sa kö ve ti új ra vá lasz tá sá ban. Wes -
se lé nyi a szat má ri me gye gyû lé sen Nagy ká roly ban 1834. de cem ber 9-én
rend kí vül éle sen bí rál ta a kor mány za tot az úr bé ri re for mok el buk ta tá -
sá ért, és mes te ri en rá mu ta tott: míg a job bágy a tör vény sán ca in kí vül
áll, min dig fenn fo rog a ve szély, hogy a kor mány fel hasz nál ja elé ge det -
len sé gét a ne mes ség tö rek vé se i nek meg tö ré sé re, a ne me si al kot mány
meg sem mi sí té sé re. Ba logh Já nos barsi kö vet 1835. jú ni us 22-én Po -
zsony ban az or szág gyû lés ple ná ris ülé sén hi vat ko zott is e sza vak ra.

Gróf Sedl nitzky rend ôr mi nisz ter – e sö tét szán dé kú köz fi gu ra – gr.
Szé che nyi Ist ván kö re i bôl be épí tett em be re ré vén nem sok kal ké sôbb
azt az ér te sü lést is meg sze rez te, hogy „a fiskus vád ja sze rint Wes se lé nyi
le ala cso nyí tot ta a ki rá lyi mél tó sá got, és lá zí tó be szé det mon dott az ál -
lam el len Nagy ká roly ban”. Ezt „el fer dít ve to váb bí tot ták” – áll a Notize-
ben –, így Bihardiósze gre is. On nan gróf Zichy Ödön az irat má so la tát
fel küld te Bécs be, „szó val: de nun ci ált”, ál la pí tot ta meg a min iszter.9 E
fel je len tés azon ban „el fer dít ve ös  sze ál lí tott be széd rész let volt”, ál la pí -
tot ta meg a fô rend ôr, még is ez lett „a vád fô tá masz tó ja”.

1835 feb ru ár já ban már dön tött a vád ha tó ság Wes se lé nyi Mik lós el -
len hût len sé gi per in dí tá sá ról, s en nek lett vád pont ja Wes se lé nyi bá -
ró azon ál lí tó la gos ki je len té se, mely sze rint „a kor mány csa lárd ál ar -
cot té vén ocs mány ké pé re, ki szed te-von ta ki lencmil lió em ber zsír ját,
és most csak azt vár ja, hogy a ki lencmil li ót úgy el le nünk in ge rel vén,
ô lé gyen a sza ba dí tónk; de jaj né künk, mert ak kor sza bad em be rek -
bôl rab szol gák ká le szünk!”, idéz te Sedl nitzky a jelen tést.10 Ame lyet
ön ma gá ban azért ke ve sellt, mi re tá jé koz ta tást ka pott, hogy az ügyész
ki egé szí ti ezt majd az zal a vád dal is, hogy a bá ró „tit kos tár sa sá gok kal
ke res te az érint ke zést Bi har me gyé ben, és gya nús ala kok kal le ve lez”.
Konk ré tan az or szág gyû lé si if jak kal és a Kos suth tal va ló kap cso lat ra
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tör té nô uta lás ról van szó, ez ke rült be a vád irat ba. Ôk áll nak a „bû -
nös szer vez ke dés” köz pont já ban. A vád irat tar tal maz ta azt az ál lí tó la -
gos Wes se lé nyi tôl szár ma zó ki je len tést is, mely sze rint e kor mány po -
li ti ka elôb b-utóbb pa raszt fel ke lés hez ve zet het: „Bi zon  nyal a kor mány
el nyom ná a lá za dást, s meg men te ne min ket ama zok nak csa pá sa i tól;
de jaj len ne ak kor nem ze ti füg get len -
sé günk nek. Ki nek va gyo nunk és éle -
tünk meg tar tá sá ért vol nánk le kö te -
lez ve, ha tár ta lan len ne an nak fe let -
tünk ha tal ma.”

A hût len sé gi per csak a di é ta be re -
kesz té se után in dult meg elô ször az
írá sos szó vál tás ok meg kez dô dé sé vel, majd 1838 ja nu ár já ban a ki rá lyi
táb la köz ben sô íté let tel Wes se lé nyi for mai ki fo gá sa it el uta sí tot ta, és ér -
de mi vé de ke zés re szó lí tot ta fel a per be fo got tat. A vá dat a ki rá lyi jog ügyi
igaz ga tó ság kép vi sel te, va la men  nyi per be li iro mányt azon ban az ud va ri
kan cel lá ria dol go zott ki. Csak egy év múl va nyúj tot ták be Wes se lé nyi vé -
dôi az ún. de re kas vé del met írás ban. A vé de lem fô ér ve az volt, hogy
hût len sé get csak tet tel, s nem sza vak kal le het el kö vet ni, nem azo nos a
tény ál lás, ha azt ki rály vagy kor mány ese té ben kö ve tik el, mi vel az utób -
bi eset ben a bí rá lat nem is le het fel ség sér tés, a pol gá ri jog ka te gó ri á já -
ba tar to zik.

A ki rá lyi táb la vé gül a hût len ség vét két nem lát ta bi zo nyí tott nak, a
fel ség sér tô nek te kin tett ki fe je zé sek tény le ges el hang zá sát (ez akár ha -
lál bün te tést is je lent he tett vol na), de Wes se lé nyit más vád pont ok alap -
ján „vét sé gei” mi att 1839 feb ru ár já ban há rom évi bör tön re ítél te. En nek
vég re haj tá sát két hó nap múl va fel füg gesz tet ték, mi vel a bá rót a meg va -
ku lás fe nye get te.

Wes se lé nyi be szé dé nek idé zé sé ért a di é tán 1835. jú ni us 22-én a ki rá lyi
táb la Ba logh Já nos el len hût len sé gi pert in dí tott. Kö vet tár sa, Tarnóczy
Káz mér nem hagy ta cser ben, ha son ló an ki állt mel let te a barsi me gyei köz-
gyûlés 1835. június 27-én, a 1195. számú végzésében. Eb ben ki mond ták, a
kir. sze mély nök el já rá sá ban a szó lás sza bad sá gon esett sé rel met lát nak. Ezt
fel irat for má já ban köz lik a ki rál  lyal. Egyút tal meg bíz ták a tisz ti ügyészt, lás -
sa el Ba logh kép vi se lô vé del mét a bí ró ság elôt t. A po zi tív dön tést gróf
Kegle vich Já nos fô is pá ni hely tar tó az ülés te rem be be csô dí tett hí ve i vel
meg akar ta aka dá lyoz ni, de ki sebb ség ben marad tak.11
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Fer di nánd ki rály 1835. jú li us 7-én kelt le ira ta is mét „meg dor gál ta”
Bars vár me gye la ko sa it, mi vel is mét Ba logh Já nost vá lasz tot ták di é tai kö -
ve tük nek. Er re a me gye gyû lés 1835. jú li us 23-án kény te len volt elô ven -
ni Ba logh ki fo gá solt di é tai be szé dét, a Wes se lé nyi mel let ti ki ál lást.
Tarnóczy Káz mér jó in du la tú an igye ke zett ös  sze ku szál ni a szá la kat, ki je -
len tet te, hogy a kö vet tár sa sza vai nem hû en ke rül tek be le a kép vi se lô -
há zi nap ló ba. Az ér vek és el len ér vek ha tá sá ra Ba logh már kö ve ti tisz té -
rôl va ló le mon dá sát is ki lá tás ba he lyez te, mi re Kegle vich gr. fô is pán új
kö vet vá lasz tást kí sé relt ki e rô sza kol ni. A de rék bar si ak azon ban nem en -
ged tek, a me gye gyû lés tag ja i nak több sé ge va ló sá gos pa lo ta for ra da lom -
mal fe nye ge tô zött; ki je len tet ték, tör vény te len nek te kin tik az új kö vet vá -
lasz tást, óvást je len te nek be. El fo gad tak egy fel ira tot, mely ben ki mond -
ták az 1723. VII. tc.-re hi vat koz va, hogy a kép vi se lôk el já rá sát csak „kül -
dô ik van nak hí vat va meg bí rál ni”. (Fel ira tuk tá mo ga tá sá ra fel szó lí tot ták
a töb bi tör vény ha tó sá got, nem is si ker te le nül: Gyôr, Abaúj, Tor na,
Hont, Vas, Za la, Ugoc sa vár me gye uta sí tot ta kö ve te it a bar si ak tá mo ga -
tá sá ra, Abaúj és Szat már me gye kü lön fel irat ban for dult az ural ko dó -
hoz.) Ily tá mo ga tás lát tán Ba logh Já nos vis  sza tér he tett Po zsony ba az or -
szág gyû lés re, az el le ne in dí tott hût len sé gi pert is be szün tet te a kor mány
il le té kes ha tó sá ga. Er rôl Bars vár me gye tör vény ha tó sá gát hi va ta lo san
1835. szep tem ber 13-án ér te sí tet te az ud var.

A po li ti kai vi har azon ban nem múlt el, csu pán idô le ge sen csen de se dett
le. Ha ma ro san a ki rá lyi ügyész a Tár sal ko dá si Egye sü let tag jai el len lé pett
fel, kö zü lük a leg is mer tebb han ga dót, Lovassy Lász lót 1836. má jus 23-án
Sza lon tán le fo gat ta. El le ne a vád ös  sze füg gött Ba logh Já nos kép vi se lô vé vá -
lasz tá sá val Aranyos maró ton: Lovassy vád ira tá ban ugyan is sze re pelt az is,
hogy a kor mány el len iz ga tott elv ba rát ja mel let ti be szé dé ben. Ba logh ter -
mé sze te sen vé del mé be vet te Lovassyt, és Bars vár me gye 1835. de cem ber
12-én tar tott köz gyû lé sén he ves be széd ben ítél te el a kan cel lár el já rá sát. In -
dít vá nyoz ta, hogy kül dött ség men jen a ki rály hoz a le fo gott fi a ta lok vé del -
mé ben, és fel ira tot nyújt son át. A me gye gyû lé si vi ta al kal má val Sebestény
Ig nác is fel szó lalt, és ke mény be széd ben bí rál ta a kor mányt és a ki rá lyi táb -
lát. A vi ta ha tá sá ra Lipor niczky Vil mos fô jegy zô meg szer kesz tet te a fel ira tot.
En nek át adá sá ra kül dött sé get vá lasz tot tak, mely nek ve ze tô je ként Ba logh
Já nost vá lasz tot ták, amely ter mé sze te sen újabb olaj volt a tûz re.

A barsi de le gá ció 1836. ja nu ár 12-én ér ke zett meg Bécs be. Tag jai vol -
tak: Ambró Kár oly, Tarnóczy Káz mér, Majthényi An tal, Rud nyán szky
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Fló ri án, Lipor niczky Jó zsef, Kosz to lá nyi Pé ter, Máriássy Jó zsef, Zorkóczy
Lász ló, Bro gyányi Ist ván és Sebestény Ig nác. A kül dött ség Bécs be ér ke -
zé se után Ambró Kár oly Tarnóczy Káz mér tár sa sá gá ban fel ke res te bá ró
Mal onyay al kan cel lárt, hogy ki esz kö zöl jék hi va ta los fo ga dá su kat. Mal o-
nyay 1836. ja nu ár 13-án, reg gel 9 órá ra tett ígé re tet, de ami kor a bar si ak
meg je len tek, tit ká ra út ján tu dat ta ve lük, hogy az ural ko dó meg til tot ta a
re bel li sek nek te kin tet tek fo ga dá sát. Más nap a má sik al kan cel lár nál tet -
tek kí sér le tet, de gr. Majláth An tal szin tén el zár kó zott fo ga dá suk tól, így
kény te le nek vol tak dol ga vé ge zet le nül ha za u taz ni.

A vár me gye 1836. de cem ber 12-én ho zott ha tá ro za tát a kan cel lá ria
meg sem mi sí tet te, és a köz gyû lé sen részt ve vôk fe le lôs ség re vo ná sá ra Vay
Áb ra hám gróf ki rá lyi biz tost ki ren del ték Aranyos maró tra. Vay 1837.
már ci us 24-én ér ke zett meg a me gye szék hely re, és szé les kö rû meg hall -
ga tá so kat fo ga na to sí tott. Ezt kö ve tô en el ké szí tette je len té sét, mely alap -
ján a ki rá lyi jog ügyek igaz ga tó ja Ba logh Já nos és tár sai el len hût len sé gi
per in dí tá sát ja va sol ta.

A vár me gye köz gyû lé se 1837. feb ru ár 27-én tár gyal ta meg az el len -
lé pést, és vá la szul újabb fel ira tot fo gal ma zott. Át adá sá ra a ná dor nak
Ba logh Já nos ve ze té sé vel kül dött sé get bíz tak meg. Eb ben is mert po -
li ti ku sok kap tak is mét he lyet, így Ambró An tal, Rud nyán szky Fló ri án,
Bro gyáni Ist ván, Lipor niczky Jó zsef, Máriássy Jó zsef és Sebestény Ig -
nác táb la bí rák. A fel irat va ló sá gos „vád le vél” volt a kor mány el len,
ame lyet 1837. már ci us 19-én nyúj tot tak át Jó zsef ná dor nak. A ma -
gyar ba rát ná dor „szí vé lyes mo do ra” meg nyug tat ta a kül dött ség tag ja it,
és ezt jól esô en vet te tu do má sul Bars köz gyû lé se, és rög zí tet te jegy zô -
köny vé be.

Az 1837. jú ni us 2-án kelt ki rá lyi le ira tot, mely Ba logh Já nos,
Lipovniczky Vil mos fô jegy zô, Kosz to lá nyi Pé ter, Rud nyán szky Fló ri án,
Sza bó Já nos fô ügyész, Máriássy Jó zsef, Ambró An tal és Sebestény Ig nác
el len meg in dí tott per rôl ér te sí tet te a vár me gyét, a jú ni us 15-én tar tott
köz gyû lé sen tár gyal ták meg. Vá lasz lé pés ként is mét fel ira tot fo gal maz -
tak, mely éles hang nem ében min den ko ráb bit fe lül múlt: az zal zá ró dott,
hogy te kin tet tel a kan cel lá ria ál tal szor gal ma zott, de ál ta luk tör vény te -
len nek mi nô sí tett pe rek re és in téz ke dé sek re, kí vá na tos nak tart ják az or -
szág gyû lés – a tör vény ben elô írt 3 év le tel te elôtt – ös  sze hí vá sát. Bars
me gye gyû lé se Kos suth La jos Tör vény ha tó sá gi Tu dó sí tá sá nak 1836-ban
Pest me gyé ben tör tént be til tá sa után pe dig tes tü le ti leg ki je len tet te, ha
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to váb bi meg je le né sét meg aka dá lyoz zák a ha tó sá gok, sa ját ha tás kör ében
fel vál lal ja ki adá sát. (Kos sut hot vé gül 1837. má jus 5-én tar tóz tat ják le, és
1839-ben íté lik el.)

Bars vár me gye po li ti ku sai an  nyi ra élen jár tak a ha la dó re for mok fel ka -
ro lá sá ban, hogy ami kor a nyelv kér dés vi tá ja le zá rult a di é tán, a me gye az
ál ta lá nos tan kö te le zett ség be ve ze té sét tûz te ki el éren dô cél ként, a nem -

zet té vá lás ki tel je sí té sé re. Ez be il -
lesz ke dett a re form ko ri fo lya mat -
ba, hisz a nyelv kér dést le zá ró
1836: III. tc., me lyet a ki rály szen -
te sí tett, elô ír ta, hogy ezen túl a
tör vé nyek hi va ta los szö ve ge ma -
gyar le gyen, a ki rá lyi táb la elôtt a

ma gya rul meg kez dett pe re ket vé gig ma gya rul foly tas sák le. Ar ról is ren -
del ke zett, hogy ahol a szent mi sé ken ed dig is ma gya rul pré di kál tak, ott az
anya köny ve ket is ma gya rul ve zes sék ez után. Vé gül az ara di ta ní tó kép zô -
ben ma gyar nyel vi tan szék fel ál lí tá sá ról is ren del ke zett.

A Kan cel lá ria a barsi so ro za tos fel irat ok mi att kü lö nö sen meg ne hez -
telt gr. Kegle vich Ist ván fô is pán ra, és a he lyé re 1837-ben, hely tar tói cím -
mel bá ró Majthényi Lász lót ne vez te ki (1834-ben kap ta a bá rói ran got).
Ô ha ma ro san fel lé pett Botka Ti va dar fô jegy zô el len, aki éles han gú hír -
la pi cik kek ben tá mad ta a kor mány za tot, mi re a hely tar tó ál lá sá ból fel -
füg gesz tet te. A me gye nem en ge dett, 1839. jú ni us 25-én fel ira tot fo ga -
dott el, mely ben a Hely tar tó ta nács nál Majthényi fel men té sét kez de mé -
nyez ték. (Ezt ké sôbb a Hely tar tó ta nács tö röl tet te a köz gyû lé si jegy zô -
könyv bôl.)

Az 1839/40-ik év re ös  sze hí vott or szág gyû lés re Ambró An talt és
Lipor niczky Vil most küld te kö ve té nek Bars vár me gye, az zal a ki emelt
kö vet uta sí tás sal, hogy a szó lás sza bad ság el len el kö ve tett sé rel mek mi -
elôb bi or vos lá sát szor gal maz zák. Az 1843/44-i évi cik lus ra ös  sze hí vott
or szág gyû lé sen a barsi kö ve tek be szé dei kö zül Botka Ti va dar nak a hor -
vát kér dés rôl el mon dott be szé de emel he tô ki.

Aranyos maró ton bá ró Majtényi Lász ló hely tar tó nak tak ti ku san si ke -
rült le csil la pí ta ni a po li ti kai el len té te ket, így az 1845. ok tó ber 20-i me -
gye gyû lé si tiszt újí tás lé nye gé ben vi har men tes nek te kint he tô. Ha ma ro -
san Majthényi fô is pá ni ki ne ve zé se is meg tör tént, hi va ta lát egé szen az
1848-as for ra da lo mig el lát ta.

338

Sebestény Sándor – Országgyûlési vizsgálóbizottság 1848-ban

Bars vár me gye po li ti ku sai

an  nyi ra élen jár tak a ha la dó

re for mok fel ka ro lá sá ban ...

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 338



A K Ö  V E T  U TA  S Í  T Á S

Az 1847. no vem ber 7-re ös  sze hí vott újabb re form ko ri or szág gyû lés re
Ambró An tal és Botka Ti va dar utaz tak Bars kö ve te i ként. Ér de kes idéz ni a
szá muk ra 1847. no vem ber 25-én kel te zett kö vet uta sí tást: Bars vár me gye a
„nem ze ti óhaj tás” be tel je sü lé sét lát ta Ist ván fô her ceg ná dor rá tör tént ki ne -
ve zé sé ben (a nép sze rû Jó zsef ná dor ja nu ár ban hunyt el). Az or szág gyû lés
meg nyi tá sá ra, „e hon édes nyel vén” írt ki rá lyi le ira tot szin tén üd vö zöl ték.
Tá jé koz tat ták a kép vi se lô ket, hogy a tör vény ja vas lat ok ról kü lön me gyei vá -
laszt mány fog min den kor vé le ményt ki ala kí ta ni, me lyet kö te le sek a kö ve -
tek kép vi sel ni. Már most kö zöl ték, hogy a hor vát tar to mány gyû lés jog kö-
r ének meg szi go rí tá sát tör vény el le nes nek te kin tik, ugyan úgy a túr me zei
(tur opol jei) gróf hi va ta lá ból tör tént fel füg gesz té sét is.12 (En nek az a ma -
gya rá za ta, hogy a ma gyar or szág gyû lés al só táb lá ján a ki rály ál tal ki ne ve zett
sze mély nök el nök le te alatt 49 vár me gye, a jász-kun ke rü let, a haj dú vá ro-
s ok és Hor vát or szág kép vi se le té ben a tar to mány gyû lé sé nek két kö ve te,
mint egy fél száz sza bad ki rá lyi vá ros, il let ve káp ta la ni kö vet, a túr me zei gróf
és az ún. tá vol lé vô mág ná sok több száz kö ve te ve he tett részt.)

Az 1848-as for ra dal mat meg elô zô utol só ren di or szág gyû lést 1847.
no vem ber 12-én nyi tot ta meg az ural ko dó. A szo ká sos vá lasz fel ira ti vi tát
kö ve tô en Szé che nyi Ist ván komp ro mis  szu mos ja vas la ta ka pott több sé -
get, mely el ítél te az ad mi niszt rá to ri kor mány za ti rend szert, de a ba jok
or vos lá sát a kor mány tól vár ta. A ren di or szág gyû lés sa já tos sá ga volt,
hogy az ér de mi vi ták nem a ren des, ún. or szá gos ülé sen zaj lot tak le, ha -
nem a ke rü le ti ülé se ken, ahol négy (du nán tú li, Du nán in ne ni, Ti szán
in ne ni és ti szán tú li) ke rü let kö ve tei vá lasz tott el nök ve ze té sé vel ta nács -
koz tak. 1847. de cem be ré nek ele jén már ki mond ták a kö ve tek a föl des -
ura kat kény sze rí tô örök vált sá got, az ôsi ség tör vé nyé nek el tör lé sét és a
köz adó zás el vét. Az örök vált ság kö te le zô mód já nak meg ál la pí tá sá ra
1847. de cem ber 6-án kü lön bi zott sá got ren del tek ki. A kor mány szá mí -
tott rá, hogy a fô ren di táb la vis  sza fog ja uta sí ta ni az ad mi niszt rá to ri
rend szer egé szét meg kér dô je le zô vá lasz fel ira ti ja vas la tot. Er re 1847. de -
cem ber 13-án, Bat thyá ny La jos és tár sai min den kí sér le te el le né re sor is
ke rült. Ez után kö vet kez he tett vol na a ré geb bi di é ták ról is mert mód szer
al kal ma zá sa, az üze net vál tás-so ro zat, mely a kor mány nak le he tô sé get te -
rem tett vol na idô hú zás ra, il let ve az ad mi niszt rá to ri rend szer tiszt vi se lôi
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ré vén a kö vet uta sí tá sok meg vál toz ta tá sá ra. Az al só táb lán azon ban Kos -
suth La jos vá rat lan lé pést tett, 1847. de cem ber 15-én ha tá sos be széd ben
kö ve tel te és fo gad tat ta el, hogy a kö ve tek áll ja nak el a vá lasz fel irat tól
(en nek az ural ko dó hoz kül dé se nem volt kö te le zô, csak szo ká sos), és a
sé rel me ket egyen ként ve gyék szám ba és tár gyal ják meg, és kü lön fel ira-
t ok ban küld jék fel Bécs be.

Bars vár me gyé ben tü rel met le nül vár ták a Po zsony ból ér ke zô hí re ket, kö -
ve te ik je len té sét: Ist ván ná dor ugyan is en ge dé keny han gú ki rá lyi le ira tot
esz kö zölt ki, me lyet Kos suth ér ve lé se el le né re 1848. feb ru ár 5-én, az al só -
táb la (egy sza va zat több ség gel) el fo ga dott. A barsi kö ve tek je len tést ír tak ál -
lás fog la lá sa ik ról, ame lyet 1848. feb ru ár 14-én tár gyalt meg – Rud nyán szky
Flóris el sô al is pán el nök le te alatt – a me gye gyû lés. A köz gyû lés tag jai tu do -
má sul vet ték je len té sü ket, he lye sel ték, hogy Botka Ti va dar 1847. de cem ber
9-én kü lön be széd ben kö ve tel te az ôsi ség el tör lé sét, de to váb bi elô re lé pést
sür get tek. A sé rel mi po li ti ka foly ta tá sát, a ki ne ve zé ses ad mi niszt rá to ri kor -
mány za ti rend szer fel szá mo lá sát és a fô tiszt vi se lôk meg bün te té sét szor gal -
maz ták. Sebestény Ig nác táb la bí ró, az egye sült barsi el len zék al el nö ke irá -
nyí tá sá val a re for me rek oly po li ti kai nyo más alá he lyez ték a két kon zer va tív
di é tai kö ve tet, hogy azok meg hát rál tak, és 1848. feb ru ár 20-án be je len tet -
ték le mon dá su kat man dá tu muk ról. Az új kö vet vá lasz tás ra 1848. már ci us
13-án ke rült sor, ezen Gaál Ala jost 419, bá ró Med nyán szky Lász lót 416 sza -
va zat tal vá lasz tot ták meg or szág gyû lé si kép vi se lô nek. (Mednyánszkyt, e de -
rék ha za fit 1849. jú ni us 5-én Haynau Po zsony ban ki vé gez tet te.)

KÉ P  V I  S E  L Ô  V Á  L A S Z  T Á S A Z Ú J  B Á  N Y A I V Á  L A S Z  T Ó  K E  R Ü  L E T  B E N

A pes ti for ra da lom ha tá sá ra Sebestény Ig nác po li ti kai pá lya fu tá sa fel -
ívelt, re form el len zé ki ma ga tar tá sa kel lô ala pot adott ar ra, hogy a he lyi
ese mé nyek irá nyí tói kö zé emel ked jék. 1848. már ci us 27-én Bars vár me -
gye me gye gyû lé se köz gyû lést tar tott, és hall gat va az idôk sza vá ra, „meg -
nyi tott nak nyil vá ní tot ta” a nem ze ti ôr se reg fel ál lí tá sá ra szol gá ló alá írá si
íve ket. A barsi nem zet ôrök gyor san meg szer ve zôd tek, 1848. áp ri lis 10-én
ün ne pé lye sen es küt tet tek Aranyos maró ton, és fel szen tel ték a zász ló ju -
kat: 1068 nem zet ôr Rud nyán szky Flóris al is pán pa rancs nok sá ga alatt
szer ve zet ten had rend be állt.

Sebestény Ig nác tag ja lett az el sô nép kép vi se le ti or szág gyû lést elô ké -
szí tô vá lasz tá sok 76 ta gú köz pon ti vá laszt má nyá nak, a vá lasz tá si elô ké -
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szü le te ket az aranyos maróti vá lasz tó ke rü let ben irá nyí tot ta. Is me rôs volt
szá má ra a te rep, hi szen a csa lá di szá lak oda  ve zet tek: uno ka öc  cse
Sebestény Lász ló, aki 1814. jú li us 13-án szü le tett Aranyos maró ton
(Zlaté Moravce), szin tén kép vi se lô je lölt volt, de míg Ig nác az új bá nyai
vá lasz tó ke rü let ben je löl tet te ma gát, ad dig uno ka öc  cse, Lász ló, Po zsony
vár me gyei tíz egyé ni vá lasz tó ke rü let egyi ké ben, Galán tán indult.13 Ket -
tô jü ket nem csak a gye rek kor, de a fel nôtt kor is ös  sze kö töt te, po li ti kai
alap ál lá suk is ha son ló volt, a kép vi se lô ház ban ha ma ro san együtt fog lal -
tak he lyet. Ig ná cot 1848. jú ni us 19-én köz aka rat tal az új bá nyai vá lasz tó -
ke rü let ben vá lasz tot ták meg or szág gyû lé si kép vi se lô nek, míg Sebestény
Lász lót szol gá la ti he lyén, Galán tán, ahol 1842 óta ka to li kus plé bá nos
volt, vá laszt ja meg az 1626 vá lasz tó kö zül reá sza va zó 1202 hon pol gár or -
szág gyû lé si képviselônek.14 Bars vár me gye aranyos maróti vá lasz tó ke rü -
let ében Ba logh Já nos lett a má sik kép vi se lô, míg a lé va i ban Far kas Pál.

A N É P  K É P  V I  S E  L E  T I O R  S Z Á G  G Y Û  L É  S E N

Sebestény Ig nác 1848. jú li us 6-án mu tat ta be a nép kép vi se le ti or szág -
gyû lé sen meg bí zó le ve lét, és azon nal a ki fo gás nél kü li kö ve tek kö zé so -
rol ták. El sô ne ve ze tes fel szó la lá sá ra 1848. jú li us 22-én ke rült sor, ami kor
az észa k-o lasz for ra dal mi ese mé nyek re tör té nô ka to nai vá lasz lé pé sek vi -
tá já ban így fi gyel mez te tett: „Ami Olasz or szág ra néz ve a ké rést il le ti: el -
is me rem, hogy az inter na tionális kér dé sek kö zött van nak ma gas, van -
nak nagy el vek, van nak szim pá ti ák és van nak kér dé sek, me lyek a nem -
zet di csô sé gét és mél tó sá gát igény be ve szik. Egyéb iránt va ló ban nincs
könnyebb, mint lel kes, ma gasz tos ér zé se ket kö vet ni, ha el len ben nem
vol ná nak kö rül mé nyek, a ha za és sza bad ság irán ti oly kö te les sé gek, me -
lye ket szin tén te kin tet be kell ven ni; azt gon do lom, ily kö rül mé nyek kö -
zött a ma ga né ze te it min den ki nek a ha za ja vá ra fel kell ál doz ni.” Az
olasz ka to nai se gély ügyé ben be ter jesz tett tör vény ja vas la tot tá mo gatta,
de hoz zá fûz te: „Saj ná lom az ola szo kat an nál in kább, mert mi dôn az el -
nyo mott sza bad sá got ki vív ni akar ták, ak kor di nasz ti kus kér dés be estek…
meg ér dem li-e a nagy ál do za to kat?” Nem len ne cél sze rû ki élez ni a vi -
szonyt Béc  csel, ez csak „ba ja in kat bony olí taná”.15 Ez zel je lez te, hogy
igen nel vok sol az olasz se gély ügyé ben.

Jól esô ér zés sel hall gat ta a kép vi se lô ház 1848. au gusz tus 8-i ülé sén
uno ka öc  cse fel szó la lá sát, aki vel elôt te egyez te tett. A nép is ko lai tör vény -
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ja vas lat vi tá já ban Sebestény Lász ló fel szó lalt, s igen ru gal ma san fog lalt
ál lást a fe le ke ze ti és ön kor mány za ti is ko lák kér dé sé ben: „Ne kem nincs
for róbb óhaj tá som, mint hogy le omol ja nak már egy szer a vá lasz fa lak,
sôt kí vá nom, hogy azon val lás be li ide gen ke dés, mely gyak ran bal ga szü -
lôk ál tal a gyer mek nek keb lé be cse peg te tik, gya kor la ti lag oszlat tassék
szét.”  Ki je len tet te, „el vi leg pár to lom a kö zös is ko lá kat”, de kö te le zô be -
ve ze té sét a tör vény ja vas lat el lent mon dá sos sá ga ál tal ki vál tott vi ta mi att
most nem ren del tet né el, ez ma gya ráz za „per mis siv” (meg en ge dô) ér -
tel mû ál lás pont ját. (Gróf Szé che nyi Ist ván is így ér velt, mind ket ten
igen nel is sza vaz tak!)

A tör vény ja vas lat e pa ra gra fu sa 181:86 arány ban meg is bu kott a név
sze rin ti sza va zás kor. A kép vi se lôk úgy fog lal tak ál lást, hogy ál lam költ sé gen
csak a kö zös is ko lá kat le het fenn tar ta ni. Eöt vös Jó zsef mi nisz ter egyéb ként
e sza va zást sze mé lyes ku dar cá nak te kin tet te, amely bôl vé gül a ház el nök,
Pázmándy Dé nes húz ta ki. Pázmándy le szállt az el nö ki szék bôl, és ko má -
ro mi kép vi se lôi mi nô sé gé ben tett ja vas la tot au gusz tus 9-én: Teg nap el fo -
gad ta a t. Ház, ma gya ráz ta, hogy ha egy köz ség ben több fe le ke zet van, ál -
lam pén zen egy kö zös is ko la mû köd jék. De mi ért ne nyit has son va la mely
fe le ke zet ugyan ott sa ját is ko lát is? Az el dön tés re vá ró kér dés az, hogy ez
eset ben a szü lôk já rul ja nak-e hoz zá a kö zös is ko la fenn tar tá sá hoz, ha eset -
leg gyer me kük nem oda jár? 1848. au gusz tus 10-én 231:84 arány ban vé gül
úgy ment át Pázmándy in dít vá nya, mi sze rint min den ki fi zes se a kö zös isko -
laadót.16 Az ed di gi ele mi is ko lai ala pít vá nyok ma rad tak a fe le ke ze tek nél,
te hát is ko la ál lí tá si sza bad sá guk meg ma radt. Így el há rult a fé le lem, hogy a
kö te le zô kö zös is ko la fel ál lí tá sa olyan lát sza tot kelt majd, hogy a la kos ság
val lá sát és nem ze ti sé gét kül sô esz köz zel be fo lyá sol nák.

Sebestény Ig ná cot a ka to nai kér dé sek más kor is fog lal koz tat ták, az
újonc ál lí tá si tör vény ja vas lat vi tá já ban 1848. au gusz tus 24-én azt ki fo gá -
sol ta, hogy a ka to na kö te le sek ös  sze írá sa és or vo si fe lül vizs gá la ta után a
Had ügy mi nisz té ri um ba kell fel kül de ni a lis tát. Ott tör té nik a lét szám le -
osz tá sa a vár me gyék nek, s ez „igen nagy idô vesz tést fog lal ma gá ban”,
he lyet te a mi nisz té ri um ál la pít sa meg a lét szá mot. En nek hi á nyá ban
nem sza vaz ta meg az újon co zá si tör vény ja vas la tot. A kép vi se lô ház szep -
tem ber 19-én mó do sí tó ja vas la tot nyúj tott be a még ren de zet len úr bé ri
kér dés ben. A szô lô dézs mát el tö röl ték, s eb ben egyet ér tés volt, de De ák
Fe renc nem kö te le zô és ál ta lá nos örök vált sá got ja va solt, ha nem en nek
csu pán a le he tô sé gét kí ván ta meg te rem te ni. Nyi tott volt, ki vi sel je a
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meg vál tás ter hét, a jö ve de lem vagy ma ga a föld le gyen a reá te le pí tett
szô lô nél kül a kár pót lás alap ja? Vé gül a kép vi se lô ház a föld ér ték mel lett
dön tött: 172 sza va zat tal 82 el le né ben
ha tá ro za ti lag ki mond ta, a meg vál tás
ter hét az ál lam vi se li, de nem min -
den kü lönb ség nél kül, és nem min -
den ki ét. Sebestény Ig nác a ka ma rai
bir to ko kat te kin tet te vol na alap nak,
de Kos suth ér ve lé sé re vis  sza von ta
mó do sí tó javaslatát.17

IN  T E R V E N  C I Ó A FE L V I  D É  K E N

Sebestény Ig nác ha ma ro san ha za u taz ni kény sze rült az or szág gyû lés rôl
Lász ló uno ka öc  csé vel, mert ott hon ról ag gasz tó hí rek ér kez tek. A Szlo vák
Nem ze ti Ta nács to bor zá sá nak kö vet kez té ben 1848. szep tem ber 17-én,
Jozef Miloslav Hur ban, Lubokán (Hlboké) szol gált evan gé li kus lel kész
ve ze té sé vel je len tôs ka to nai egy ség állt fel. Ez ma gá ba fog lal ta a Bécs -
ben to bor zott (mint egy 300-350 fô) szlo vák nép fel ke lôt, akik hez más -
nap to váb bi 150 prá gai és brün ni cseh ön kén tes csat la ko zott. Bre zován
(Brezovica) gyü le kez tek, és had rend be áll va 1848. szep tem ber 19-én
Miavánál (Myjava) be tör tek Nyi tra vár me gyé be, de ve szé lyez tet ték Po -
zsony vár me gyét is. Az in ter ven ci ós erôk tá ma dá sá nak ter vét és idô -
pont ját a Szlo vák Nem ze ti Ta nács ve ze tôi egyez tet ték Josip Jel ačić al tá -
bor nag  gyal és Theodor Bail let von Latour gr. cs. és kir. had ügy mi nisz -
ter rel. Leg alább két ezer-öt száz fô re fel duz zadt szá muk, s há rom rész re
osz tott sza bad csa pat ként foly tat ták az elô re nyo mu lást Ma gyar or szág fe lé.
A kör nyék be li la kos ság csat la ko zá sá val, idô vel 5–6000 fô re nôtt szá muk,
de kö zü lük csak 1000-1200 em ber nek volt lô fegy ve re. A ma gyar kor -
mány bá ró Jeszenák Ká rolyt, Nyi tra me gye fô is pán ját bíz ta meg az el len -
ál lás meg szer ve zé sé vel, tá mo ga tá sá ra Zmer tych Kár oly, szeni cei or szág -
gyû lé si kép vi se lô (szé nás fal vai vá lasz tó ke rü let) is ha za u ta zott. Az el len -
ál lás meg szer ve zé sét ne he zí tet te, hogy a szlo vák fel ke lôk el len ki ren delt
re gu lá ris csa pa tok több sé gét nem ma gyar ki egé szí té sû ka to nák al kot -
ták. Sor ka to na ság ele in te csak Szenicén ál lo má so zott: a 6. Wallmod en
vérte sezred öt szá zad ka to ná val a bács kai szü le té sû Vojnics La jos ôr nagy
pa rancs nok sá ga alatt állt ké szen lét ben. Csak ké sôbb ér ke zett meg
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Knöhr ve zér ôr nagy pa rancs nok sá ga alatt Po zsony ból a 23. Cec copieri
po rosz her ceg gya log ez red egy gyen ge szá za da, me lyek a Fe renc Jó zsef
va sa sok hoz tar to zó ka to nák kal együtt ké szül tek a harc ra.

A sor gya lo go sok 1848. szep tem ber 22-én Bre zovánál meg ad ták ma -
gu kat, a vér te sek pe dig rö vid csa tá ro zás után vis  sza vo nul tak. Hur ban
csa pa tai a szom szé dos Po zsony vár me gyé be is át szi vá rog tak, köz ben foly -
tat ták a tag to bor zást. 1848. szep tem ber 22-én már kö zel 4 ezer re nôtt
sza bad csa pa tuk, Szen tjánosházát (Hloža) és Malacz ka köz sé get
(Malacky) si ke rült is meg száll ni uk. Min de nütt fe ke te-sár ga és szlo vák
zász ló kat tûz tek ki. A né pet fel es ket ték az zal az áb rán dos ígé ret tel, hogy
ad dig nem rak ják le a fegy vert, míg „Szvatopluk or szá gát vis  sza nem
szer zik”. A Szlo vák Nem ze ti Ta nács ne vé ben ki ált vá nyo kat ad tak ki, eze -
ken elô sze re tet tel al kal maz ták a hár mas hal mon ál ló, ket tôs ke reszt tel
el lá tott pe csét min tát. Hur ban lel kész egyéb ként csá szár hû ez re des nek
ti tu lál tat ta ma gát. A fel ke lôk höz ké sôbb je len tôs szám mal csat la koz tak
irt vá nyos szlo vá kok is, fô leg a he lyi la ko sok kö zül.

Knöhr tá bor nok az idô köz ben be ér ke zô po zso nyi, nagy szom ba ti, tal -
lósi, dió sze gi, kosúti nem zet ôrö ket – egy szá zad Cec copieri vasaska tona
tá mo ga tá sá val – a lá za dók kal rész ben ro kon szen ve zô la kos sá gú Nádas -
don (Trstené) és Jablán con (Jablonica) he lyez te el, ka to ná i nak de rék -
ha dá val Ótura (Stará Tura) fe lé vo nult. Hur ban fel de rí tô i tôl ér te sült,
hogy gyen ge és kis lét szá mú a ma gyar nem zet ôr ség a két fa lu ban, ezért
úgy ter vez te, hogy kö zel 2 ezer fôs egy sé gé vel el le nük for dul. De rék ha -
dá val a zö mé ben szlo vák la kos sá gú Jablonicára tá madt. A nem zet ôrök
mind egyi ke nem ren del ke zett pus kák kal, rész ben dzsi dák kal és ka szák -
kal vol tak fel fegy ve rez ve, de a gr. Kotulin szky pa rancs nok sá ga alatt ál ló
Cec copieri sor ez red be li ka to nák kal váll vet ve még is si ke re sen vis  sza ve -
tet ték a be to la ko dók el sô hul lá mát. Rö vid csa ta bon ta ko zott ki, Petro -
vits Dá ni el kosúti köz bir to kos nem zet ôr le lôt te a szlo vá kok ve zény lô pa -
rancs no kát, mi re ka to nái me ne kül ni kezd tek fel a he gyek be. Ha son ló -
kép pen járt a má sik szlo vák egy ség 1848. szep tem ber 26-án Szenicén
(Senica): itt Vojnics La jos ôr nagy két szá zad nyi Wallmod en vasaska tonái -
val szór ta szét ôket. Saj ná la tos, hogy né hány nap múl va a had ve ze tô ség
Vojnic sot Mor va or szág ba he lyez te át harc edzett ka to ná i val!

A szlo vák el len for ra dal már ok elô re nyo mu lá sa Galán ta tér sé gét köz -
vet le nül ve szé lyez tet te, ezért ért he tô és meg ha tó pél dá ja fel vi dé ki ma -
gyar ja ink ra gasz ko dá sá nak lel ki aty juk hoz. Hír vi vôt me nesz tet tek Pest -
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re, s ha za hív ták or szág gyû lé si kép vi se lô jü ket, Sebestény Lász ló galán tai
plé bá nost. Ké ré sük a kép vi se lô nél azon nal meg hall ga tás ra ta lált, aki
meg ír ta nyom ban sza bad ság ké rô kér vé nyét a kép vi se lô ház el nö ké nek,
és azon nal cso ma golt.

Út ját uno ka báty já val, Ig nác cal tet te meg, akit 1848. szep tem ber 18-án
Bat thyá ny La jos mi nisz ter el nök Bars vár me gye újon co zá si kor mány biz -
to sá nak ne ve zett ki. Kü lön ér de kes sé ge ka lan dos éle tük nek, hogy Ig nác
kor mány biz tos ként újabb Sebesténybe „bot lott”, mert Új bá nya pol gár -
mes te re Sebestény Zsig mond volt. (A he lyi ka szi nó fel ál lí tá sa is ne vé hez
fû zô dik, meg is hur col ták a for ra da lom után).

A ma gyar or szág gyû lés LXXIV. ülé sé nek jegy zô köny ve rög zí ti, hogy
Sebestény Lász ló kép vi se lô ha lasz tást ké rô kér vé nye 1848. szep tem ber
26-án ke rült a t. Ház elé, amely ben „hon ma ra dás ra ha la dék idôt kér, míg a
za var el fojt va nem lesz”. Pázmándy Dé nes el nök nyu godt han gon je len tet -
te be: az en ge dély „meg ada tott”. Iga zán meg ha tó ak Sebestény kép vi se -
lô igaz ha za fi ság ról ta nús ko dó val lo má sos sza vai, me lyek egyút tal pa pi
hit val lá sá nak szép bi zo nyí té kai: „…a ga lád áru lók tól kör nyé ke zett sze -
gény ha zá já nak nem te het jobb szol gá la tot, mint lel ke sí te ni a jó kat a ki -
tû rés re, fel vi lá go sí ta ni az el ámí tot ta kat, és a nép irán ta mu ta tott bi zal -
mát fel hasz nál ni, így ha zám meg men té sé ben né mi részt ve het ni, mely -
nél di csôbb kö te les sé get és pá lyát nem is me rek.”

Ki tar tá sá ra nagy szük ség volt, mert Hur ban is mét ren dez te so ra it, s
Szenice el len for dult fel ke lô i vel. Pe dig ott a mi nap vak me rô en pus ka -
tus sal fo gad ták a nem zet ôrök az in ter ven ci ó so kat. Most is si ke rült még
a vá ros elôtt vis  sza ver ni ôket. Er re a szlo vá kok a kis erô vel vé dett Ó-
Turára tá mad tak, és szep tem ber 27-én meg ro han ták és fel gyúj tot ták a
te le pü lést. Más nap, szep tem ber 28-án Kosztel na fa lu járt ha son ló kép -
pen, rop pant kárt oko zott ott a gyúj to ga tás.

Sze ren csé re ek kor már a nem zet ôr ség tá mo ga tá sá ra a re gu lá ris sor -
ka to na ság is meg moz dult, és a 34. po rosz her ceg gya log ez red két szá za -
da tá ma dás ba len dült. En nek hí ré re Hur ban ta ná cso sabb nak lát ta csa -
pa ta i val vis  sza hú zód ni Bre zovára (Brezovica) és Miavára (Myjava), és el -
tor la szol tat ta az uta kat. Knöhr tá bor nok a hír re csa pa tai egy ré szét
Szenicérôl (Senica) Miava (Myjava) el len ve zé nyel te át, míg ez re de má -
sik ré szét Jablán cról (Jablonica) átírányí tot ta Bre zo va (Brezovica) el fog -
la lá sá ra. Ek kor már a pa rancs nok ren del ke zé sé re több mint két sor ez -
red be li zász ló alj, több ezer nem zet ôr egy ség és négy dra go nyos szá zad
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állt. Mind két he lyen 1848. szep tem ber 29-én volt a dön tô csa ta, amely a
ma gya rok gyô zel mét hoz ta. A sza bad csa pat ok egy ré sze le rak ta a fegy -
vert, zö mük ré mül ten a miavai he gyek be me ne kült, és gyors ütem ben
el hagy ták ha zánk te rü le tét. Hur ban is meg sar kan tyúz ta al ve zé rei tár sa -
sá gá ban ap ró rusz nyák lo vát, és el tûnt az er dôk sû rû jé ben. Ha ma ro san

át szö kött mor va te rü let re. A ma -
gu kat Szlo vák Nem ze ti Ta nács csa -
pa ta i nak tar tott egy sé gek ve ze tôi
va ló já ban báb fi gu rák vol tak a csá -
szá ri nagy po li ti ka rej tett zu ga i ban,
a fel ke lés alatt a csá szá ri csa pa tok

meg száll ták a ma gyar–mor va ha tárt, ne hogy a szlo vák irt vá nyo sok moz -
gal ma át ter jed jen Mor va föld jé re. Át en ged ték a ha tá ron a mar ta ló co -
kat, de az oszt rák csá szá ri ka to na ság le fegy ve rez te ôket.

Szé gyen folt a Szlo vák Nem ze ti Ta nács tör té ne té ben, hogy kép vi se le -
té ben, 1848. szep tem ber 30-i kel te zés sel, Hur ban, Štur, Hodza, F. Zach
és Timót Rossak le ve let in té zett Knöhr tá bor nok hoz. Eb ben azt bi zony -
gat ták, „az oszt rák bi ro da lom ép ség ben tar tá sa mel lett” van nak. S az ezt
ve szé lyez te tô „ma gyar sza ka dár ság el len” lép tek fel azért, mert a „nem
ma gyar aj kú né pek le igá zá sát tûz te ki cé lul”. Azt ál lí tot ták, hogy az ural -
ko dó is tá mo gat ja ôket, „ezért volt le het sé ges, hogy ön kén tes csa pa -
tunk, fegy ver rel és lô szer rel bô ven el lát va, kü lönvo nat tal, ka to nai díj sza -
bás sze rint in dult el f. hó 17-én Bécs bôl”.

Knöhr tá bor nok vá lasz nél kül hagy ta a le ve let, el küld te a Hon vé del mi
Bi zott mány nak. Nem sok kal ké sôbb, Bécs bôl tit kos pa rancs ér ke zett szá -
má ra, mely uta sí tot ta, hogy csat la koz zon a Bécs fe lé vis  sza vo nu ló Jel la sics
egy sé ge i hez ez re dé vel. Knöhr ok tó ber 6-án, mi u tán meg ne szel te, hogy ki -
szi vár gott a pa rancs, sze mé lyes hol mi ját is Po zsony ba hagy va, si et ve ka to -
ná i val Marcheg gbe me ne kült, ez zel cser ben hagy ta a ma gyar ügyet.

A szlo vák pusz tí tás után Jeszenák Já nos bá ró kor mány biz to si fel ha tal ma -
zás sal „pa ci fi kál ta” a tér sé get, kel lô erél  lyel, de mér ték tar tó an hely re ál lí tot -
ta a tör vé nyes ál la po tot. A Hon vé del mi Bi zott mány am nesz ti át adott a fél -
re ve ze tett szlo vák irt vá nyo sok nak. A szlo vák fel ke lés si ker te len sé ge, az oszt -
rák kor mány csa lárd sá ga a fel ke lés egyes részt ve vô it – el sô sor ban a cseh ra -
di ká lis de mok ra tá kat – ar ra in dí tot ta, hogy fel ves sék a ma gya rok kal va ló
meg egye zés gon do la tát. A prá gai szlo vák emig rá ci ó ban két ál lás pont üt kö -
zött: Michal Miloslav Hodža – cseh tá mo ga tás sal – meg akart egyez ni a ma -
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gya rok kal, a má sik tá bor ban Hur banék vi szont az oszt rá kok mel let ti küz de -
lem foly ta tá sát lát ták egye dü li jár ha tó út nak. L’u dovít Štúr, ek kor Hur ban
mel lé állt, és ha ma ro san se gít sé gé vel, 750 ön kén test to bo roz tak Prá gá ban.

1848. de cem ber 4-én Hur ban és tár sai is mét be tör tek ha zánk ba, de ez
már az oszt rák had erô vel egyez te tett és vég re haj tott tá ma dás volt. Az oszt -
rák had ve ze tô ség Frischeisen csá szá ri ez re des pa rancs nok sá ga alatt egy
zász ló alj nyi gya lo gos ka to nát vo nul tat tak fel a Palun bini-féle ez red bôl, há -
rom szá za dot más ez re dek bôl, egy szá zad nyi vér tes lovaska tonát és né hány
ágyú ból ál ló tü zér sé get, ezek a Jablunkai szo ro son át tör tek be ma gyar
föld re. Az in ter ven ci ós egy sé gek nyo má ban jött a szlo vák sza bad csa pat. Az
oszt rák ka to nák a Csácánál (Čad ca) ál ló ma gyar nem zet ôrö ket vis  sza szo rí -
tot ták, és a köz sé get el fog lal ták. Két nap pal ké sôbb a Szlo vák Nem ze ti Ta -
nács és a csá szá ri csa pa tok a köz ség ben kö zös ki ált ványt bo csá tot tak ki,
mely ben a ma gyar kor mány el le ni fel ke lés re szó lí tot ták fel a fel vi dé ki szlo -
vá ko kat. Sze rény si ker rel járt fel hí vá suk, alig fél ezer szlo vák, fô ként pa -
raszt le gény csat la ko zott hoz zá juk. Hur ban rá bír ta az oszt rák pa rancs no -
kot, hogy foly tas sák a had mû ve le tet, és nyo mul ja nak elô re. Ve lük szem ben
ma gyar rész rôl a vé de ke zést Beniczky La jos kor mány biz tos irá nyí tot ta, a
Felsô-Vág völ gyé ben mint egy há rom ezer fôs ka to nai egy ség állt négy ágyú -
val, a 40. hon véd zász ló alj (Trencsén) Quer londe Nán dor al ez re des pa -
rancs nok sá ga alatt vár ta a pa ran csot. A szlo vák ön kén te sek kel és csá szá ri
ka to nák kal az össze csa pás ra 1848. de cem ber 11-én sor is ke rült
Budetinnél (Budatin), Zsol na (Žili na) vá ro sá val át el len ben, a Vág és a
Kisu ca fo lyó ös  sze fo lyá sá nál. A ma gyar had erô jobb szár nyán két re gu lá ris
szá zad he lyez ke dett el, mely hez Blaudek és Zach ve ze té se alatt mint egy
két száz szlo vák ön kén tes is csat la ko zott. A ma gya rok át hú zód tak a Vág fo -
lyó mö gé, majd a hi dat le rom bol ták. Frischeisen koc ká za tos nak lát ta az át -
ke lést a Vágon, emel lett a hát véd je sem volt biz to sí tott, ge ril la te vé keny ség -
rôl is hí re ket ka pott, ezért vis  sza for dult. De cem ber 12-én már is mét a
Jablun ka szo ros nál ál lott, és más nap Teschenigbe ért. A ha tár nál a Mor va -
or szág ba és Szi lé zi á ba ve ze tô hegy szo ro so kat is mét ma gyar csa pa tok száll -
hat ták meg.18 Ta lá ló an ír ja Bán laky Jó zsef had tör té nész, „így vég zô dött a
hí res tót nem ze ti fel ke lés, mely ere de ti leg a nagy hor vát be tö rés pen dant -
 ja (ki egé szí tô je) akart lenni”.19 Ne fe led jük el, a fel vi dé ki nem zet ôr ség so -
ra i ban szép szám mal har col tak ol da lun kon szlo vák aj kú ak, s ami kor a fel -
ke lôk lé gi ó ja – az el ren delt kény szer to bor zás ha tá sá ra – a cs. és kir. csa pa -
tok hoz csat la koz va – is mét 1800 fô re nôtt, és 1849. feb ru ár 26-án Murány -
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váraljánál tá madt, a fe le részt szlo vák nem ze ti sé gû Gömör me gyei nem zet -
ôr ség ver te szét egy sé ge it, akik fej vesz tet ten 200 lô fegy vert a hely szí nen
hagy va me ne kül tek. Áp ri lis 7-én Eper jes nél szen ved tek újabb vesz te sé ge -
ket. A szlo vák lé gió ma rad vá nya it 1849 má ju sá ban Po zsony kör nyé kén
szer vez ték új já, élük re Hen ryk Lewartows ki cs. és kir. ôr na gyot ál lí tot ták.
A kö zel 900 fôs ala ku lat a nyár fo lya mán a tér ség pa ci fi ká lá sá ban vett részt
erô fi tog ta tó an, 1849 no vem be ré ben azon ban fel osz lat ták.

A ma gyar nem zet nagy lel kû ség ét bi zo nyít ja, hogy J. M. Hur ban, aki
fegy ver rel tört ön kén te se i vel 1848-ban ha zánk ra, no ha az oszt rá kok for -
má li san ha di tör vény szék elé ál lí tot ták, de 1850. no vem ber 4-én vég leg
fel men tet ték – Lubokán (Hlboké) szol gál ha tott to vább evan gé li kus lel -
kész ként, és ott is hunyt el 1888. feb ru ár 23-án.

A T Á  VO L  L E  V Ô H O N  AT Y Á K

Sebestény Ig nác kép vi se lô úr 1848 no vem be ré ben vis  sza tért Pest re az
or szág gyû lés re, mi u tán az el sô szlo vák in ter ven ci ót fel szá mol ták. Az
adó tör vény vi tá já ban ez után két szer is fel szó lalt: 1848. no vem ber 30-án,
majd de cem ber 1-jén amel lett ér velt, hogy a föld és a va gyon nagy sá gá -
nak ará nyá ban tör tén jen meg az adó meg ál la pí tá sa. A de cem ber 9-i
nyílt sza va zá son nem mel vok solt ar ra, hogy a val lás ok ta tás a Ma gyar Ha -
di Fô ta no da fa la in kí vül tör tén jen.

De cem ber ben részt vett a cik künk ele jén em lí tett par la men ti vizs gá -
lóbi zott ság ban, majd Deb re cen fe lé in dult uno ka öc  csé vel, Sebestény
Lász ló val. A ha di ese mé nyek mi att azon ban Esz ter gom ban re ked tek
1849 ja nu ár já nak ele jén, majd ha za in dul tak.

A kép vi se lô ház kü lön fog lal ko zott a Deb re cen be meg nem ér ke zett kö -
ve tek ügyé vel: Szül lô Györ gy fel szó la lá sá ban 1849. már ci us 24-én el mond -
ta, a két Sebestény kü lön meg kér te, hogy kö zöl je, min den kép pen meg kí -
ván nak je len ni Deb re cen ben, mi helyt a ha di hely zet ezt le he tô vé te szi. Ér -
ve lé se azon ban nem ta lált cél ba, a kép vi se lô ház le mon dott nak nyil vá ní tott
va la men  nyi tá vol ma radt honatyát.20 A Fel vi dé ken az oszt rák csa pa tok ek -
kor már el fog lal ták Bars vár me gye tér sé gét: Alfred von Windis chgrätz
1849. feb ru ár 6-án bá ró Majthényi Lász lót ki ne vez te Aranyos maró tra fô is -
pá ni hely tar tó nak. A ha di sze ren cse ugyan meg for dult áp ri lis ban, a
nagysal lói csa ta után is mét hely re állt az al kot má nyos ság, de jú li us ele jén
már az orosz in ter ven ci ós csa pa tok je len tek meg a tér ség ben!
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EPI  L Ó  G U S

Sebestény Ig nác a sza bad ság harc le ve ré sét kö ve tô en, az ön kény ura lom
ko rá ban már nem fejt he tett ki po li ti kai te vé keny sé get, gaz dál ko dott
Komárom sze merén bir to kán, és ne vel te le á nyát, Szi dó ni át. Gyak ran
meg for dult Já nos uno ka test vé ré nél Csuc som ban (Čuč ma), a Gömör-
szepe si érc hegy ség ben. Sebestény Já nos nak a Pozsár ló hegy alat ti
Drázus-völ gy ben el te rü lô kis bá nyász te le pü lé sen ví zi mal ma volt.
Sebestény Ig ná cot ked ves fe le sé gé vel együtt ko le ra jár vány ra gad ta el:
Ig nác 1866. ok tó ber 2-án hunyt el, fe le sé ge (szül. Hor váth An na) más -
nap kö vet te fér jét, 45 éves ko rá ban.

Sebestény Lász ló fô tisz te len dô plé bá nos úr, aki nagy vá ra di szent szé -
ki tag is volt, 1865 és 1869 kö zött is mét or szág gyû lé si kép vi se lô ként kép -
vi sel te a galán tai vá lasz tó ke rü le tet, de részt vett vá ros ká ja ön kor mány za -
ti kép vi se lô tes tü le té nek mun ká já ban is. Be te ges ked ni kez dett, ezért
1880. de cem ber 28-án el ké szí tet te sa ját ke zû leg írt vég ren de let ét. Eb -
ben név sze rint meg em lé ke zik a ro kon gye re kek kö zött Sebestény Ig nác
le á nyá ról, az ár ván ma radt Szi dó ni á ról: „Ezen nel ki nyi lat koz ta tom for -
ró ál dá sa i mat”, ír ta örök út ra va ló ul.

Sebestény Lász ló 1882. már ci us 20-án Bu dán hunyt el, de kí ván sá -
gá nak meg fe le lô en uno ka öccse, Sebestény Gejza ha za szál lí tat ta
Galán tára. Te me té sé re 1882. már ci us 23-án, 16 órai kez det tel ke rült
sor. A szer tar tást érc ko por só já nál Kubriczky Já nos róm. kat. ke rü le ti
ales peres úr vé gez te. Az en gesz te lô szent mi sét más nap tar tot ták a vá ros -
ka temp lo má ban. Sír em lé ke ma is meg ta lál ha tó a galán tai új köz te me -
tô ben. Sze rény sé gét mu tat ja, hogy vég ren de let ében ki kö töt te, rác  csal
kör be ke rí tett „egy sze rû sír ba” te mes sék. S mily kü lö nös az élet: 2007-
ben is ott áll tak sír já nál már ci us idu sán a hû sé ges fel vi dé ki ma gya rok.

Debeo fa te ri! – em lé kez ni oly kor szép, de oly ne héz.
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Szmodis Jenô

A saj tó sza bad ság el vé nek
tör té ne ti és ant ro po ló gi ai

vo nat ko zá sa i ról
Historical and Anthropological Aspects

of the Freedom of the Press

Összefoglalás
A ta nul mány rö vi den át te kin ti a ma gyar mé dia struk tú ra ki ala ku lá sá nak
kö rül mé nye it. Hang sú lyoz za, hogy a mai ma gyar struk tú ra a kom mu -
niz mus ból ve szi ere de tét, ami kor az MSZMP Agi tá ci ós és Pro pa gan da
Osz tá lya gya ko rolt tel jes el len ôr zést a saj tó egé sze fe lett. A struk tú rát
ké sôbb a pi a ci lo gi ka sem for mál ta át lé nye ge sen, mert az új tu laj do no -
sok fel té te lez ték, hogy a ko ráb bi ol va sók (fo gyasz tók) po li ti kai ori en tá -
ci ó ja vál to zat lan, így nem cse rél ték le a ki pró bált utat egy is me ret len
stra té gi á ra. Rá mu tat ar ra, hogy a saj tó pri va ti zá ci ót az el múlt két év ti zed -
ben a szo ci a lis ta kor má nyok irá nyí tot ták, ami meg ha tá roz ta a pri va ti zált
mé dia irá nyult sá gát is. Hang sú lyoz za, hogy a saj tó sza bad ság el ve 18–19.
szá za di ere de tû, így a saj tó sza bad ság mai ér tel me zé se kor te kin tet tel kell
len ni az újabb tár sa dal mi és tu do má nyos fej le mé nyek re is: a tö meg de -
mok rá ci ák ki ala ku lá sá ra, a monop o lisztikus nem zet kö zi saj tó bi ro dal -
mak lét re jöt té re és az em be ri be fo lyá sol ha tó ság gal kap cso la tos újabb
szo ci ál pszi cho ló gi ai ered mé nyek re (lásd Asch, Mil gram). A szer zô a saj -
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tó va ló di sza bad sá gá nak és a tá jé koz ta tás ki egyen sú lyo zott sá gá nak ér de -
ké ben a saj tó ci vil kont roll já nak (te hát nem po li ti kai vagy kor mány za ti)
erô sí té sét tart ja kí vá na tos nak.

Summary
The study gives a brief review of the conditions that led to the develop-
ment of the current structure of the Hungarian media. It is emphasised
that the current structure has its roots in the  Communist era, when the
Department of Agitation and Public Relations of the Communist Party
had a exclusive control over the press. Subsequently, the market logic did
not bring about essential changes in the structure, because the new own-
ers presumed that the political orientation of the previous readers (con-
sumers) had remained unchanged, and thus they preferred to follow the
trodden path instead of making attempts at a new market-strategy. It is
pointed out that media-privatization was controlled by Socialist  govern-
ments in the past two decades, and this fact determined the orientation
of the media sold. It is recalled that the principle of the freedom of the
press was formulated in the 18-19th centuries, and the current interpre-
tation of the concept should take the subsequent social developments
and scientific achievements into consideration: the existence of mass
democracies, the monopolistic international media empires, and the
new social and psychological discoveries relating to human suggestibility
(see Asch, Milgram). In the interest of a genuine freedom of the press
and balanced information, the author considers increasing civil (i.e. not
political or governmental) control of the press desirable.

A D E  M O K  R Á  C I  Á T É R I N  T Ô V E  S Z É  LY E K?

A He ti Vi lág gaz da ság 2012. már ci u si el sô szá má ban (va la mint a hvg.hu-n
2012. már ci us 8-án)1 Vö rös Im re pro fes  szor, az MTA le ve le zô tag ja, volt
al kot mány bí ró nagy ívû ta nul má nyá ban vet te vizs gá lat alá az el múlt két
év ha zai köz jo gi fej le mé nye it, jog sza bály vál to zá sa it, új tör vé nye it. Kö vet -
kez te té sé ben a szer zô ar ra haj lik, fenn áll a gya nú ja, hogy e vál to zá sok
mö gött a kor mány erôk ré szé rôl meg nyil vá nu ló, a ha ta lom ki zá ró la gos
bir tok lá sá ra irá nyu ló tö rek vé sek hú zód nak meg. Eb ben a kon tex tus ban
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tár gyal ja az írás a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság el nö ké nek ki -
lenc év re tör té nô ki ne ve zé sét is, va la mint az ezt le he tô vé te vô jog sza bá -
lyi kör nye zet ki ala kí tá sát. Ha a szer zô kö vet kez te té sé vel nem is ér tünk
egyet, a ta nul mány vi tat ha tat lan ér de me, hogy is mé tel ten rá irá nyít ja a
fi gyel met a saj tó sza bad ság kér dé sé re. Le he tô sé get biz to sít to váb bá ar ra,
hogy egy fe lôl át te kint sük a mé dia há bo rú le han go ló idô sza kát kö ve tô en
a ha zai saj tó ál la po tok el múlt bô két év ti ze des ala ku lá sát, más fe lôl vizs -
gá lat alá ve gyük az em ber re vo nat ko zó újabb ter mé szet- és tár sa da lom -
tu do má nyi is me re tek alap ján a saj tó sza bad ság nak azt az el vét, amely
azon ban ezen újabb is me re tek hi á nyá ban ala kult ki és ab szo lu ti zá ló dott
a 18. szá zad vé gé tôl a 21. szá zad leg ele jé ig.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság el nö ké nek ki lenc év re tör -
té nô ki ne ve zé se2 egy olyan bo nyo lult kér dést érint te hát, amely mé lyen
gyö ke re zik a rend szer vál to zás el múlt hus zon- eg y néhány éves fo lya ma tá -
ban. Ta lán még ab ban is egyet ért he tünk a szer zô vel, hogy e kör ben
nem meg fe le lô vá lasz szü le tett a jog al ko tó ré szé rôl egy két ség te le nül
fenn ál ló prob lé má ra. Az azon ban leg alább en  nyi re nyil ván va ló, hogy egy
olyan hely zet re szü le tett meg ké sett és ta lán vi tat ha tó vá lasz, amely a leg -
tá vo labb ról sem volt össz hang ban a de mok rá cia szel le mé vel és a va ló di
saj tó sza bad ság gal. Ezek az ér té kek ugyan is a saj tó struk tú rá já nak olyan
or ga ni kus, a tár sa da lom spon tán fej lô dé sé bôl kö vet ke zô ki ala ku lá sát fel té te le -
zik, amely ke vés sé volt jel lem zô a szo ci a liz mus ban párt fel ügye let3 mel -
lett ki ala kí tott és mû köd te tett, majd lé nye gé ben érin tet le nül ha gyott
ma gyar or szá gi tö meg tá jé koz ta tás ra.

A szer zô ta nul má nyá nak má so dik fe lé ben he lye sen ve ti fel, hogy az
egyes jog sza bály ok al kot má nyos sá gát nem el kü lö nül ten, ha nem ös  szes -
sé gük ben és együt tes ha tá suk ban kell vizs gál ni, még pe dig an nak tük ré -
ben, hogy azok el ve zet het nek-e a köz ha ta lom ki zá ró la gos bir tok lá sá -
hoz. E kör ben a szer zô igen szel le me sen, ele gán san és ere de ti mó don
hi vat ko zik a mo no pó li um el le nes sza bá lyok ra, ame lyek ki mond ják, „gaz da sá -
gi erô fö lény ben van az,… aki… te vé keny sé gét a pi ac töb bi részt ve vô jé -
tôl nagy mér ték ben füg get le nül foly tat hat ja anél kül, hogy… ma ga tar tá -
sá nak meg ha tá ro zá sa kor ér dem ben te kin tet tel kel le ne len nie ver seny -
tár  sainak… ve le kapc so latos…  ma ga tar tá sá ra”.4

Csak hogy ez a meg ha tá ro zás nem csu pán a je len le gi köz jo gi át ren de zô -
dés vo nat ko zá sá ban ve en dô fi gye lem be, de a Ma gyar or szá gon a rend -
szer vál to zás kor meg örö költ, az ál lam párt ál tal köz vet le nül fel ügyelt és
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for mált mé dia struk tú rá ra is, amely na gyobb rész ben el len pó lu sát ké -
pez te az 1990-ben de mok ra ti ku san meg vá lasz tott köz ha ta lom nak. Sôt –
em lé kez zünk vis  sza –, e struk tú ra ki fe je zet ten dek la rál ta is azt az egyéb -
ként tá vol ról sem igaz té telt, hogy a saj tó ter mé sze té bôl adó dó an el len -

zé ki. És ezen a pon ton rá kell mu tat -
nunk, hogy az új saj tó sza bá lyo zás
kér dé sé nek he lyes és pon tos ér té ke -
lé se szem pont já ból fel tét le nül szük -
sé ges te kin tet be ven ni a sza bá lyo zás
tár gyá nak szá mí tó ma gyar or szá gi mé -
dia el múlt húsz éves tör té ne tét. Ter -
mé sze te sen en nek a szo ci o ló gi ai
tény alap nak a fi gyel men kí vül ha gyá -

sá val is be le kezd he tünk for mál lo gi kai fej te ge té sek be a saj tó sza bad ság
hely ze té rôl. Ez eset ben va ló szí nû leg azt kell majd be lát nunk, hogy min -
den szo kat lan és ta lán nem is fel tét le nül kí vá na tos jo gi je len ség el le né -
re – tény le ges cen zú ra hi á nyá ban – a saj tó Ma gyar or szá gon for má li san
sza bad. Ha azon ban kér dé se in ket nem lég üres tér ben kí ván juk meg vá -
la szol ni, ha nem a tár sa dal mi va ló ság tény le ges ös  sze füg gés rend sze ré -
ben – ami ként Vö rös Im re is igen nagy va ló ság ér zék kel ír ta meg re mek
ta nul má nyát –, ak kor nem ta ka rít hat juk meg a szem be né zést a sza bá lyo -
zás tár gyá nak va lós ter mé sze té vel.

A J E  L E N  L E  G I H A  Z A I M É  D I A  S T RU K  T Ú  R A

T Ö R T É  N E  T I E L Ô Z  M É  N Y E  I  R Ô L

A rend szer vál to zás el sô év ti zed ében az ere de ti leg szo ci a lis ta, monop o -
lisztikus saj tó struk tú rá nak a le bon tá sá ra nem ke rült sor, csu pán az ún.
át men té sé re – pri va ti zá ció (szer kesz tô sé gi), spon tán (ön) pri va ti zá ció
út ján, és a mé di át érin tô jo gi hely zet be be to no zá sa ré vén a vál toz ta tás -
hoz szük sé ges két har ma dos fel ha tal ma zás meg kö ve te lé sé vel. A rend -
szer vál to zás má so dik év ti zed ében csak ar ra tör tén tek kez de mé nye zé -
sek, hogy egy ri vá lis or gá num rend szer ki ala kul jon, azon ban a már meg -
lé vô hege mon isztikus struk tú ra mes  sze me nô tisz te let ben tar tá sa, sôt adott
eset ben erô sí té se mel lett. Ezt az erô sí tést je len tet te ugyan is töb bek kö -
zött az 1994-tôl 1998-ig tar tó kor mány za ti cik lus ide jén „a két ke res ke -
del mi te le ví zió” pi ac ra en ge dé se, ame lyek – a né hány év vel ko ráb ban
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hir de tett el vek el le né re – ke vés sé mu tat tak el len zé ki ma ga tar tást a meg -
szü le té sük kor reg ná ló, és szá muk ra mû kö dé si en ge délyt adó ha ta lom -
mal szem ben. Kü lön ér de kes ség, hogy a su gár zá si en ge délyt el nye rô
egyik ke res ke del mi adó, az RTL Klub an nak a Ber tels mann Group nak
az ér de kelt sé gi kö ré be tar to zik, ame lyik az egy ko ri párt lap, a Nép sza -
bad ság ki adó já nak (Nép sza bad ság Rt.) 1990-es meg ala pí tá sá ban is részt
vett.5 E té nyek te hát alig ha ke rül he tôk meg, ha a je len le gi mé dia sza bá -
lyo zás el fo gu lat lan ér té ke lé sét kí ván juk el vé gez ni.

Me rô ben fi lo zó fi ai sík ra te rel ve a kér dést, alig ha nem egyet ért he tünk
Oswald Spen gler rel, aki kö zel száz esz ten dô vel ez elôtt ek ként ra gad ta meg
a prob lé ma lé nye gét: „...az ál mo do zót ki elé gít he ti, ha a saj tó al kot má nyo -
san »sza bad«, a szak em ber azon ban az iránt fog ér dek lôd ni, hogy ki ren -
del ke zik fe let te.”6 Ter mé sze te sen sem az írott saj tó pi a co sí tá sát el vég zô szo -
ci a lis ta, sem az elekt ro ni kus mé dia magánosítását le ve zény lô szo ciál -
liberális kor mány nem tö re ke dett ar ra, hogy az új tu laj do no sok az övé ké -
tôl el té rô po li ti kai irány za to kat tá mo gas sa nak. A szer kesz tô sé gek sze mé lyi
ös  sze té te le, az egyes or gá nu mok hang vé te le – el te kint ve ter mé sze te sen at -
tól a szó kész let cse ré tôl, ami a de mok ra ti kus és jog ál la mi át ala ku lás ból
szük ség sze rû en kö vet ke zett – ér zé kel he tô en nem is vál to zott, il let ve az új,
elekt ro ni kus or gá nu mok a mû kö dé sük nek te ret en ge dô ha ta lom mal
szem ben leg alább is nem vol tak ba rát ság ta la nok.

Sa já tos ese tet je lent hét me gyei (párt)lap el ide ge ní té se, amely a leg -
na gyobb va ló szí nû ség gel po li ti kai al ku út ján, és vél he tô en meg té vesz -
tés sel tör tént az 1990-es or szág gyû lé si vá lasz tás két for du ló ja kö zött.7 Az
ép pen ha ta lom ra ke rü lô kor mány erô ket a ve vô sze mé lye meg nyug tat ni
lát szott. A tu laj dont szer zô Axel Sprin ger azon ban – füg get le nül at tól,
hogy Né met or szág ban kon zer va tív or gá nu mok ki adó ja – üz le ti vál lal ko -
zás lé vén, a járt utat nem hagy ta el a já rat la nért, így a la pok irá nyult sá -
ga meg ma radt. És ezen a he lyen kell utal nunk ar ra, hogy Vö rös Im re
pro fes  szor igen tisz te let re mél tó elv sze rû ség gel az Or szág gyû lés Kul tu rá -
lis Bi zott sá gá nak Saj tó Al bi zott sá gá ban szak ér tô ként, szin tén a ver seny -
jo gi el vek re hi vat ko zás sal már 1990-ben is fel emel te sza vát e pri va ti zá ció
el len. Hogy mi lyen si ker rel, azt is tud juk.

Na pi szin tû, fo lya ma tos, for má lis ren del ke zés pár tok ré szé rôl ugyan nem
va ló sult meg 1990 után a mé di u mok fe lett, azon ban a ren del ke zé si jo got
gya kor ló tu laj do nos ki je lö lé se mind 1990 tá ján, a na pi lap ok vo nat ko zá sá -
ban, mind pe dig 1994 és 1998 kö zött, az elekt ro ni kus mé di á ban egy azon
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po li ti kai ol dal ál tal tör tént. A ren del ke zé si jog gya kor ló já nak ki je lö lé se
pe dig nyil ván va ló an köz ve tett be fo lyást je lent a saj tó fe let ti ren del ke zés
irányára, sôt a tu laj do nos ki je lö lé se – mint egy sze ri ak tus – ma ga is ren -
del ke zést je lent a saj tó fe lett, még pe dig for málisat. A saj tó sza bad ság Speng -
ler ál tal fel ve tett, a tö meg de mok rá ci ák és a tö meg tá jé koz ta tás prob le -
ma ti ká já ra ér zé ke nyebb, ki fe je zet ten a ren del ke zés kér dé sét elô tér be
ál lí tó szem pont ja alap ján te hát azt mond hat juk, hogy a ma gyar or szá gi
saj tó hely ze te leg alább is erôs ké te lye ket ala po zott meg a rend szer vál to -
zás fo lya ma tá ban.

Ami kor a saj tó sza bad ság kér dé sé ben ál lást kí vá nunk fog lal ni, szin tén lé -
nye ges moz za nat, hogy a saj tó sza bad ság gal kap cso la tos jog el vek ak kor szü -
let tek, ami kor Eu ró pa la kos sá gá nak na gyob bik há nya da írás tu dat lan volt,
és a köz élet, va la mint a jog- és a po li ti kai fi lo zó fi á ról gon dol ko dók kö re
nem ta pasz tal ta, mert nem ta pasz tal hat ta meg a saj tó mo no pó li u mok mû -
kö dé sé nek ter mé sze tét, „ki rály csi ná ló” jel le gét. Ak kor ugyan is még a gon do -
lat- és szó lás sza bad sá gon volt a hang súly. Nem lé tez tek még ezek a mo no pó -
li u mok (kü lö nö sen az elekt ro ni kus mé dia, amely még a vá lasz tó jog gal ren -
del ke zô funk ci o ná lis anal fa bé ták hoz is el jut), il let ve nem lé te zett még
olyan tö meg de mok rá cia, amely re a saj tó ha tás sal le he tett vol na, hogy – ki éle -
zett hely zet ben – gya kor la ti lag el dönt hes se a vá lasz tá sok ki me ne te-
l ét, lé nye gé ben te hát a köz ha ta lom gya kor ló i nak sze mé lyét.

A mul ti na ci o ná lis saj tó bi ro dal mak és a tö meg de mok rá ci ák ko rá ban
pusz tán a saj tó sza bad ság azon el vé re hi vat koz ni, amely a tö me gek írás tu -
dat lan sá gá nak, az eu ró pai tár sa dal mak fél fe u dá lis ál la po tá nak ko rá ban,
saj tó bi ro dal mak lé te hi á nyá ban ala kult ki, nem csu pán tör té ne ti et len, de
alig ha nem al kot má nyos fe le lôt len ség is vol na. A mo dern al kot má nyos el -
vek ugyan is a leg szi go rúb ban meg kö ve te lik a de mok rá cia, a nép egy ol da lú
be fo lyás tól men tes aka ra tá nak tisz te let ben tar tá sát. És ép pen e vi szony la gos
be fo lyás men tes ség nem meg fe le lô en biz to sí tott ab ban az eset ben, ha egy
or szág saj tó nyil vá nos sá ga egy pó lu sú, vagy az egyik po li ti kai irány zat saj tó -
be li po zí ci ó ja leg alább is hege mon isztikus jel le gû.

Ma gyar or szá gon azon ban a tá jé koz ta tás ban pon to san ilyen hely zet
ál lott fenn mind az át ö rök lött köz szol gá la ti mé dia, mind a pri va ti zált or -
szá gos és me gyei na pi lap ok, mind pe dig a ke res ke del mi csa tor nák mû -
kö dé se ál tal. Vö rös Im re gon do lat me net ét kö vet ve te hát, a „szo ci a liz -
mus”-ból örö költ, il let ve a szo ciál liberális kor mány ál tal 1994 és 1998
kö zött pi ac ra en ge dett or gá nu mok ide o ló gi ai-po li ti kai as pek tus ból monop o -
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lisztikus erô fö lény ben vol tak, mi vel te vé keny sé gü ket a pi ac töb bi részt ve vô -
jé tôl nagy mér ték ben füg get le nül foly tat hat ták anél kül, hogy ma ga tar tá -
suk meg ha tá ro zá sa kor ér dem ben te kin tet tel kel lett vol na len ni ük ver -
seny tár sa ik ve lük kap cso la tos ma ga tar tá sá ra. Az ún. pol gá ri ol dal hoz
kö tô dô or gá nu mok ugyan is igen cse kély ha té kony ság gal tud ták kor ri -
gál ni a hege mon isztikus
hely ze tû saj tó sze rep lôk tá jé -
koz ta tá sá nak vé le mény mo -
no pó li u mát, gya ko ri egy ol -
da lú sá gát.8 Ez pe dig olyan
ob jek tív tény, amely tôl tö ké -
le te sen füg get len kér dés,
hogy az át örö költ saj tó mun -
ka tár sa i nak több sé ge, va la -
mint az ál ta luk ki ne velt után pót lás mi lyen szak mai és er köl csi mi nô sé -
get kép vi sel. A fô prob lé mát, te hát az al kot má nyos ság és a saj tó va ló di
sza bad sá gá nak, ki egyen sú lyo zott sá gá nak kér dé sét ugyan is az or gá nu mok
ará nyai érin tik ele ve nen, nem pe dig az eset le ges szak mai és mo rá lis
hi á nyos sá gok, ame lye ket egye di ügyek ként kell ke zel ni, ám amely egye -
di „ke ze lé sek” (hely re iga zí tás, saj tó eti kai vizs gá lat) ma gá ra a struk tú rá -
ra és az ará nyok ra nem hat nak ki. Hogy vi lá go san lás sunk, egy pél dá val
meg vi lá gít va a hely ze tet: a mar xis ta fi lo zó fu sok egyen ként le het nek tö -
ké le te sen jó hi sze mû, be csü le tes em be rek, ez azon ban tel jes ség gel kö -
zöm bös egy or szág kul tú rá ja és szel le mi élet ké pes sé ge szem pont já ból,
ha az egye te me ken és a nyil vá nos ság ban ki zá ró lag a mar xis ta ide o ló gia
kép vi sel tet he ti ma gát, és a plu ra liz mus csu pán a mar xis ta ide o ló gi án be lül
en ge dé lye zett. Az egy ol da lú ság, az arány ta lan ság te hát már ön ma gá ban ve -
sze del mes, min den fé le rossz hi sze mû ség és szak mai al kal mat lan ság nél kül
is. A saj tó ban azon ban – a szo ci a liz mus év ti ze de i  ben ki ala kult struk tú ra
okán – ép pen ez az egy ol da lú ság és arány ta lan ság ala kult ki, még pon -
to sab ban fo gal maz va: lett ki ala kít va az MSZMP agi tá ci ós és pro pa gan da
ap pa rá tu sa ál tal.

Két ség be le het ugyan von ni az itt vá zolt fo lya mat va ló sá gát és ér té ke lé -
sét, az azon ban tény, hogy a föl di su gár zá sú or szá gos te le ví zi ós mû sor szol -
gál ta tók je len tôs ré sze a szo ci a liz mus idô sza ká ban (1957-ben, és ép pen az
1956-os a for ra da lom és sza bad ság harc le ve ré sé vel ös  sze füg gés ben), il let -
ve az 1994 és 1998 kö zöt ti szo ciál liberális kor mány za ti cik lus alatt kezd te
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meg mû kö dé sét. Et tôl el mé le ti leg még le het tek vol na el fo gu lat lan ok ezek
az or gá nu mok, azon ban en nek fel té te le zé sé hez pon to san olyan na iv ság ra
van szük ség, ame lyet Vö rös Im re ki vá ló ta nul má nyá ban oly ma ró gún  nyal
ál lít pel len gér re. A je len le gi sza bá lyo zás sal kap cso la tos kri ti ka te hát csak a
múlt tal és az ab ból fa ka dó je len nel va ló szem be né zés ese tén le het ma ra -
dék ta la nul hi te les. Ha azon ban szem be né zünk a múlt tal és a je len nel, azt
mond hat juk, hogy a je len le gi sza bá lyo zás egy in for má lis, ám tény le ge sen
monop o lisztikus saj tó ha ta lom vo nat ko zá sá ban je lent bi zo nyos for má lis, és je -
len leg pusz tán a le he tô sé gek szint jén lé te zô kont rollt, még pe dig a saj tó sza bad -
ság alap elv ét még nem sér tô mó don.

A SAJ TÓ SZA BAD SÁG EL VÉ NEK TÖR TÉ NE TI HÁT TE RE

ÉS AB SZO LU TI ZÁ LÁ SÁ NAK SZO CI ÁL PSZI CHO LÓ GI AI KÖ VET KEZ MÉ NYEI

Kü lön kér dés et tôl, hogy a saj tó mû kö dé sé nek mi lyen kor lá tai ál lít ha -
tók fel egy de mok rá ci á ban. A mé dia há bo rú nak ne ve zett idô szak ban vi -
lág szer te még ja vá ban vi rá goz tak, Ma gyar or szá gon pe dig új sze rû ség ük
mi att kü lö nö sen ele ve nen ha tot tak azok az el vek, ame lyek pusz tán a saj -
tó sza bad sá gá ra és a pi a ci ver seny kor lá to zat lan sá gá ra he lyez ték a hang súlyt.
Ezek az el vek azon ban csu pán más el vek kel és bi zo nyos re le váns té nyek -
kel va ló ös  sze füg gé sük ben al kal maz ha tók he lye sen, ab szo lu ti zá lá sul pe -
dig dog má vá me re ví ti azo kat, még pe dig a de mok rá ci á ra néz ve ár tal mas
dog má vá. Ezen a he lyen is em lé kez te tek egyút tal ar ra, hogy – az egyéb
tu do mány szak ok nak az el múlt év szá zad ok ban és év ti ze dek ben be kö vet -
ke zett ha tal mas fej lô dé se okán – a jog tu do mány mû ve lé sé nek a ko ráb -
bi ak hoz ké pest még in kább mul ti dis z ci plináris irá nyult sá gú nak kell len -
nie.9 Amint ugyan is a saj tó sza bad ság kér dé sé nek vizs gá la ta kap csán ta -
lán lát ni fog juk, az em ber re és a tár sa da lom ra vo nat ko zó újabb is me re -
tek alig ha en ge dik meg, hogy meg ta ka rít suk a jog gal kap cso la tos bi zo -
nyos el ve ink is mé telt, több ol da lú és ala pos szem ügy re vé te lét.

Je lez tük azo kat a tör té nel mi kü lönb sé ge ket, ame lyek a saj tó sza bad -
ság el vé nek 18–19. szá za di meg szü le té se, va la mint a tö meg de mok rá ci ák
idô sza ka kö zött mu tat koz nak. Ezen túl me nô en – amint utal tunk rá – te -
kin tet be kell ven nünk ma gá ról az em ber rôl va ló is me re tek bô vü lé sét és
gya ra po dá sát is, amely az el múlt év szá zad ok ban, kü lö nö sen az el múlt
bô fél év szá zad ban be kö vet ke zett. A 18. szá zad fi lo zó fi ai, po li ti kai és al -
kot mány jo gi gon dol ko dá sa egy ra ci o ná lis em ber kép bôl in dult ki, azt
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vé lel mez ve, hogy az em be ri vi sel ke dést alap ve tô en tu da tos, ér tel mi ak -
tu sok, ra ci o ná lis meg fon to lá sok ala kít ják. E meg kö ze lí tés ben a fo gal mi
dis kur zus és a ta pasz ta lat idô vel szük ség kép pen el ve zet a leg ide á li sabb
meg ol dá sok hoz min den kér dés ben, így a po li ti ka te rü le tén is.

Csu pán a 20. szá za di kom mu niz mus és ná ciz mus ta pasz ta la tai éb resz -
tet ték rá az eu ró pai gon dol ko dók je len tôs ré szét ar ra a – nyu ga ti szel -
lem leg jobb jai ál tal már a 19. szá zad tól fel is mert, töb bek kö zött Scho -
pen ha u er, Nietz sche fi lo zó fi á já ban fel me rü lô, Pierre Janet, Sig mund
Fre ud, Carl Gus tav Jung, Gus tave Le Bon ál tal le írt – tény re, hogy az
em ber nem, de leg alább is nem ki zá ró lag ra ci o ná lis lény. Ezért fo gal ma -
zott igen szel le me sen Elliot Aron son úgy, hogy az em ber nem ra ci o ná -
lis, ha nem ra ci o na li zá ló lény.10 Ezt iga zol ták min den két sé get ki zá ró an
mind a szo ci ál pszi cho ló gi ai, mind pe dig a hu mán eto ló gi ai ku ta tá sok,
ame lyek egy be hang zó an mu tat tak rá az em ber ún. indok trinál ható-
ságára, be fo lyá sol ha tó sá gá ra.11 Eb bôl a szem pont ból ki emelt je len tô sé -
ge volt a drá mai ered ményt mu ta tó Asch-féle kí sér let nek.12

E kí sér let vi lá gos sá tet te a köz vet len ta pasz ta la tok és ér tel mi meg fon -
to lá sok meg le he tô sen kor lá to zott, egyút tal a su gal ma zás és a ver bá lis be -
vé sés je len tôs be fo lyá sát az íté let al ko tás ban. Bi zo nyí tást nyert ugyan is,
hogy a leg egy sze rûbb ta pasz ta la ti té nyek kel el len té tes ál lí tá sok ra is rá le het
ven ni az em be rek nagy szá za lé kát, még pe dig nem fe nye ge tés vagy kény -
szer al kal ma zá sá val, ha nem pusz tán az zal, hogy a va lót lan ál lí tást kel lô en
sok szor és kel lô ha tá ro zott ság gal mond ják el je len lét ük ben. Az em be rek
e nem je len ték te len ré sze azu tán ön szán tá ból, oly kor meg gyô zô dés sel,
oly kor iga zod ni vá gyás ból tu da to san je lent ki a ta pasz ta la tá val nyil ván va -
ló an el len té tes ál lí tást. A kí sér let sze rint egy táb lán lát ha tó füg gô le ges fe -
ke te vo nal (re fe ren cia vo nal) vo nat ko zá sá ban kel lett el dön te ni ük a kí sér -
le ti sze mé lyek nek, hogy egy má sik táb lán lát ha tó há rom, kü lön bö zô hosz -
 szú sá gú  A, B és C vo nal kö zül me lyik nek a hos  sza azo nos a re fe ren cia vo -
nal lal. Mi e lôtt a kí sér le ti alany hoz in téz ték vol na azt a kér dést, hogy me -
lyik a re fe ren cia vo nal nak meg fe le lô vo nal, ugyan ezt a kér dést fel tet ték
né hány, a kí sér let be be ava tott sze mély nek, akik az elô ze tes meg be szé lés
sze rint rend re té ves vá laszt ad tak. A be nem ava tott kí sér le ti ala nyok
35–37%-a ezt kö ve tô en a ta pasz ta la ta i val el len té tes rossz vá laszt ad ta: lát -
szó lag vagy va ló sá go san, de el fo gad ták azt a ha mis ál lí tást, amit ele gen dô
al ka lom mal el is mé tel tek elôt tük. A je len ség azon ban azért fé lel me tes,
mert ez az arány egy ilyen egy sze rû és a fi zi kai ta pasz ta lás ál tal könnyen
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el len ôriz he tô kér dés sel ös  sze füg gés ben szü le tett. Mi le het te hát a hely zet
a bo nyo lul tabb és a köz vet len ta pasz ta la ti el len ôriz he tô sé gen tú li – pél dá -
ul tár sa dal mi, gaz da sá gi, po li ti kai – kér dé sek és ös  sze füg gé sek te kin te té -
ben. Itt alig ha nem még in kább az elô í té le te ké, a be vé sé se ké és be vé sô dé se ké, az
elég szer és elég gé ha tá ro zot tan el mon dott ha mis ál lí tá so ké vagy igaz köz -
he lye ké lesz a dön tô sze rep az íté let al ko tás ban, s a ma ni pu lál ha tó sá gi arány
vél he tô en jó val na gyobb lesz a 30–40%-nál. Eb bôl per sze az is kö vet ke zik,
hogy az ún. „ván dor sza va zók” nagy já ból ha son ló ará nyá nak nem kis szá -
za lé ka ki van szol gál tat va ilyen ter mé sze tû és ha son ló ha té kony sá gú be fo -
lyá so lás nak, amely adott eset ben vá lasz tá sok el dô lé sét ered mé nyez he ti.

Az em be ri indok trinál hatóság, be fo lyá sol ha tó ság per sze ne ga tí ve is
meg fo gal maz ha tó. Tud niil lik – amint ar ra Mil gram hí res kí sér le te rá -
mu tat13 – az em ber nek igen ala csony a pa rancs meg ta ga dá si kész sé ge.
A kí sér let sze rint a vizs gált sze mé lyek nek nö vek vô in ten zi tá sú elekt ro -
mos sok kal kel lett bün tet ni ük a kér dé sek re rossz vá laszt adó sze mé lye -
ket. A vizs gált sze mé lyek több sé ge – akik pe dig tel je sen át la go sak, te hát
nem sza dis ták vol tak – oly an  nyi ra meg kí vánt fe lel ni a rá bí zott „ne ve lé -
si fel adat nak” és a kí sér let ve ze tô el vá rá sá nak, hogy nem ta gad ta meg az
ál ta la ha lá los erôs sé gû nek vélt (va ló já ban nem lé te zô) áram ütés ál do -
zat ra mé ré sét. Hang sú lyo zan dó, hogy míg az ún. Asch-kísér let a vizs gá -
la ti sze mé lyek több mint egy har ma da ese tén bi zo nyí tot ta a nagy fo kú
be fo lyá sol ha tó sá got, ad dig a Mil gram-kísér let már egye ne sen a több ség
ala csony szin tû uta sí tás meg ta ga dá si kész sé gét iga zol ta.

A rek lám ipar ba is ezért áram la nak dol lár mil liár dok, il let ve Ma gyar or -
szá gon pl. 2002-ben ezért ke rült a mé di á hoz rek lám be vé tel ként az a nagy -
já ból kétszázmil li árd fo rint, amely nek kö zel ki lenc ven szá za lé kán a két ke -
res ke del mi adó osz to zott.14 A rek lám és a be fo lyá so lás ki fi ze tô dô üz let, és
a ha tás az em be ri be fo lyá sol ha tó ság gal függ ös  sze. A saj tó sza bad ság gal kap cso -
la tos el vek ki dol go zá sa kor azon ban tá vol ról sem volt vi lá gos, még ke vés bé
tu do má nyo san iga zolt, hogy az em be ri aka rat ilyen mér ték ben ki van
szol gál tat va má sok aka ra tá nak, a kel lô en ha té kony be fo lyá so lás nak.

Ami kor te hát a saj tó mû kö dé sé nek sza bá lyo zá sá ról be szé lünk, ak kor ar -
ról is szó lunk, hogy ki, mi lyen mér ték ben be fo lyá sol hat ja an nak a kér dés -
nek az el dön té sét, hogy ki bir to kol ja a köz ha tal mat. A saj tó sza bad ság el vé nek
ab szo lu ti zá lá sá val és a pi a ci lo gi ka sza bad já ra en ge dé sé vel ugyan is a leg tá -
vo labb ról sem a gon do lat- és szó lás sza bad sá got tá mo gat juk, ha nem an nak en -
ge dünk te ret, hogy a leg tô ke erô sebb vál lal ko zá sok a le he tô leg na gyobb
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mér ték ben ve gye nek részt a köz élet for má lá sá ban, a köz ha ta lom bir tok lói -
nak – el mé le ti leg a nép ál ta li – meg vá lasz tá sá ban. El en ged he tet len te hát
a saj tó 21. szá za di sza bá lyo zá sá nak ki ala kí tá sa kor, hogy fi gye lem be ve gyük
az em ber re vo nat ko zó új is me re te ket és azok kö vet kez mé nye it.

A saj tó mo no pó li u mok meg za bo lá zá sá nak és a saj tó sza bad ság új – tá vol -
ról sem ab szo lu ti zá ló jel le gû – kon cep ci ó já nak gon do la ta Nyu ga ton is csu -
pán az el múlt évek ben ke rült elô tér be. Nem utol só sor ban né hány olyan
ke gye let sér tô ese mén  nyel ös  sze füg gés ben, ame lyek – a hí rek sze rint – a
Rupert Mur doch-féle mul ti na ci o ná lis saj tó bi ro da lom mû kö dé se nyo mán
kö vet kez tek be.15 En nek so rán nagy múl tú saj tó or gá num (News of the
World) meg szün te té sé re és tu laj do nos vál to zás ra is sor ke rült. A brit par la -
ment vizs gá ló bi zott sá ga pe dig ki mond ta, hogy Rupert Mur doch „nem al -
kal mas sze mély” egy nagy nem zet kö zi vál lal ko zás irá nyí tá sá ra.16

A bot rány el sô sor ban ma gán sze mé lyek mo bil te le fon ja i nak le hall ga tá sa
nyo mán pat tant ki, azon ban mind ez csak a jég hegy csú csá nak bi zo nyult.
El sô kör ben te hát a sze mé lyes ada tok biz ton sá gá hoz fû zô dô jog és a saj tó -
sza bad ság el ve üt kö zött meg, amely bôl az elôb bi ke rült ki gyôz te sen. Fény
de rült azon ban rend ôr sé gi al kal ma zot tak kor rum pá lá sá ra is, il let ve az ügy
éle sen irá nyí tot ta rá a fi gyel met a saj tó bi ro dal mak nak a vá lasz tá sok ki me -
ne tel ében ját szott sze re pé re, po li ti kai kap cso la ta i ra is. Ek kor érez te el ér ke -
zett nek az idôt a po li ti kai szfé ra a saj tó fe lett gya ko rolt gyám sá gá nak la zí -
tá sá hoz, és meg szü let tek a saj tót érin tô azon in téz ke dé sek, ame lyek húsz
év vel ko ráb ban, kü lö nö sen pe dig a rend szert vál tó kö zép-eu ró pai or szá -
gok ban el kép zel he tet le nek let tek vol na. A brit par la ment em lí tett bi zott -
sá ga fél re té ve a saj tó po li ti ka fe let ti el len ôr zé si jo gá val kap cso la tos év szá za -
dos dog mát, mint le gi tim, a nép szu ve re ni tást meg tes te sí tô szerv ne vé ben
el já ró tes tü let, vé le mé nyé nek ki mon dá sá val tu laj don kép pen nem mást
tett, mint igényt for mált ar ra, hogy vis  sza he lyez tes sen jo ga i ba a nép kép vi -
se let el ve a tö meg de mok rá ci ák saj tó do mi nan ci á já val szem ben.

ZÁ  R Ó  G O N  D O  L AT O K,  AVAG Y N É  H Á N Y K Ö  V E T  K E Z  T E  T É S

Kö zel száz év vel Spen gler fi gyel mez te té se után el ér ke zett te hát a saj tó -
sza bad ság ról va ló gon dol ko dás új pe ri ó du sa, amely nek a lé nye ge – ha -
son ló an a Vö rös Im re ál tal fel ve tett ok fej tés hez – ab ban ra gad ha tó meg,
hogy nem csu pán egyes al kot má nyos el ve ket kell te kin tet be ven ni a jo -
gi sza bá lyo zás ki ala kí tá sa kor, ha nem az adott eset ben ver sen gô al kot má -
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nyos el vek mind ma ra dék ta la nabb össz hang ját szük sé ges meg te rem te ni a
va ló di de mok rá cia ér vé nye sü lé sé nek ér de ké ben. Ilyen al kot má nyos elv
töb bek kö zött a tár sa da lom egész ség hez, a fi a tal ko rú ak egész sé ges fej -
lô dés hez va ló jo gá nak biz to sí tá sa is. Ter mé sze ti és szel le mi kör nye zet vé -
de lem nél kül azon ban en nek biz to sí tá sá ról alig ha be szél he tünk.

Nem vi tat ha tó, hogy a ma gyar mé dia tör vény már meg szü le té se pil la -
na tá ban is tar tal ma zott er re vo nat ko zó he lyes ren del ke zé se ket, a prob -
lé mát azon ban az je len tet te, hogy a tör vény fe let ti ôr kö dést hang sú lyo -
san párt kép vi se lôk re bíz ta a jog al ko tó, ahe lyett, hogy e fel ada tot egé szé -
ben át en ged te vol na egy fel sô ház sze rû en meg szer ve zett pa ri tá sos szerv -
nek, a tár sa da lom mû kö dé sé ben je len tôs sze re pet vál la ló, nem ál la mi,
nem kor mány za ti sze rep lôk bôl ál ló tes tü let nek, amely a tar ta lom szol -
gál ta tás nak nem pusz tán a párt po li ti ka i lag re le váns moz za na ta i val kap -
cso lat ban ta nú sí tott vol na fo ko zott ér zé keny sé get.

Saj ná la to san az új sza bá lyo zás ban is ér vé nye sült az ed di gi bô két év ti zed
párt po li ti kai, igaz ga tás köz pon tú lo gi ká ja, amely ön ma gá ban nem sér ti ugyan
a va ló di saj tó sza bad sá got, de el sem ve zet hoz zá. Alap ve tô en egyet ért ve te -
hát a szer zô nek a mé dia sza bá lyo zás mó do sí tá sá val kap cso la tos ag gá lya i val,
ám nem oszt va Vö rös Im re jog ál la mi sá got érin tô fé lel me it, ma gam an nak
a szük sé ges sé gé re hí vom fel a fi gyel met, hogy a pi a ci ala pon mû kö dô saj -
tó te vé keny sé gé nek ala kul ja nak ki azok az in téz mé nyes és az al kot má nyos
ér té kek egé szé ben gyö ke re zô, a tu laj do no si struk tú rát és a tar ta lom szol -
gál ta tást egy aránt érin tô kor lá tai, ame lyek ér vény re jut ta tá sá ban ki zá ró lag
az egye dül le gi tim, össz tár sa dal mi ci vil kont roll ér vé nye sül, ter mé sze te sen a
bí ró sá gi jog or vos lat biz to sí tá sa mel lett.
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„Pro pub li co bono”

Összefoglalás
A szer zô a 2011-ben út já ra in dí tott Jó Ál lam köz igaz ga tás-fej lesz té si kon -
cep ció egyes ele me it ve szi gór csô alá, sa já tos szem szög bôl: a kor mány ál -
tal élet re hí vott ösz tön díj prog ram (Ma gyar Köz igaz ga tá si Ösz tön díj) ré -
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sze sé nek és egyút tal a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem hall ga tó já nak
meg vi lá gí tá sá ban. Fel hív ja a fi gyel met ar ra a fon tos té nye zô re, hogy a
gaz da ság és az ál lam igaz ga tás szer ve sen ös  sze tar to zik, sor suk együtt ala -
kul. A ta nul mány ge rin ce még is az az élet fi lo zó fia, ame lyet Mag yary Zol -
tán kép vi selt, és amely nek men tén 2011-ben meg ha tá roz ták a fej lô dé si
irányt.

Summary
The author analyzes the elements of the Good Governance public
service development concept launched in 2011 from a special point of
view: that of a grantee of the Hungarian Public Service Scholarship
Program announced by the government and a National Public Service
University student. The attention is drawn to the fact that the economy
and public administration are closely interrelated and change togeth-
er. Nevertheless, the backbone of the essay is the philosophy represent-
ed by Zoltán Magyary, which was also the basis of the development
defined in 2011.

TÖ R T É  N E L  M I V I S   S Z A T E  K I N  T É S

Egy ál lam mû kö dé sét szá mos jel zô vel le het il let ni. Eze ket a ki fe je zé se -
ket pe dig idô rôl idô re új ra de fi ni ál ják. Jól csen gô sza vak al kot ják a fo gal -
mat, mint a ha té kony ság, a köz jó vagy a gaz da ság mû kö dô ké pes sé gé nek
fenn tar tá sa. Utób bi ki emel ke dô sze re pet tölt be az ál lam fel ada tai kö -
zött, hi szen egy gya ra po dás ra ké pes ál lam hoz zá já rul az or szág gaz da sá -
gá nak vi rág zá sá hoz, fej lô dé sé hez, a de kon junk tú ra el ke rü lé sé hez. Ez
min den or szág szá má ra ál ta lá nos cél.

Az ál lam és a gaz da ság kö zöt ti (kap cso lat nél kü li) pár hu zam egy
pon ton va ló meg tö ré se és bi zo nyos mér té kû ös  sze fo nó dá sa ered mé nyes
in teg rá ci ót hoz hat lét re. Az ál la mi be avat ko zás ra pél da ként em lít he tô
az USA és Nyu gat-Eu ró pa. Az az irány, hogy Ma gyar or szág ese té ben a
key nesi gaz da ság po li ti kát kell elô irá nyoz ni és meg te rem te ni, nap ja ink -
ban na gyon is helyt ál ló. A má ra vi lág vál ság ból lett eu ró pai vál ság egyik
gyógy mód ja, hogy az ál lam ak tív sze re pet vál lal a gaz da sá gi fo lya ma tok -
ban, ez zel meg te remt ve az egyen sú lyi ál la po tot. Ez a sze rep az ál lam ré -
szé rôl ál lan dó ter ve zést, sza bá lyo zást igé nyel. Mind ez el le he tet le ní ti azt
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az 1700-as évek be li el kép ze lést, hogy vis  sza nyúl junk az Adam Smith-féle
el gon do lás hoz, az éj je li ôr ál lam ként mû kö dô kor mány zás hoz. A lát ha -
tat lan kéz te ó ri á ja sze rint ez a faj ta be avat ko zás ter mé szet el le nes. Bár
ha zánk ban meg je le nik az „éj je li ôr”, de csak oly mér ték ben, ami vel a
köz jót szol gál ja. Vis  sza ka nya rod va a key nesi meg ol dás hoz és a vál ság ke -

ze lé sé hez, az ál lam sta bi li zá lá sa
ér de ké ben a fej lett or szá gok tu -
da tos, ak tív be fo lyá so lást al kal -
maz tak.1

A meg ol dás ke re sés ak tu á lis té -
ma je le nünk ben, és min dig vis  z-
sza té rô erô fe szí tés a múlt ban. 
A vál ság mint egy pe ri o di ku san

meg je le nô, el ke rül he tet len rossz a tör té ne lem fo lya mán, amely min dig
rep ro du kál ja ma gát. Gon dol junk csak az 1929–33-as pénz ügyi ös  sze om -
lás ra, vagy az 1997–98-ban je lent ke zô gaz da sá gi vi lág vál ság ra. Ilyen kor
van szük sé günk re for mok ra és azok aty ja i ra, akik ne vét még sok év szá -
zad után is em le ge tik, tu do má nyos mun ká juk pe dig fel hasz nál ha tó, ke -
ze lés re al kal maz ha tó. Kor sza kon ként ki emel ke dô tu dó sok, köz gaz dá-
sz ok, ál lam épí tôk, po li hisz to rok se gí tik or szá guk mû kö dé sét, majd ha -
lá luk után is fon tos sze re pet töl te nek be a ne vük kel fém jel zett re for -
mok, prog ra mok be ve ze té sé vel. Ma gyar or szág ese té ben ilyen a 2011-
ben be mu ta tott re for mok so ka sá ga: a Széll Kál mán Terv, a Szé che nyi
Prog ram, a Da rá nyi Terv, köz igaz ga tá si vo nat ko zás ban pe dig a Mag yary
Prog ram.

Mag yary Zol tán (1888–1945) a 20. szá zad ma gyar köz igaz ga tás-tu do -
má nyá nak nem zet kö zi hí rû mû ve lô je, élet mû ve szá mos pon ton ad min -
tát szá munk ra.2 „Ki vé te les ké pes sé gû, négy ide gen nyel vet be szé lô,
rend sze re zô el me lé vén, sze mé lyes élet út já val és tu do má nyos mun kás -
sá gá val kí sér le tet tett ar ra, hogy or vo sol ja a köz igaz ga tás prob lé má it. Át -
fo gó re form ter vet dol go zott ki, olyan új struk tú rát ál lí tott fel, ami ki -
küsz öbö li a pár hu za mos sá go kat, ha té kony és gaz da sá gos mû köd te tést
tesz le he tô vé.”3 És hogy mi ért volt szük ség a ne vé vel fém jel zett prog ram
el in dí tá sá ra a 21. szá zad ban? Azért, ami ért a 20. szá zad ban! Vál ság volt,
mind tár sa dal mi, mind gaz da sá gi ér te lem ben. Mag yary pe dig rá jött az
ös  sze füg gés re, hogy a ha té kony ál lam igaz ga tás, köz igaz ga tás jól mû kö -
dô gaz da sá got ered mé nyez. Egész egy sze rû en fo gal maz va: erôs ál lam
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erôs lá ba kon ál ló gaz da ság! Azon ban a(z ak ko ri) köz igaz ga tás gyen ge -
sé ge to vább erô sí tet te a gaz da ság in sta bi li tá sát. Ezért fon tos hang sú lyoz -
ni az ál lam köz re mû kö dé sét gaz da sá gi té ren, mint ahogy az ele jén utal -
tam rá. Ha az ál lam nem mû kö dik jól, mint egyet len el osz tó, ak kor a
gaz da ság sem lesz ver seny ké pes. Ez zel ös  sze füg gés ben, ha az ál lam ak -
tív sze re pet vál lal a min den nap ok ban, ak kor azt tör vény sze rû en le ké pe -
zi az ál lam igaz ga tás is.

Mag yary ránk hagy ta élet mû vét, ami út mu ta tó ként és pél da ként szol -
gál a több év ti ze des tetsz ha lott ál la pot ból fel éb re dô or szág köz igaz ga tá -
si re form ja szá má ra. Ért he tô te hát azon tö rek vés, hogy a meg sza kadt
tör té nel mi kon ti nu i tást leg na gyobb köz igaz ga tá si tu dó sunk szel le mé -
ben pró bál ja hely re ál lí ta ni. Ezt cé loz za a köz igaz ga tás re form já nak
alap do ku men tu ma, az éven te meg úju ló Mag yary Pro gram4.

Az 1900-as évek kö ze pén Mag yary tény sze rû ada tok kal, áb rák kal, tér -
kép pel vá zol ta az ak ko ri köz igaz ga tás hely ze tét. Köny vei hely zet áb rá zo -
ló és meg ol dás ke re sô mû vek. 2011-ben szin te ha son ló prob lé mák
egzisztálása után is mét vis  sza nyú lunk a ré gi mód sze rek hez. A kor mány -
zat fel is mer te a hely zet sú lyos sá gát, ezért kö vet ve a pél dát, ki ad ta a Ma-
g yary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram 11.0-t.

A prog ram mind meg je le né sé ben, mind tar tal má ban ha son lít a tu -
dós köny vé hez5. Az alap kon cep ci ót meg ôriz ve (gra fi kai szem lél te tés,
hely zet elem zés, be avat ko zá si te rü let meg ha tá ro zá sa, cé lok de fi ni á lá sa)
új kön tös ben, ko ra be li stí lus ban la poz ha tó. Pár hu zam von ha tó a két
írás tar tal ma kö zött, an nak el le né re, hogy mint egy 70 év telt el a meg -
je le né sük kö zött.

Mag yary szak mai mun kás sá ga ide jén az or szág ko moly gaz da sá gi vál -
ság gal küz dött. A prob lé ma gyö ke re egy részt az 1. vi lág há bo rú el vesz té sé -
bôl és a gyôz te sek dik tál ta tri a no ni bé ke szer zô dés kö vet kez mé nye i bôl,
más részt az ak ko ri gaz da sá gi vi lág vál ság ból kö vet ke zett. Az or szág po li ti -
ku sai pe dig úgy ha tá roz tak, hogy a köz igaz ga tás hoz szük sé ges ra ci o na li -
zá lást le szû kí tik a gaz da sá gi ta ka ré kos ság ra. Mag yary éle sen kri ti zál ta ezt
az egy ol da lú po li ti kai szem lé le tet. Az ál ta la írt tu do má nyos mun kák és
köz igaz ga tás-ra ci o na li zá lás kor mány biz to sa ként ké szí tett kor mány za ti
elô ter jesz té sek bi zo nyí tot ták, hogy a ta ka ré kos ság ön ma gá ban nem ve zet
ki elé gí tô ered mény re.6 Ez meg egye zik az zal a krí zis ál la pot tal, amely 2008-
ban ér te el ha zán kat. Azon ban ez zel egy idô ben ke rült vál sá gos hely zet be
a köz igaz ga tás is. „A Mag yary Prog ram a nem zet tör té nel mé nek olyan sza -
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ka szá ban szü le tik, ami kor egy szer re van je len a kény szer és a le he tô ség.
A ma gyar köz igaz ga tás mind az ál lam pol gár ok meg íté lé se, mind a mér -
ték adó nem zet kö zi mé ré sek sze rint tör té nel mi mély pon ton, vál ság ban
van.”7 Helyt ál ló te hát a prog ram név adó já nak fel is me ré se, mi sze rint a
gaz da sá gi élet nek a köz igaz ga tás sal szá mos kap cso la ta van.

Mag yary a mo der ni zá ci ós tö rek vé sek oka ként az élet vál to zó vi szo -
nya i hoz va ló iga zo dást is meg je löl te. Így fo gal maz: „A köz igaz ga tás mé -
re te i nek az a nagy meg nö ve ke dé se, amely ha zánk ban 1870 óta le folyt,
szá mos ilyen rész let nö ve ke dés út ján, le het mon da ni, ész re vét le nül tör -
tént. (…) A vál to zó vi szo nyok hoz va ló al kal maz ko dás ra azon ban nem -
csak az egyes igaz ga tá si ágak nak, ha nem a köz igaz ga tás egé szé nek is
szük sé ge van. (…) A ma gyar köz igaz ga tás ös  szes ed di gi szer vei közt
nincs olyan, amely al kal mas vol na az egész ap pa rá tus egy sé gé nek gon -
do zá sá ra, és a vál to zó vi szo nyok hoz ide jé ben és leg cél sze rûb ben va ló al -
kal ma zá sá nak biz to sí tá sá ra.”8 Így te hát ah hoz, hogy túl él jünk, majd fej -
lôd jünk, a rend szert ki kell cse rél ni, meg kell újí ta ni és fris sí te ni. Az eh -
hez szük sé ges át ala kí tá sok (lás d: Mag yary Prog ram be avat ko zá si te rü le -
tei) a 2011. év tôl kezd ve el is kez dôd tek.

A kö vet ke zô so rok pe dig már az új re form ban ol vas ha tók: A ma gyar
köz igaz ga tás tör té ne tét vizs gál va meg ál la pít ha tó, hogy jó né hány eset -
ben is az or szág meg újí tá sá nak, új já épí té sé nek egyik in dí tó mo tor ja ép -
pen a köz igaz ga tás át ala kí tá sa, ered mé nyes be in dí tá sa volt. Pár hu za -
mos ság fe dez he tô fel a 2010/11-es idô szak és az 1867-es ki egye zés vagy
az 1920-as kon szo li dá ció so rán vég re haj tott ma gyar köz igaz ga tás-fej lesz -
tés te rü le tén, ami kel lô kri ti ká val szá mos pon ton pél dá val is szol gál hat,
fi gye lem mel az or szág ezen idô szak ban el ért ered mé nye i re, így még a
gyôz tes csa ták, vesz tes há bo rúk nép lé lek ta ni je len ség sem me rül fel
szük ség kép pen.

A kor mány vál tást kö ve tô en, 2011–2012 de re kán az egész köz igaz ga -
tás meg re for má lá sá ra vál lal ko zott a kor mány a gaz da sá gos ság és ered -
mé nyes ség nö ve lé sé nek je gyé ben. Itt megint csak vis  sza nyúl nék az
1920–30-as évek köz igaz ga tá sá nak kor szak al ko tó em be ré hez, aki sze rint
a gaz da sá gos ság és ered mé nyes ség cél já ból a szervezetá ta lakítá sok so -
rán bár mely rész mó do sí tá sa az egé szet is érin ti. Nem le het új faj ta szer -
vet vagy új szer ve ze ti egy sé get lé te sí te ni anél kül, hogy a már meg lé vôk -
re ki ha tás sal ne len ne. Eb bôl adó dó an pe dig egy gyö ke res, a rend szer
alap ja i ban vál to zást ho zó újí tás ra van szük ség. Vál to zó vi szo nyok ide jén

368

Szinay Ildikó – A Jó Állam-koncepció értelmezése ...

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 368



pe dig ez el ke rül he tet len, sôt ál la mi fel adat. Mag yary is hi vat ko zik ar ra
a tör té nel mi tény re, hogy pá lya fu tá sa elôtt mint egy 100 évet meg elô zô -
en ki sebb volt a mé ret, és ke ve sebb a fel adat. Azon ban az idô el tel té vel
a köz igaz ga tás szer vei meg so ka sod tak, a szak fel ada tok el lá tá sá ra szol gá -
ló szak szer vek (köz in téz mé nyek, köz in té ze tek stb.) faj tái pe dig meg sza -
po rod tak.9 A hely zet ma sincs más képp. A fenn ál ló, avítt rend szer nem
tud ta ha té ko nyan el lát ni fel ada ta it. A rend szer vál tást kö ve tô en fo lya ma -
to san el ha nya gol ták en nek fej lesz té sét, nem va ló sult meg a so kat em le -
ge tett és ígért tran sz paren ci a, a költ ség ta ka ré kos ság és a mi nô ség, mint
a köz igaz ga tás fok mé rô je.

A köz igaz ga tá si te vé keny ség ja ví tá sá nak kul csa azon ban nem fel tét le -
nül és el sôd le ge sen a szer ve ze ti va ri á ci ók ki pró bá lá sa, ha nem a sze mé -
lyi ál lo mány, a sze mé lyi tô ke mi nô sé gi gya ra pí tá sa. Ezek már Lôrincz
La jos köz igaz ga tás-tu dós gon do la tai, aki úgy ér tel mez te a szer ve ze tet,
mint a leg ra ci o ná li sab ban fel épült struk tú rát, jól kép zett, hoz zá ér tô, az
ügyek és  sze rû és jog sze rû in té zésé ben ér de kelt sze mély zet tel.10

Ezt Mag yary sem gon dol ta más képp. Ô is a vál toz ta tás egyik sa rok kö -
vé nek te kin tet te a köz hi va tal nok ok sze mé lyét, akik te vé keny sé gén va ló -
já ban az egész köz igaz ga tás ered mé nyes sé ge mú lik. 1910-tôl, szak mai
kar ri er jé nek, pá lyá já nak el sô fe lé ben, egé szen 1930-ig a Val lás- és Köz -
ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um ban dol go zott. Ek kor köz vet len mun ka tár sa az
ak ko ri kul tusz mi nisz ter nek, gróf Klebels berg Kunó nak. E két név je len -
ti a ma gyar tu do mány po li ti kai rend szer al ko tó it.

Ma gyar or szá gon az 1920-as évek ben a köz tiszt vi se lôk kö zött ek kor
már igen sok egy sze rû szár ma zá sú dip lo más is akadt, az úri kö zép osz -
tály el fo ga dott nor ma tív ér ték rend szer ét alap ve tô en a föld jét vesz tett
hi va tal nok ne mes ség, a dzsent ri kép vi sel te. E kor szak „kultúr -
rétegének” ne ve zett gár da ke rült az ak ko ri kor mány za ti cél ki tû zés
alap ve tô ele mé vé. A szak tu dás és a gya kor lat vált mérv adó vá. Ki ala -
kult a kö zép osz tály új ré te ge, a tu do má nyos szak ér tel mi ség, az az az
ál la mi al kal ma zot tak új stá tu sát ké pe zô tu do má nyos tiszt vi se lôi kar.11

Ezt a kez de mé nye zést öle li fel és foly tat ja to vább a Mag yary Zol tán
Közigazgatás-fejlesztési Prog ram. Ugyan is ál ta lá nos ság ban el mond -
ha tó, hogy a 21. szá zad ele jén az ok ta tás szín vo na la olyan ala csony
szint re sül  lyedt, mely sok más té nye zô, mu ta tó rom lá sát von ta ma ga
után. Az egye te mi kép zé sek szer ve zett sé gé vel pe dig ja vít ha tó ak len -
né nek egyes ver seny ké pes sé gi és tár sa dal mi té nye zôk.12
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A K Ö Z  I G A Z G A T Á S Ú J Ú T  J A

A fent em lí tet tek hez ha son ló an a kor mány is lát vá nyos cél ki tû zé se ket
fo gal ma zott meg prog ram já ban. Gál And rás Le ven te, a Jó Ál lam fej lesz -
té si kon cep ció ös  sze han go lá sá ért fe le lôs ko ráb bi kor mány biz tos, a ve le
foly ta tott in ter jú so rán el mond ta, hogy Mag yary Zol tán is ko la te rem tô
mun kás sá gá val a kor pél da ér té kû és meg ha tá ro zó sze mé lye volt. Élen
járt a struk tu rált át szer ve zé sek fo lya ma tá ban, ezért is a név vá lasz tás. Bár
el kép ze lé se it nem tud ta vég hez vin ni a po li ti kai el len moz gá sok mi att,
te vé keny sé gé vel irányt mu ta tott.

Ezt az irányt kö vet te a kor mány a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem lét -
re ho zá sá val. Az ös  sze vo nás pe dig ered mé nyes nek bi zo nyult a kri ti kus
szel le mi tö meg el éré se ér de ké ben. Az in téz ményt elô ször szer ve ze ti leg
egy sé ge sí tet ték (Had tu do má nyi és Hon véd tiszt kép zô Kar, Köz igaz ga tás-
tu do má nyi Kar, Ren dé szet tu do má nyi Kar), ezt kö ve tô en pe dig tér be li
in teg rá ci ó ra ke rült sor, hogy ne csak mi nô sé gi tu dást biz to sít son a hall -
ga tók szá má ra, ha nem egy ma ga tar tá si min tá za tot is át ad jon.

Az ös  sze vo nás há rom sor ve ze tô szem pont alap ján tör tént. El sô sor -
ban az egy sé ges köz szol gá la ti élet pá lya ki ala kí tá sa okán. Ez zel a lé pés sel
már a ta nu lás fo lya ma tá ban össz hang ba hoz zák az egy sé ges után pót lás -
kép zést. To váb bi érv volt az in teg rált egye tem ki ala kí tá sá nál a há rom
jog elôd in téz mény mi nô sé gi prob lé mái, va la mint az, hogy ez idá ig ezek
na gyon zár vány sze rû en mû köd tek. Nem volt kap cso lat a ké sôbb köz -
tiszt vi se lôi pá lyán el he lyez ke dô egye te mi hall ga tók kö zött. Ez a meg ol -
dás egy faj ta át jár ha tó sá got is le he tô vé tesz. A ren dé sze ti ka ron le het egy
olyan bün te tô tu do má nyok kal fog lal ko zó köz pon tot lét re hoz ni, ami
egyéb ként ha son ló tu dást át tud ad ni a má sik két kar nak. Lo gisz ti ká ban
a hon véd sé gi min de nek fe lett áll, hi szen a leg ne he zebb fel ada to kat is
meg ol da ni ké pes tu dás bá zis sal ren del kez nek. Alap jo gi, al kot mány jo gi,
HR-szem pont ból pe dig a ci vil kar a leg ered mé nye sebb. Így te hát a há -
rom ból min den hol a leg erô seb bet fej lesz tik, ezért az ál ta lá nos szel le mi
szín vo nal is nô ni tud. A ka rok kö zel sé ge pe dig meg ala poz za azt az egy -
sé get és ma ga tar tá si for mát, ami a ké sôb bi ek ben együtt mû köd ve, mun -
ká juk kap cso ló dá si pont ján is hasz no sít ha tó. A ci vil te rü le ten a ka to nás -
ság, a ha za sze re tet nem volt elég sé ges. Ci niz mus, ha nyag ság volt meg fi -
gyel he tô. Ezért nem árt, ha lát nak em be re ket, akik ar ra tesz nek es küt,
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hogy az éle tük árán is meg vé dik a ha zát. Ez a po zi tív pél da oda-vis  sza
mû kö dik; a ka to nák el sa já tít hat ják a ci vi lek hoz zá ál lá sát az igaz ga tás -
szer ve zés te rü le tén. A kö zös kam pusz hely szí né ül a ha tal mas, zöld te rü -
let tel ren del ke zô Ludovi ka szol gál. A hely szel le me pe dig fo koz za azt a
ta lá lé kony sá got, hogy mind ezt az egyik leg pa ti ná sabb te rü le ten va ló sít -
ják meg, ahol 1872 óta a ma gyar ka -
to nai elit is tar tóz ko dott.13

Az imént em lí tett mi nô ség be li
és mo rá lis prob lé mák ki küsz öbö lé -
sé re tö re ke dett a kor mány a köz -
szol gá la ti eti kai kó dex be ve ze té sé -
vel. A köz tiszt vi se lôi kar ri er egy faj ta
mo rá lis mély pon tot ért el a 21. szá zad ele jé re. Mind ez idá ig nem vol -
tak meg ha tá roz va bi zo nyos ma ga tar tá si sza bá lyok, mint pél dá ul a kor -
rup ció el ke rü lé se vagy az együtt mû kö dés fo gal ma. A le fek te tett sza bá -
lyok mér té ket fe jez nek ki, se gí tik a köz tiszt vi se lôk pél da mu ta tó mun ka -
he lyi és azon kí vü li vi sel ke dé sét. A ha zát, a nem ze tet szol gál ják, és ab -
ból a leg több eti kai, ma ga tar tá si min tá zat le ve zet he tô. A kó dex sza bá -
lya i nak kö ve té se pe dig nem csak az ál lam szol gá la tá ban te vé keny ke dôk
presz tí zsé nek vé del me ér de ké ben szü le tett, ha nem egy ér tel mû en az ál -
lam pol gár ok rég el vesz tett bi zal má nak vis  sza nye ré sé re irá nyul. Ér te lem -
sze rû, hogy a ket tô szo ro san ös  sze függ. Ez a kez de mé nye zés te hát már
túl mu tat Mag yary el kép ze lé se in. Ide jé ben sem egy sé ges sza bály zat, sem
egy sé ges fe gyel mi sza bály zat nem lé te zett. Bár köny vé ben le fek tet te a
köz hi va tal nok ok kö te les sé ge it és jo ga it, mint a hû ség, az er köl csös élet,
de ilyen egy sé ges és át fo gó gyûj te ményt nem ké szí tett.

Mag yary Zol tán mû ve i ben nem tesz em lí tést ar ról, hogy mi lyen fon -
tos az ál lam pol gár ok vis  sza jel zé se a mû köd te tett rend szer rôl. A Ma-
g yary Pro gram ösz tön zi az em be re ket ar ra, hogy ak tí vab ban ve gye nek
részt az ál lam te vé keny sé gé ben, azt ér dem ben vé le mé nyez zék, ja vas la -
tok kal se gít sék.14 Egy kon zul ta tív or szág ban élünk, ahol az ál lam pol gá rok
ré szé rôl a vis  sza csa to lás épp olyan fon tos, mint a meg va ló sí tan dó cél.

Brit min tá ra („Spending Chal lenge”) a ma gyar „Jó Ál lam Fó rum” ál -
tal biz to sí tott inter netes kon zul tá ci ós le he tô ség ke re té ben a mi köz igaz -
ga tá sunk mû kö dé sét il le tô en a kor mány ki fe je zet ten igény li bár mely la i -
kus ál lam pol gár fel ve té se it, ja vas la ta it, milyen mó don ra ci o na li zál nák a
már meg lé vô szer ve zet rend szert.15 A fó rum ra be ér ke zô ész re vé te le ket a
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Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem hall ga tói, ok ta tói dol goz ták fel, sok
eset ben vá la szol ták meg a fel me rült kér dé se ket. Itt vis  sza kap csol nék ar -
ra a mi nô sé gi ok ta tás ra, ami Ma gyar or szá gon ége tô és sür gôs kér dés.
Egy ilyen fó ru mon va ló ak tív mun ka igény li a min den na pi tá jé ko zott sá -
got, szak tu dást. Az ész re vé te lek ér de mi meg vá la szo lá sa pe dig ki vá ló gya -
kor la tot és is me re tet ad át azok nak a ta nu lók nak, akik egye te mi éve ik
alatt er re sza ko sod tak. Jó el kép ze lés, hogy be von ják ôket, és min tát kap -
nak a ké sôb bi ek re néz ve, ami kor a jö vô ben ügy fél–ügy in té zô vi szony -
ban vég zik mun ká ju kat.

Egy tu dás ala pú or szág lét re jöt te so rán azon ban mér föld kô a sze mély -
ál lo mány ös  sze té tel ének meg vá lo ga tá sa. A kva li ta tív ered mé nyek ja ví tá sát
már a köz hi va tal nok ok ki vá lasz tá sá nál cél sze rû el kez de ni. Mag yary ta nul -
má nyá ból ki de rül, hogy az 1900-as évek el sô fe lé ben az ál lá sok je len tôs
ré szét nyil vá nos pá lyá zat nél kül (kéz alat t) töl tik be, úgy hogy ar ra csak a
be ava tot tak pá lyáz hat nak. A te het ség vizs gá lat ke vés ál lás nál nyert al kal -
ma zást. Er re a prob lé má ra köny vé ben ke res te a meg ol dást, so ra koz tat ta
fel a le he tô sé ge ket (pró ba szol gá lat, nyil vá nos pá lyá zat). Már ak kor fel hív -
ta a fi gyel met, hogy a pá lyá zók tár gyi szem pont ok sze rin ti osz tá lyo zá sa és
rang so ro lá sa nél kül a po li ti kai, csa lá di és ba rá ti ös  sze köt te tés kön  nyen ér -
vé nye sül.16 A 2010-ben út já ra in dí tott Jó Ál lam-kon cep ció ki emel ten fon -
tos cé lul tûz te ki a köz szol gá lat ban fog lal koz ta tott szak em ber-után pót lás
biz to sí tá sát, akik meg fe le lô en kép zet tek, szak ma i lag el hi va tot tak, gya kor -
la ti ta pasz ta lat tal ren del kez nek, és el kö te le zet tek. Ami rôl Mag yary írt, azt
a je len le gi kor mány meg va ló sí tot ta. 2010-ben el in dí tot tak egy olyan ösz -
tön díj prog ra mot, amely több for du lós pá lyá zat út ján a leg te het sé ge sebb
fi a ta lok nak biz to sít gya kor la ti idôt.

A Ma gyar Köz igaz ga tá si Ösz tön díj le he tô sé get biz to sít az egye tem rôl
köz vet le nül ki ke rü lô pá lya kez dô, ide gen nyel ve ket jól be szé lô emi nens
hall ga tók szá má ra, hogy adott mi nisz té ri um ban, hát tér in téz mény ben,
kor mány hi va tal ban kezd hes sék el pá lyá ju kat. A prog ram egyik ré sze egy
két hó na pos kül föl di gya kor lat. A kez de mé nye zést te kint het jük egy
meg té rü lô be fek te tés nek, ha azt lát juk, hogy a ma gyar köz igaz ga tás szá -
mos te rü le te rend kí vül pro vin ci á lis. A nyel ve ket be szé lô, tény le ge sen a
kül föl det is fi gyel ni ké pes, tá jé ko zott mun ka erô re van szük ség a köz -
igaz ga tás ban. A ta nul mány út so rán az ösz tön dí jas ok ta pasz ta la tot gyûjt -
het nek, ahogy tet te azt szá mos jog tu dós (pl. Cse me gi Kár oly, Con cha
Gyô zô) an nak ér de ké ben, hogy el té rô mo del le ket, el té rô jog rend sze re -
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ket ta nul má nyoz va itt hon is va la mi újat, job bat te remt se nek a ké sôb bi -
ek ben.

A prog ram el in dí tá sa a so kat han goz ta tott le épí tés nek ugyan el lent -
mond, azon ban ez a sze mély ze ti fris sí tés egy olyan ele nyé szô, mi ni má lis
be táp lá lás a ma ga 150 fô jé vel (az elô zô prog ram lét szá ma: 250 fô), hogy
fel sem me rül a kér dés, hogy ilyen mi nô sé gû em be rek re ne le gyen szük -
ség. Ezért a si ker re va ló te kin tet tel már má so dik éve in dult el a prog ram
or szá go san. Az ösz tön díj meg ala poz za egy jö vô be ni, ki vá ló szak tu dás sal
ren del ke zô köz igaz ga tá si gár da lét re jöt tét, ahol a kulcs sze rep a szak ér te -
lem és az el hi va tott ság. Azt a célt szol gál va, hogy vis  sza szer zik a köz igaz ga -
tás rang ját, hoz zá se gít ve ez zel az erôs és ha té kony ál lam lét re jöt tét.

En nek meg va ló sí tá sá hoz pe dig még va la mi re el en ged he tet lenül
szük ség  volt. Mag yary sza va i val él ve: „Al kot má nyunk re form já ra van te -
hát szük ség, hogy köz igaz ga tá sun kat a kor szín vo nal ára emel hes sük.”
Köny vé ben le ír ta, hogy „köz igaz ga tá sunk vál sá ga az al kot mány vál sá ga”.
A köz igaz ga tás nak szá mos rész let prob lé má ja volt már ab ban az idô ben
is, ami nek gyö ke re le nyú lik azo kig a szer ve kig, ame lyek nek jog ál lá sa az
al kot mány ban gyö ke re zik. Ez mu tat ja az al kot mány és a köz igaz ga tás
szét vá laszt ha tat lan sá gát17. A prob lé má val 70 év vel ez elôtt is szem be sült a
kor mány zat, hogy az ak ko ri al kot mány az 1848. évi vi szo nyok ra volt
szab va. Ez a pár hu zam a múlt és a je len ese mé nyei kö zött is mét ta pasz -
tal ha tó. 2012-ig szin tén egy több mint 60 éves al kot mány várt meg úju -
lás ra. Az alap tör vény pe dig ma gá val hoz ta a köz igaz ga tá si te rü le te ket
érin tô fôbb vál to zá so kat is. Ezen kí vül még ki emel ten fon tos az ön kor -
mány za ti re form és az igaz ság szol gál ta tá si stra té gia, így te hát ez zel a 3
pri o ri tást él ve zô re form cso mag al kot egy sé get a Jó Ál lam fej lesz té si kon -
cep ció meg va ló sí tá sá ban.

Lôrincz La jos sza va it idéz ve: „A köz igaz ga tást min de nek elôtt sta bil lá
kell ten ni, hogy ké pes sé vál jon a reá há ru ló vál to zó fel ada tok el vég zé sé -
re. Szá mol ni kell az zal, ezt a kö zel múlt tör té nel me is iga zol ja, hogy szi -
lárd, be já ra tott üze me lé sû köz igaz ga tás nél kül, ahol a sze mély zet ki vá -
lasz tá sa a ké pes sé ge ken nyug szik, a leg jobb po li ti kai el kép ze lés is ku -
darc ra van ítél ve.” Én mind ezt ki egé szí te ném a Mag yary el kép ze lé se it
meg va ló sí tó 2011. évi köz igaz ga tás-fej lesz té si prog ram cél ki tû zé se i vel. 
A prog ram azt jel zi, hogy va la mi kez de tét vet te a ma gyar köz igaz ga tás -
ban. A re for mok ön ma guk ban min dig a fej lô dést, a nö ve ke dést irá nyoz -
zák elô. Azon ban ezek meg va ló sí tá sa je lent iga zi ki hí vást. Kor má nyok
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be le buk hat nak, ál lam pol gár ok til ta koz hat nak, de azt min dig szem elôtt
kell tar ta nunk, hogy a köz jó ér de ké ben cse le ked jünk, Pro pub li co bono!
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Szabó Tamás

Spanyolország 
a kimerülés határán

Spain on the Brink of Exhaustion

Összefoglalás
A cikk szer zô je a spa nyol gaz da sá gi vál ság szer ke ze ti oka it he lye zi kö -
zép pont ba. Jól le het Spa nyol or szá got gyak ran úgy jel le mez ték, mint
eu ró pai sik er sz torit, va la mint a spa nyol köz pon ti kor mány zat az
eurózó na fiskálisan leg pru denseb b jei kö zé tar to zott 2007 elôt t, azon -
ban a glo bá lis gaz da sá gi vál ság után a spa nyol gaz da ság ban is je lent -
kez tek a ki me rü lés el sô je lei. A vál ság leg fôbb struk tu rá lis okai vol tak
töb bek kö zött a nagy ará nyú adós ság nö ve ke dés (kü lö nö sen a ma gán -
szek tor adós sá ga), a spa nyol mun ka erô pi ac du á lis szer ke ze te, amely
hoz zá já rult a nö vek vô mun ka nél kü li ség hez, és vé gül, de nem utol só -
sor ban az in gat lan pi a ci bu bo rék ki puk ka ná sa, amely ha tás sal volt a
spa nyol bank rend szer re is. José Luís Zap a tero kor má nya a kez de tek -
ben gaz da ság élén kí tô in téz ke dé se ket ve ze tett be, azon ban 2010 ele -
jén fel is mer ték, hogy meg szo rí tó in téz ke dé sek re van szük ség. A szo -
ci a lis ta kor mány nem volt ké pes or vo sol ni az egy re rom ló gaz da sá gi
hely ze tet, ami nek kö vet kez té ben új jobb ol da li kor mány ke rült meg -
vá lasz tás ra Mar i ano Rajoy ve ze té sé vel. Az új mi nisz ter el nök ag gasz tó
gaz da sá gi hely zet ben vet te át az or szág irá nyí tá sát, és nem volt más
vá lasz tá sa, mint újabb meg szo rí tó in téz ke dé sek be ve ze té se a költ ség -
ve té si hi ány mi nél nö ve ke dés ösz tön zôbb csök ken té sé vel és a gaz da -
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ság ver seny ké pes sé té te lé vel. Nap ja ink ban újabb prob lé mák me rül -
nek fel, mint pél dá ul az el adó so dott és fi ze tés kép te len ré gi ók, ame -
lyek újabb fej tö rést okoz nak az egy re mé lyü lô gaz da sá gi prob lé mák
meg ol dá sá ra.

Summary
This study focuses on the structural causes of the current Spanish
economic crisis. Even though Spain was often described as a
European success story and the Spanish central government was
among the most fiscally prudent in the euro area before 2007, after
the start of the international economic crisis the Spanish economy
began to show the first signs of exhaustion. The main structural rea-
sons for the crisis included fast debt accumulation (especially private
sector debt), the duality of the Spanish labour market, which had
contributed to increase in unemployment, and last but not least, the
real estate boom that affected the Spanish banking sector as well. At
first, the government of José Luís Zapatero adopted economy boost-
ing measures, but in early 2010 they realized that austerity measures
were needed. The Socialist government could not remedy the deteri-
orating economic situation; consequently, a new right wing govern-
ment was elected under the leadership of Mariano Rajoy. The new
prime minister had to face an alarming economic situation and had
no choice but to introduce additional austerity measures to reduce
fiscal deficit in order to boost growth and improve the competitive-
ness of the economy. New problems have also emerged: heavily
indebted and insolvent regions add to the problem of solving the
increasing economic concerns.

GA Z  D A  S Á  G I Á T  T E  K I N  T É S

1976 és 1982 kö zött Spa nyol or szág ban vég be ment a po li ti kai át me net,
és be fe je zô dött a de mok ra ti kus rend szer bel sô és kül sô kon szo li dá ci ó ja.
1976 és 1983 kö zött a his pán tör té ne lem ben pél da nél kül ál ló de cent -
ra li zá ci ós és de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat zaj lott le. 2002 vé gé re ki ala kult
az egy sé ges jog ál lá sú ti zen hét ön kor mány za ti kö zös ség bôl ál ló, félföde-
rális be ren dez ke dé sû au to nó mi ák ál la má nak al kot má nyos mo nar chia
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for má já ban sta bi li zá ló dott rend sze re.1 Spa nyol or szág 1986-ban, hos  szas
tár gya lá so kat kö ve tô en csat la ko zott az Eu ró pai Uni ó hoz. A csat la ko zás
az or szág gaz da sá gi fel len dü lé sé nek egyik alap ja lett. Az or szág a ré gi
ko hé zi ós or szá gok kö zé tar to zott, így je len tôs tá mo ga tást ka pott az EU
ko hé zi ós alap ja i ból, amely nek kö vet kez té ben át tud ta hi dal ni a ré gi ós
kü lönb sé gek bôl ere dô prob lé má kat, egé szen a vi lág gaz da sá gi vál sá gig.
A spa nyol la kos ság szá mot te vô ré sze tá mo gat ta az or szág uni ós csat la ko -
zá sát, amely leg fô kép pen ar ra ve zet he tô vis  sza, hogy an nak meg tör tén -
té tôl vár ták a de mok ra ti kus in téz mé nye ik meg szi lár du lá sát. A tag gá vá -
lást kö ve tô en Spa nyol or szág sok kal nyi tot tab bá vált, a ke res ke del mi aka -
dá lyok meg szûn tek az EK irá nyá ba. Az EK-tag ság azon ban nem csak elô -
nyö ket ho zott ma gá val, hi szen pél dá ul az EK-ban a tag ál lam ok le mon -
da nak szu ve re ni tá suk egy ré szé rôl, amit a kö zös sé gi in téz mé nyek re ru -
ház nak át. Az or szág gaz da sá gi be ren dez ke dé sét vizs gál va nagy vál to zás
ment vég be a csat la ko zás sal, hi szen amíg az 1970-es évek ben Fran co
dön tött a spa nyol gaz da ság po li ti ká ról, ad dig az 1980-as évek kö ze pé tôl
már az Eu ró pai Kö zös ség irány vo na lai nyer tek egy re na gyobb te ret,
ami nek kö vet kez té ben Spa nyol or szág mo dern, nyu ga ti tí pu sú gaz da ság -
gá ala kult át. A spa nyol gaz da ság szer ke ze te a csat la ko zás óta je len tôs
vál to zá son ment át, az or szág ke res ke del mi leg sok kal nyi tot tab bá vált,
meg szûn tek a ke res ke del mi aka dá lyok a kö zös sé gi pi ac irá nyá ba. Fon -
tos meg em lí ti a pénz ügyi li be ra li zá ci ót, a Spa nyol Köz pon ti Bank füg -
get le ní té sét a kor mány tól, ame lyek mind hoz zá já rul tak ah hoz, hogy a
csat la ko zást kö ve tô né hány év ben meg in dult a gaz da sá gi nö ve ke dés.
A gaz da sá gi fel len dü lés kö vet kez té ben 2004-ben si ke rült a költ ség ve tést
egyen súly ba hoz ni, ame lyet kö ve tô en a be vé te lek meg ha lad ták a ki adá -
so kat. A vál ság kö vet kez té ben azon ban a hi ány már a GDP 4,1 szá za lé -
kát, majd 2009-ben a GDP 11,1 szá za lé kát tet te ki, amely nek a leg fon to -
sabb okai vol tak a vál ság kö vet kez té ben vis  sza esô adó be vé te lek, va la -
mint a mun ka nél kü li ek ará nyá nak hir te len meg ug rá sa, amely nek kö -
vet kez té ben a ne kik fi ze tett se gé lyek, tá mo ga tá sok a költ ség ve tés ki adá si
ol da lát ter hel ték.2 Az em lí tett gaz da sá gi ex pan zi ós idô szak után, amely
a 90-es évek kö ze pén kez dô dött, 2006-ban a spa nyol gaz da ság ban meg -
je len tek a ki me rü lés el sô je lei. 2007-ben és 2008 el sô ne gyed év ében las -
sult a nö ve ke dés, és 2008 má so dik ne gyed éve és 2009 utol só ne gyed éve
kö zött a gaz da ság re ces  szi ó ban volt. A hét egy mást kö ve tô re ces  szi ós ne -
gyed év szo kat la nul hos  szú, mi vel egy nor mál idô szak ban a re ces  szió
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rend sze rint nem na gyobb 3 vagy 4 ne gyed éves idô szak nál. A vál ság leg -
ne he zebb ne gyed éve a 2009. évi el sô ne gyed év volt, ami kor a GDP
6,3%-al csök kent, és a mun ka nél kü li ek szá ma kö rül be lül 800 000 fô re
nôtt. A gaz da ság 2010-ben ma gá hoz tért, a ter me lés cse kély mér ték ben

ugyan, de nôtt majd nem min den
ne gyed év ben, azon ban a 2011. év -
ben új ra fel szín re ke rül tek a fel len -
dü lés gyen ge sé gei, a nö ve ke dés
szint je 0,3, il let ve 0,2% volt az el sô
két ne gyed év ben, így a vi lág 10. és az
euróövezet ne gye dik leg na gyobb

gaz da sá ga, bár 2010-ben el kez dett ki lá bal ni a re ces  szi ó ból, 2011 ne gye -
dik ne gyed év ében is mét re ces  szi ó ba ke rült.

A V Á L  S Á G S T RU K  T U  R Á  L I S P RO B  L É  M Á I

A je len gaz da sá gi vál ság ki rob ba ná sá ban és ki ter jesz té sé ben az épí tô -
ipar és az in gat lan szek tor ját szott meg ha tá ro zó sze re pet. A spa nyol gaz -
da ság egyik leg fon to sabb pil lé re az in gat lan szek tor volt, amely ága zat
fel fu tá sá hoz nagy ban hoz zá já rult, hogy a kül föl di be ván dor lók je len tôs
igényt tá masz tot tak az új épí té sû in gat la nok irán t.3 2000 és 2008 kö zött
kö zel 4 mil lió új be ván dor ló ér ke zett Spa nyol or szág ba, amely jó ha tás -
sal volt a spa nyol mun ka erô pi ac ra. A be ván dor lók el sô sor ban 16 és 44
év kö zöt ti fi a ta lok vol tak.4 A la ká sok irán ti ma gas ke res let ha mar vá lasz -
ra ta lált a kí ná la ti ol dal ról. 1997 és 2007 kö zött 5,3 mil lió la kást épí tet -
tek, és az ex pan zi ós cik lus alatt volt olyan év, ami kor több mint fél mil -
lió la kást fe jez tek be. 2006-ban a 45 mil lió la ko sú Spa nyol or szág ban
több la kás épült, mint a 200 mil li ós pi a cot je len tô Fran cia or szág ban,
Né met or szág ban és Olasz or szág ban együtt vé ve.5

1997 és 2007 kö zöt ti idô szak a la kás pi ac ki bô vü lé sé nek idô sza ka Spa -
nyol or szág ban. Ezen idô szak alatt az éves át la gos nö ve ke dés az épí tô -
ipari pi a con na gyobb volt, mint 5%.  A la kás árak arány ta lan nö ve ke dé -
se ve ze tett az in gat lan pi a ci bu bo rék ki ala ku lá sá hoz, va la mint há rom té -
nye zô is fon tos sze rep hez ju tott: el sô ként az Eu ró pai Köz pon ti Bank
mo ne tá ris po li ti ká ját kell meg em lí te ni, amely ala csony szin ten tar tot ta
a re fe ren cia ka mat lá bat. A kö vet ke zô nem el ha nya gol ha tó té nye zô a
spa nyol kor mány ál tal foly ta tott fis ká lis po li ti ka, amely tá mo gat ta a la -
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kás vá sár lá so kat más al ter na tí vák kal – mint pél dá ul a la kás bér lés – szem -
ben, és in gat lan va gyon ba tör té nô be fek te tés re ösz tön zött. A har ma dik
cso port ba azok az elô nyök tar toz nak, ame lye ket az épí tô ipa ri és in gat -
lan hoz kap cso ló dó te vé keny sé gen ala pu ló gaz da sá gi nö ve ke dé si mo dell
nyújt (mun ka hely te rem tés, adó be vé te lek, la ká sok ér té ké nek nö ve ke dé -
se). Az elôb bi ek ben em lí tet tek mi att el mond ha tó, hogy éve ken át az
épí tô ipar ban és in gat lan szek tor ban je lent ke zô mér ték te len nö ve ke dés
meg ál lí tá sa nem volt po li ti kai ér dek.6

A 2007. év vé gén ez az ága zat fog lal koz tat ta a mun ka vál la lók majd -
nem 14%-át, és a spa nyol GDP 16%-át ad ta. A la ká sok irán ti ke res le tet
szá mos té nye zô sti mu lál ta. Az egyik leg fôbb té nye zô az erôs gaz da sá gi
ex pan zió, va la mint a la kás vá sár lás hoz nyúj tott köl csö nök ala cso nyabb
ka mat lá ba az euró be ve ze té se óta.7 Az ala csony re ál ka mat láb mi att a
spa nyol pénz in té ze tek nek alap ve tô ér de ke volt, hogy ked ve zô ka ma to -
zá sú hi te le ket nyújt sa nak a la kos ság nak és a vál la la ti szek tor nak, így a la -
kos ság ré szé rôl meg növekedett az igény az új in gat la nok vá sár lá sa iránt.
Az in gat la nok ára it éve ken ke resz tül mes ter sé ge sen fel haj tot ták, így in -
gat lan pi a ci bu bo rék jött lét re, amely és a ked ve zôt len vi lág gaz da sá gi kö -
rül mé nyek együt te sen ve zet tek el 2007 nya rán a Martinsa-Fadesa spa -
nyol in gat lan fej lesz tô tár sa ság fi ze tés kép te len sé gé hez.8 Spa nyol or szág -
ban az el sôk kö zé tar to zó, egyút tal Eu ró pa egyik leg na gyobb in gat lan -
fej lesz tô je 5,2 mil li árd eurós tar to zást hal mo zott fel, és a tár sa ság nak
nem si ke rült egy újab b, 150 mil lió eurós hi telt fel ven nie. Er re azért lett
vol na szük ség, hogy biz to sít sa a hi te le zôk kel már te tô alá ho zott, négy -
mil li árd eurót ki te vô át üte me zé si meg ál la po dás pénz ügyi hát te rét. A
csa lá di vál lal ko zás ként 1980-ban in dult Fade sa rész vény tár sa ság ként
mû kö dik, je len leg leg na gyobb tu laj do no sa a Mar tin sa, ezért a két név
együtt jel zi ma a cé get. A vál la lat 30 mil lió négy zet mé ter nyi te lek va -
gyon nal ren del ke zik, er re 190 ezer la kás épít he tô. A tár sa ság fej lesz té -
se i nek 44 szá za lé ka ma már Spa nyol or szá gon kí vül fo lyik, egye bek mel -
lett Észak-Af ri ká ban és Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban.9

Spa nyol or szág ban 2007 óta a leg na gyobb mér ték ben az idei má so dik
ne gyed év ben csök kent a la kó in gat la nok ára. Az or szág sta tisz ti kai hi va -
ta lá nak (INE) ada tai sze rint az in gat lan árak éves szin ten 14,4 szá za lék -
kal es tek a jú ni us vé gé ig tar tó há rom hó nap ban. Az el sô ne gyed év ben
12,6 szá za lé kos, a ta va lyi utol só ne gyed év ben 11,2 szá za lé kos ár csök ke -
nést je gyez tek fel az egy év vel ko ráb bi hoz ké pest.10
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A spa nyol bank szek tor a gaz da sá gi vál ság ide jén mind vé gig sta bil nak
bi zo nyult. A spa nyol bank rend szer erô tel je sen kon cent rált, a Banco
San tander és a BBVA vi lág szer te ve ze tô sze re pet ját szik. Az ame ri kai hi -
te le zé si gya kor lat tal szem ben a spa nyol ban kok ha gyo má nyos pénz ügyi
köz ve tí tôi te vé keny sé get foly tat tak, és nem for gal maz tak má sod la gos
jel zá log hi tel ala pú esz kö zö ket. A spa nyol köz pon ti bank je len tôs tar ta -
lé ko kat (7 szá za lék) kö ve telt meg a pénz in té ze tek tôl, amely a vál ság so -
rán sta bi li tást biz to sí tó té nye zôt je len tett.

A ban kok át szer ve zé sé re 2009-ben lét re hoz tak egy ala pot, amely 9
mil li árd euró val gaz dál ko dik, eb bôl 6,75 mil li árd ál la mi költ ség ve tés -
bôl, 2,25 mil li árd pe dig a ban kok és a hi tel in té ze tek le té ti ga ran cia alap -
já ból szár ma zik, és amely fel ügye li a gyen gébb tel je sít ményt nyúj tó ta -
ka rék szö vet ke ze tek fú zi ó it és ak vi zí ci ó ját.11 A Bank men tô alap má sik fel -
ada ta a mû kö dés kép te len és lik vi di tá si prob lé mák kal küz dô in téz mé -
nyek át vé te le volt. Két ta ka rék pénz tár, a Caja Castilla-La Man cha és a
cordóbai köz pon tú Caja sur irá nyí tá sát át vet te a Spa nyol Köz pon ti Bank
(Banco de España). A spa nyol bank szek tor pénz ügyi sta bi li tá sá nak biz -
to sí tá sá ra a spa nyol jegy bank a ban kok stressz teszt je i nek nyil vá nos ság ra
ho za ta lát ja va sol ta. A fel mé rés so rán a Banco San tander és a BBVA ki -
vá ló ered ményt ért el, ugyan ak kor a vi dé ki ta ka rék pénz tá rak már ke vés -
bé vol tak meggyô zô ek a stressz teszt mu ta tói sze rint.

Azon ban az épí tô ipar és az in gat lan szek tor ré szé re nyúj tott hi te lek ál tal
a krí zis a bank szek tor ba is be gyû rû zött. A ki egyen sú lyo zat lan hi tel ál lo -
mány-nö ve ke dés ma gas koc ká za ti kon cent rá ci ót ered mé nye zett az épí tô -
ipa ri és in gat lan ága zat ban, mind a ke res le ti, mind a kí ná la ti ol da lon,
amely a bank rend szer nem meg fe le lô koc ká za ti po li ti ká já nak és a Spa nyol
Nem ze ti Bank elég te len fel ügye let ének tud ha tó be. A gaz da sá gi re ces  szió
ha tá sá ra az ibé ri ai or szág ban is meg szi go rí tot ták a hi tel fel té te le ket, így a
ki he lye zett hi te lek szá ma fo ko za to san csök kent. A vál ság ha tá sá ra a bank -
szek tor nak a vis  sza esô ke res let és a ki hasz ná lat lan ka pa ci tá sok prob lé má -
já val kel lett szem be néz nie. Lik vi di tá si prob lé mák a vi dé ken önál ló fi ók kal
ren del ke zô he lyi ta ka rék pénz tá rak nál ala kul tak ki, mi vel ezen in té ze tek
ko ráb ban je len tôs mér ték ben in gat lan ügyek fi nan szí ro zá sá ban vet tek
részt. A spa nyol ta ka rék pénz tá rak nak nin cse nek rész vé nye sei, nye re sé gük
egy ré szét szo ci á lis prog ra mok ra for dít ják. A vi dé ki ta ka rék pénz tá rak fo -
lyó sí tot ták a spa nyol hi tel ál lo mány fe lét, ezért sta bil mû kö dé sük dön tô
fon tos sá gú a spa nyol bank és pénz ügyi rend szer szem pont já ból.12
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VÁ L  S Á G  K E  Z E  L Ô I N  T É Z  K E  D É  S E K

A bal ol da li José Luís Zap a tero ál tal irá nyí tott Spa nyol Szo ci a lis ta Mun kás -
párt ele in te gaz da ság ösz tön zô in téz ke dé se ket13 ve ze tett be,14 azon ban 2010-
tôl a gaz da sá gi meg szo rí tó in téz ke dé sek ke rül tek elô tér be. A nyug díj kor ha -
tárt 65-rôl 67 év re emel ték, meg emel ték az áfa kul csát is, az ál ta lá nos kulcs
16-ról 18 szá za lék ra, míg a ked vez mé nyes kulcs 7-rôl 8 szá za lék ra nôtt.15

2010 má ju sá ban újabb meg szo rí tó in téz ke dé se ket (a mun ka erô pi ac és a
költ ség ve tés te rü le tén) ve zet tek be, töb bek kö zött a köz al kal ma zot tak bé ré -
nek 5 szá za lé kos csök ken té sét, majd be fa gyasz tá sát 2011-re; va la mint a kor -
mány ta gok 15 szá za lé kos fi ze tés csök ken tés ét. 2011-re ha lasz tot ták a nyug dí -
jak új ra ér té ke lé sét, meg szün tet ték 2011. ja nu ár 1-jé tôl a ba ba csek ket, és az
ál la mi be ru há zá sok 6 mil li árd euró val tör té nô mér sék lé sé rôl ha tá roz tak.16

2010 de cem be ré ben Zap a tero mi nisz ter el nök újabb meg szo rí tócso -
ma got tett köz zé, amely ben töb bek kö zött az ál la mi re pü lô te rek rész le -
ges pri va ti zá ci ó já ról, az ál la mi lot tó 30 szá za lé kos ré sze se dé sé nek el adá -
sá ról, a tar tós mun ka nél kü li se gé lyek meg vo ná sá ról, a do hány jö ve dé ki
adó já nak meg eme lé sé rôl volt szó.

Az imént em lí tett meg szo rí tó in téz ke dé sek ugyan a la kos ság tet szé sét
nem vál tot ták ki, azon ban Spa nyol or szág el tud ta ke rül ni azt, hogy hi -
telt kell jen fel ven nie az IMF-tôl vagy az EU-tól.

2011 nya rán Zap a tero kor má nya újabb 5 mil li árd eurós meg szo rí tó -
cso ma got je len tett be.

Az in téz ke dé sek két fô te rü le te most a nagy vál la lat ok na gyobb köz te -
her vi se lé se és a gyógy szer ipar. Az utób bi lé nye ge, hogy le fa rag ná nak a
gyógy szer tá mo ga tá sok ból, és a sza ba da lom alatt már nem ál ló gyógy sze rek
el adá sát tá mo gat nák, a há zi or vos ok nak pe dig a jö vô ben nem gyógy szert,
ha nem ha tó anya got kel le ne fel ír ni uk. A cso mag má sik fe le (2,5 mil li árd
euró) az évi 20 mil lió eurós for gal mat meg ha la dó vál la la to kat ter hel né:
2013-ig az adó juk egy ré szét idô elôtt be kel le ne fi zet ni ük. Ez zel szem ben
az in gat lan vá sár lást ter he lô adót 8-ról 4 szá za lék ra csök ken tik, re mél ve,
hogy ez se gít a kö zel egy mil lió el adat lan in gat lan ér té ke sí té sé ben.

Mind ezek mel lett több re form ter ve ze tet is el fo ga dott a spa nyol kor -
mány, ame lyek a vál ság ke ze lé se mel lett sok kal na gyobb hang súlyt he -
lyez nek a struk tu rá lis prob lé mák ki iga zí tá sá ra, el sô sor ban a mun ka erô -
pi ac sza bá lyo zá sá ra kon cent rál va.17

381

Polgári Szemle · 8. évfolyam 3–6. szám

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 381



Mi vel a spa nyol gaz da ság egy re sú lyos bo dó prob lé má it a bal ol da li
kor mány nem tud ta meg fe le lô en or vo sol ni, ezért 2011. no vem ber 20-án
elô re ho zott par la men ti vá lasz tá so kat tar tot tak Spa nyol or szág ban. A vá -
lasz tá so kat a Mar i ano Ra joz ve zet te Spa nyol Nép párt (Partido Pop u lar)
nyer te meg.

A szé les kö rû tár sa dal mi fel ha tal ma zás sal ren del ke zô, 2011. de cem -
ber 23-án be ik ta tott jobb kö zép kor mány po li ti ká já nak kö zép pont já ban
a gaz da ság át fo gó szer ke ze ti re form ja állt. 2011. de cem ber 30-án a mi -
nisz ter ta nács (Consejo de Min istros) 16,5 mil li árd eurós meg szo rí tó cso -
ma got fo ga dott el.

A jobb ol da li ka bi net rend kí vül sú lyos hely ze tet örö költ a ko ráb bi,
Zap a tero ve zet te kor mány tól. 2012 feb ru ár já ban ugyan is ki de rült, hogy
az elô zô év költ ség ve té si hi á nya a GDP 6 szá za lé ka he lyett 8,5 szá za lék
kö rül ala kult. Az au to nóm kö zös sé gek mel lett a ma gán szek tor és a la -
kos ság is je len tôs mér ték ben el adó so dott. A spa nyol csa lá dok mint egy
egy mil li árd euró val tar toz nak a ban kok nak, a vál la la ti szek tor több mint
1,3 mil li árd dal; a spa nyol pénz in té ze tek is tar toz nak az Eu ró pai Köz -
pon ti Bank nak és más kül föl di ban kok nak.

A spa nyol kor mány, fi gye lem be vé ve a gaz da sá gi té ren ta pasz tal ha tó
ne héz sé ge ket, át fo gó szer ke ze ti re for mo kat tar tal ma zó in téz ke dés cso -
ma got hir de tett meg. A gaz da sá gi ki iga zí tó prog ram cso mag ele mei a
kö vet ke zôk vol tak:

– Be fa gyasz tot ták a köz al kal ma zot tak bé rét. 
– A kor mány tör vé nyi leg kor lá toz ta a mi nisz té ri u mok költ ség ve tés ét. 
– A köz pon ti költ ség ve tés bôl a po li ti kai pár tok nak és a szak szer ve ze -

tek nek nyúj tott tá mo ga tást kö zel 20 szá za lék kal csök ken tet ték.
– 2012. feb ru á rig meg hos  szab bí tot ták a mun ka nél kü li ek nek já ró ha -

vi 400 eurónyi se gélyt.
– 2012. ja nu ár 1-jé tôl a sze mé lyi jö ve de lem adó (IRPF) prog res  szív,

sá vo san tör té nô nö ve lé sé re ke rült sor. A sze mé lyi jö ve de lem adó
eme lé se 17 mil lió adó fi ze tô mun ka bér ét csök ken ti. A feb ru á ri fi ze -
té si jegy zék volt az el sô, amely je lez te az szja-növekedést. A leg sze -
ré nyebb mun ka bér rel ren del ke zôk, évi 17 ezer eurót vagy en nél
ke ve seb bet ke re sôk alig fog ják meg érez ni az szja-emelkedést. Bár
az szja-emelés sá vo san prog res  szív, az adó eme lés na gyobb ré szét a
kö ze pes nagy sá gú jö ve de lem mel ren del ke zôk fog ják meg fi zet ni. A
0,75 és 7 szá za lék pont kö zöt ti, sá vos szja-emelés – ame lyet a kor -
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mány „át me ne ti szo li da ri tá si adó”- nak ke resz telt el – a kö vet ke zô
két év ben lesz ha tá lyos.18

A jobb kö zép ka bi net nem emel te az ál ta lá nos for gal mi adó mér té -
két, ugyan ak kor a 4 szá za lé kos ked vez mé nyes csök ken tett áfa-kul csot ki -
ter jesz tet te új la ká sok vá sár lá sá ra.

Az el kö vet ke zô két év ben az in gat lan adó (Impuesto de Bienes
Inmue bles) meg eme lé sé re ke rül sor azon in gat la nok ese té ben, ame -
lyek egy bi zo nyos ér ték ha tárt el ér nek.
Az in gat lan adó nö ve lé se kö zel 18 mil lió
in gat lant érin t, a nagy ér té kû in gat la -
nok ese té ben az emel ke dés mér té ke 10
szá za lé kos. Az in gat lan adó mér té ke
függ az in gat lan el he lyez ke dé sé tôl és ér -
té ké tôl. Pél dá ul egy 300 000 euró ér té -
kû in gat lan után 2002-ben 300 eurót
kel lett fi zet ni éven te. Az új in téz ke dés nek meg fe le lô en 2012. ja nu ár 1-
jé tôl ugyan ezen in gat lan után 330 euró in gat lan adót kell éven te fi zet ni.
A he lyi ön kor mány zat ok nak 2002-ben kö zel 660 mil lió euró be vé tel ük
volt az in gat lan adó ból.19

A M U N  K A  N É L  K Ü  L I  S É G M I N T S Z E R  K E  Z E  T I P RO B  L É  M A

A mun ka erô-pi a ci sza bá lyo zá sok Spa nyol or szág ban ha gyo má nyo san bo -
nyo lul tak. A mun ka vál la lók több sé ge ha tá ro zat lan ide jû szer zô dé sû,
akik nek a bé re it az ipar ági és re gi o ná lis szak szer ve ze tek kel foly ta tott al -
ku so rán ala kít ják ki; ezek a bé rek nem csök ken nek, ha nem ru gal mat -
la nok. E mun ka vál la ló kat el bo csá ta ni sem kön  nyû, a cé gek nek je len tôs
ös  sze get kell ki fi zet ni ük ilyen kor (ez az ös  szeg mun ka éven ként 45 na pi
bér volt 2010-ig).

A ma gas mun ka nél kü li ség a spa nyol gaz da ság leg je len tô sebb bel sô
struk tu rá lis prob lé má ja. En nek oka a spa nyol mun ka pi a ci sza bá lyo zás du á-
 lis és me rev jel le ge. A spa nyol mun ka erô je len tôs ré szét ha tá ro zat lan ide -
jû szer zô dés sel fog lal koz tat ják. Az 1990-es évek má so dik fe lé ben ter jedt el
a ha tá ro zott ide jû szer zô dé sek rend sze re, amel  lyel el sô sor ban a be ván dor -
ló kat és a 16 és 24 év kö zöt ti fi a ta lo kat fog lal koz tat ták. A rend szer leg na -
gyobb prob lé má ja, hogy a vál la la tok nem ké pez ték to vább a mun ka erô-ál -
lo mányt, ala csony volt a vál la la to kon be lü li mo bi li tás, és ma gas volt a fluk -
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tu á ció. A fi a ta lok két har ma dá nak ha tá ro zott idô re szó ló szer zô dé se van,
ami eu ró pai vi szony lat ban is ki emel ke dô arány. A ha tá ro zat lan ide jû szer -
zô dé sek ese té ben a bé re ket az ipar ági és re gi o ná lis szak szer ve ze tek ala kí -
tot ták ki az al kuk so rán. A kol lek tív bér al ku rend sze rét még az 1980-ban
el fo ga dott mun ka vál la lói tör vény in téz mé nye sí tet te.20

2012. feb ru ár ban a Mar i ano Rajoy ve zet te jobb kö zép ka bi net át fo gó
mun ka erô-pi a ci in téz ke dés cso ma got fo ga dott el, amely nek leg fon to -
sabb ele mei:

– Az új mun ka ügyi tör vény meg kön  nyí ti a mun ka vál la lók el bo csá tá sát,
és a ko ráb bi 33 nap ról 20 nap ra csök ken ti az el bo csá tá si költ sé get.

– A mun ka ügyi re form a mun ka nél kü li ség tör té nel mi csúcs pont ján
ér ke zett, 5,3 mil lió mun ka nél kü lit mu tat tak a sta tisz ti kai ada tok, az
ak tív né pes ség 22,85%-a volt mun ka nél kü li.

– A re form ra a mun ka nél kü li ál lam pol gár ok és min de nek elôtt a fi a ta -
lok ér de ké ben ke rül sor, akik nek most be ha tá rol tak a le he tô sé gei.21

– A tör vény elô ze tes meg ál la po dás meg kö té se nél kül le he tô vé te szi
ver seny ké pes sé gi okok ból a mun ka vál la ló bé ré nek csök ken té sét. A
vál la lat tu laj do no sa gaz da sá gi, tech ni kai és egyéb szer ve ze ti okok
mi att mó do sít hat ja a mun ka vál la ló bé rét.

– A kor mány be ve zet te az új ha tá ro zat lan ide jû szer zô dés in téz mé -
nyét a ma xi mum 50 fôt fog lal koz ta tó kis- és kö ze pes vál la la tok
mun ka vál la lói szá má ra. A vál la la tok 3000 eurónyi ös  sze get kap hat -
nak vis  sza, amen  nyi ben 30 éves nél fi a ta labb mun ka erôt fog lal koz -
tat nak. Ez az ösz  szeg 4500 euró is le het, amen  nyi ben a vál la lat hos  szú
ide ig mun ka nél kü li sze mélyt al kal maz. Alap ve tô kö ve tel mény,
hogy a mun ka vál la ló a fog lal koz ta tá si jog vi szonyt meg elô zô en leg -
alább há rom hó na pig mun ka nél kü li se gély ben ré sze sül jön.

– A tör vény el ren del te a szak kép zé si alap fel ál lí tá sát, amely gon dos -
ko dik a mun ka vál la ló meg fe le lô szin tû kép zé sé rôl. A mun ka vál la -
ló nak éven te leg alább 20 órá ban szak kép zés ben kell részt ven nie.

– A mun ka ügyi szer vek a kö zel jö vô ben szo ro san együtt mû köd nek a
köz fog lal koz ta tást ko or di ná ló szer ve ze tek kel a mun ka vál la lók gyor -
sabb el he lyez ke dé se ér de ké ben. A jobb kö zép ka bi net egyút tal sza -
bá lyoz ni kí ván ja a táv mun ka in téz mé nyét is.

– A vál la la tok 3600 euró tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék ked vez ményt kap -
hat nak, amen  nyi ben 16 és 30 év kö zöt ti fi a ta lo kat ha tá ro zat lan idô re
szó ló szer zô dés sel al kal maz nak. A pró ba idô szak 1 év re szól. A 45 év fe -
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let ti tar tó san mun ka nél kü li ek ese té ben ez a ked vez mény 4500 euró.
– A mun ka ügyi tör vény el tör li a szak kép zett sé gek me rev osz tá lyo zá si

rend sze rét, és a rend szer mû kö dé sét az ed di gi ek nél ál ta lá no sabb
ala pok ra kí ván ja he lyez ni. Az in téz ke dés fô cél ja a mun ka vál la lók
mo bi li tá sá nak elô se gí té se, va la mint a szak kép zett ség mun ka erô-pi a ci
kö ve tel mé nyek hez tör té nô iga zí tá sa.22

2012 ja nu ár já ban drá mai ada tot tett köz zé a spa nyol sta tisz ti kai hi -
va tal: a mun ka nél kü li ség ta valy év vé gé re el ér te a 22,85%-ot. Ez 5,27
mil lió mun ka nél kü li em bert je lent. Csak 2011 utol só ne gyed év ében
350 ezer ál lás szûnt meg. Meg döb ben tô a hely zet a fi a ta lok kö ré ben is,
itt már 48%-os a mun ka nél kü li ség.

Az or szág ban 2011 má so dik fe lé ben a mad ri di ut cá kon a vál ság nem
volt fel tû nô, a bá rok te le van nak, nincs több kol dus, mint ré geb ben, a
bol tok ban sok a vá sár ló. Több ét te rem ben van vi szont ol csó, „vál ság el -
le ni” me nü, az árak iga zí tá sá val igye kez nek meg tar ta ni a kli en se ket. 
A sta tisz ti kai ada tok ban, fel mé ré sek ben érez he tô a ne ga tív han gu lat. Az
el múlt idô szak ta pasz ta la tai alap ján egy re na gyobb ütem ben szûn nek
meg a mun ka he lyek Spa nyol or szág ban. A ne gyed éven kén ti ada to kat
vizs gál va min dig az de rül ki, hogy leg in kább a 25 év alat ti ak ve szí tik el
az ál lá su kat. Ôk azok, aki ket idô le ge sen, akár csak pár hét re al kal maz -
nak a vál la la tok. A fi a ta lok két har ma dá nak csak ha tá ro zott idô re szó ló
szer zô dé se van, ami eu ró pai vi szony lat ban ki emel ke dô en ma gas arány.
Eb ben ér he tô tet ten a spa nyol mun ka erô-pi a ci sza bá lyo zás év ti ze dek
óta fenn ál ló és so kat kri ti zált sa já tos sá ga: a két fé le mun ka vál la lói tí pus
el kü lö nü lé se. Az egyik a ha tá ro zat lan idô re fel vett, ne he zen el bo csát ha -
tó, erô sen vé dett, ál ta lá ban idô sebb ré teg, a má sik a fix szer zô dé sek kel
fel vett, vál la la ton be lül nem kép zett, kön  nyen „ki szór ha tó” ré teg. An -
nak el le né re, hogy ezt a faj ta du a li tást és a fix szer zô dé sek ma gas ará -
nyát fo lya ma to san kri ti ka éri a szak em be rek ré szé rôl, és an nak el le né -
re, hogy az egy mást kö ve tô kor má nyok szá mos al ka lom mal pró bál ták a
mun ka erô pi a cot meg re for mál ni, iga zán lé nyeg re tö rô vál to zást nem
tud tak el ér ni. 2010 ta va szán a ko ráb bi ak hoz ké pest je len tô sebb re for -
mo kat ve zet tek be, de a fent em lí tett fix szer zô dés faj ta meg szün te té sé -
hez egyik kor mány sem volt elég bá tor, ahogy ah hoz sem, hogy a „be be -
to no zott”, ha tá ro zat lan idô re fel vett mun ka vál la lói ré teg pri vi lé gi u ma i -
hoz ér dem ben hoz zá nyúl jon. Ilyen „szent te hén” az in téz mé nye sí tett,
kol lek tív bér al ku rend sze re is, amit még az 1980-as mun ka vál la lói tör -
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vény sza bá lyoz. A re gi o ná lis és ipar ági szin ten kö tött bér al kuk au to ma -
ti ku san min den vál la lat ra ki ter jesz tôd nek. Így for dul ha tott elô, hogy a
leg mé lyebb re ces  szi ó ban és meg ug ró mun ka nél kü li ség mel lett 2008 és
2009-ben a no mi ná lis és re ál bé rek nôt tek az or szág ban.23

Nap ja ink ban az ál lam he lyett a csa lá dok a biz tos bás tyák, így a mun -
ka nél kü li ek szá má nak nö ve ke dé sé vel mind több spa nyol nyug dí jas nak

– akik ko ráb ban az zal szá mol tak,
hogy nyu godt kö rül mé nyek kö zött,
eset leg pár uta zás sal is tar kít va él he -
tik majd le öreg nap ja i kat – idô köz -
ben mun ka nél kü li vé vált gyer me ke ik
és uno ká ik éle tét is fi nan szí roz ni uk
kell. Egy fel mé rés sze rint 2010 és

2012 kö zött 15-rôl 40 szá za lék ra nôtt azon 65 év fe let ti ek ará nya, akik
azt vá la szol ták, hogy leg alább egy fi a ta labb csa lád tag ju kon se gí te nek
pénz ügyi leg. Más kér dés, hogy a nyug dí ja kat a spa nyol kor mány ta valy
be fa gyasz tot ta, így azok re ál ér té ke csök ken ni kez dett. A fel mé ré sek
alap ján me re de ken nôtt a csa lád ju kat se gí tô idô sek szá ma. 2010 feb ru ár -
já ban a 65 éven fe lü li ek 15 szá za lé ka tá mo ga tott leg alább egy fi a ta labb
csa lád ta got, 2012 feb ru ár já ban már 40 szá za lé kuk nyi lat ko zott így. Ezek
a szá mok jól ér zé kel te tik, hogy men  nyi re sú lyos a hely zet Spa nyol or -
szág ban, ahol a leg ma ga sabb a mun ka nél kü li ség az eurózó na or szá gai
kö zül. A kor mány ada tai sze rint a csa lá dok mint egy 10 szá za lé ká ban
sen ki nek sincs mun ká ja. Az idôs spa nyo lo kat nem csu pán a vál ság pénz -
ügyi kö vet kez mé nyei sújt ják, at tól is szen ved nek, hogy sze mük lát tá ra
om lik ös  sze gyer me ke ik éle te. Egy 76 éves spa nyol nyug dí jas fér fi és fe -
le sé ge ar ra szá mí tott, hogy éle tük al ko nyát vi szony la gos jó mód ban élik
majd, hi szen há zuk árát már ki fi zet ték, és mint egy 1645 dol lár nak meg -
fe le lô nyug dí jat kap nak. Eb bôl, gon dol ták, ta lán uta zás ra is tel ni fog.
Ehe lyett ma ôk tart ják el 48 éves lá nyu kat és an nak két fel nôtt fi át, akik
mind hár man mun ka nél kü li ek. Az ô kis két szo bás la ká suk ban él nek
együt t, és a nyug dí jas há zas pár fi ze ti a lá nyuk köl csö né nek rész le te it is.
Így gyak ran elô for dul, hogy még en ni va ló ra is alig ma rad va la mi. Az idô -
sek meg ta ka rí tá sa ik kal, nyug dí juk kal be se gí te nek a fi a ta labb ge ne rá ci ók -
nak. Sok spa nyol még az idôs ott ho nok ból is ki ve szi szü le it, és in kább ott -
hon ápol ja ôket, csak jus sa nak hoz zá az öre gek nyug dí já hoz, mi vel e nél -
kül sem mi kép pen sem tud ná nak meg él ni. A hely ze tet ugyan ak kor ár -
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nyal ja, hogy ci vil szer ve ze tek sze rint több spa nyol csa lád már odá ig ju tott,
hogy tel jes mér ték ben ki hasz nál ják az idô se ket, akik csend ben tû rik ezt a
fo lya ma tot.24 Né hány szak ér tô sze rint a nyug dí ja sok a gaz da sá gi vál ság
csen des hô sei, hi szen meg oszt ják a nyug dí ju kat a fi a ta labb ge ne rá ci ók -
kal, és a meg ta ka rí tá sa ik hoz is hoz zá nyúl nak, hogy se gít se nek, nél kü lük
sok kal na gyobb mér té ket öl te ne a szo ci á -lis nyug ta lan ság.

A spa nyol kor mány gaz da ság po li ti ká ja a kö vet ke zô fél év re szó ló
Egyen súly és struk tu rá lis re for mok25 cí mû ta nul mány a spa nyol gaz da sá -
gi vál ság oka i nak is mer te té se után a spa nyol gaz da ság erôs sé ge it mu tat -
ja be, úgy mint a geo po li ti kai hely ze tet, a vi lág klas  szis inf rast ruk tú rát, az
ex port vál to za tos sá gát, a glo bá li san ve ze tô sze re pet ját szó nagy vál la la to -
kat, a kül föl di be fek te té se ket és a spa nyol si kerszto rit.

A gaz da ság po li ti kai stra té gi át az aláb bi irány vo na lak men tén kép ze -
lik meg va ló sí ta ni:

– pénz ügyi kon szo li dá ció,
– pénz ügyi szek toriális re form,
– struk tu rá lis re for mok.
Az eurózó na dé li or szá ga i ban a már el fo ga dott és a még ter ve zen dô

meg szo rí tá sok mi att egy re több ször nyil vá nít ják ki az em be rek nem tet -
szé sü ket tün te té sek for má já ban, je lez vén a kor má nyok szá má ra, hogy
az egy re gya ra po dó meg szo rí tócso ma gok nem nyer ték el tet szé sü ket, és
más meg ol dá sok ban lát nák a jö vôt.

A fen tebb le ír tak alap ján ki je lent he tô, hogy bár Ma gyar or szá got so -
kan tá mad ják, az eurózó na je len hely zet ben a me di ter rán ré gió ál tal a
leg ve szé lyez te tet tebb.
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Szabó Tibor Zsombor

A Felhôk – Röpirat
Széchenyi Hitele ellen
„The Clouds” – Pamphlet Against

Széchenyi’s Political Essay Entitled „Cre dit”

Összefoglalás
A mun ka egy igen ér té kes for rás, amely egy (is me ret len) ti pi kus „pi pás
ne mes” el uta sí tó vé le mé nyét tar tal maz za Szé che nyi Ist ván Hi tel (1830)
cí mû mû ve el len. A kéz irat (A Fel hôk. Röp irat Széchény Hi tel cz. mû ve
el len.) le lô he lye a Pan non hal mi Fô apát ság le vél tá ra. A kor ku ta tá sa
szem pont já ból igen ér té kes és ku ri ó zum nak szá mí tó for rás anyag köz re -
a dá sá ra mind ez idá ig nem ke rült sor. A Hi tel-re cep ció szem pont já ból
kü lö nö sen ér de kes a szö veg, mert – bár sok uta lás ból tud juk, hogy a ne -
mes ség ki vált sá ga i hoz ra gasz ko dó (ek kor még na gyobb) ré sze el uta sí -
tot ta (egyes rém hí rek sze rint: el éget te) a Hi telt –, de egyet len egy ilyen
ös  sze füg gô, ezt az at ti tû döt rész le te i ben meg mu ta tó gon do lat sor sem
ma radt ránk. Az is me ret len szer zô ref lek tál tan (iro ni ku san, oly kor szar -
kasz ti ku san) fe je zi ki az „al kot mányfel for ga tó” írás ról el uta sí tó vé le mé -
nyét, s így meg mu tat ja a ne me si gon dol ko dás több sa já tos sá gát, po li ti -
kai nyel vét, érv anya gát. A vi ta irat jö vô be li pub li ká lá sa fon tos ada lék kal
já rul hoz zá a re form kor ge ne zi sé nek és po li ti kai gon dol ko dás tör té ne té -
nek meg is me ré sé hez.
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Summary
This pamphlet entitled 'Clouds' is a highly interesting historical
source representing the dissenting opinion of (an unknown) gentry
against Széchenyi's political essay entitled 'Credit' (1830). The man-
uscript ('Clouds', a pamphlet against Széchenyi's political essay, the
'Credit') was found in the historical archives of the Archabbey of
Pannonhalma. This source material  of great value, considered as a
curiosity, has never been published. The text particularly is interest-
ing in consideration of the general reception of the 'Credit',
because no similarly coherent work detailing the attitude of the age
has survived. Although several hints reveal that (at that time the
majority of ) the nobles insisted on their privileges and immunities
and refused (according to some rumours: literally burnt) the
'Credit'. The unknown author expresses his negative opinion (iron-
ically and sometimes satirically) of the unconstitutional ideas and
gives an insight into the characteristic political language and argu-
mentation of the peer mentality. Publication of the pamphlet may
greatly contribute to our understanding of the evolution of the pre-
vailing attitude the first half of the 19th century (widely known as
the “Reform Age” in Hungarian history) and the history of political
mentality.

Pan non hal mi di ák éve im alatt tu dós tör té nész ta ná rom, Miskei An tal
irány mu ta tá sá val ke rült a ke zem be „A Fel hôk” cí met vi se lô röp irat.
A Pan non hal mi Ben cés Fô apát ság Le vél tá rá ban ôr zött vi ta irat is me -
ret len szer zô vá lasz kéz ira ta Szé che nyi Ist ván 1830-ban ki adott Hi tel c.
mun ká já ra. A kor ku ta tá sa szem pont já ból igen ér té kes és ku ri ó zum -
nak szá mí tó for rás anyag köz re a dá sá ra mind ez idá ig nem ke rült sor.

Az aláb bi ak ban a kéz irat tar tal ma azon me to di kát kö vet ve ke rül
be mu ta tás ra, hogy a ben ne fog lalt fô gon do lat- és érv anyag mel lett
Szé che nyi Ist ván e kör ben re le váns esz mé i be is rö vi den be pil lan tást
te hes sen az ol va só. En nek meg fe le lô en rö vi den szó lunk majd a Hi tel
meg je le né sé nek köz vet len iro dal mi vissz hang já ról, és ar ról, hogy 
A Fel hôk mi ként he lyez ke dik be le eb be a kor tár sak ál tal (ki)alakí tott
fo gad ta tá si kör nye zet be.

390

Szabó Tibor Zsombor – A Felhôk – Röpirat Széchenyi Hitele ellen

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 390



A Fel hôk szer zô je a sa ját Hi tel-el le nes hely ze tét az óko ri kul tú ra
nagy ja i nak se gít sé gül hí vá sá val in terp re tál ja. Ma gát ugyan is Arisz to pha -
nész hez ha son lít ja, aki Szók ra tés  szel va ló szem be he lyez ke dé sét A Fel -
hôk cí mû víg já té ká ban fe jez te ki. A ko mé di á ban Arisz to pha nész a szo -
fis ták új ne ve lé si irá nyát gú nyol ta, és an nak fô kép vi se lô jé ül Szók ra tészt,
ki nek Athén ut cá in fe let tébb is me re tes, ko mi kus kül sô meg je le né se há -
lás alak nak bi zo nyult szá má ra.

A fel hômo tí vu mot egy azo nos hely zet két kü lön bö zô mó don va ló
szem lél te té sé vel bont ja ki a szer zô a kö vet ke zô kép pen: „Szép a fel hô,
míg csak a Nap tól köl csön zött ara nyos tor nya i val kö ze lí te ni lát szik:
jó, szük sé ges, te nyész tô le het. Így szép a Hi tel. Míg csak azon ol dal -
ról lát szik: elôbb re, s föl jebb re ma gyar! De vaj mi meg ve tô, ir tóz ta tó,
zor don, amint a Na pot be föd te, vil log, jég zá por ral, s ezer menny kô -
vel ret tent, ha így hang zik: szállj le ne mes, ülj fel pa raszt!”1 Az utób bi
for du la tot az egész vi ta irat mot tó ja ként be ál lít va a kor szak ról szó ló
szak iro da lom ki vá ló írói is meg em lí tik.2 Fon tos meg je gyez ni azon -
ban, hogy a nyil vá nos ság csak ezen rö vid uta lá sok ból és hi vat ko zá sok -
ból ér te sült a kor szak ku ta tá sa szem pont já ból mér föld kô nek szá mí tó
po le mi zá ló röp irat ról.

Mint is me re tes, Szé che nyi Hi tel cí mû mû ve 1830. ja nu ár 27-én
Petrózai Trat tner és Kár olyi Ist ván könyv nyom ta tó in té ze té ben, Pes ten
lá tott nap vi lá got.3 Szé che nyi tu da tá ban volt an nak, hogy kor szak al ko tó
mun ká ja erô sen meg oszt ja majd a köz vé le ményt, amit 1830. ja nu ár 30.
nap ján Fel sôbü ki Nagy Pál nak írt le ve lé ben a kö vet ke zô kép pen fo gal -
maz meg: „Sok ke se rû van ben ne – tu dom ba rá tim szá mát nem fog ja na gyob -
bít ni – azon ban el tû röm.” 4

Va ló ban, a Hi tel kö rül po la ri zá ló dó köz vé le mény gon do la ti sá ga szá -
mos egy más sal el len té tes re ak ci ót vál tott ki. So kan üd vö zöl ték a mû vet
an nak for ra dal mi ha tá sa mi att, töb ben azt vél ték, hogy a „ma gya rok te -
rem tô je” „gyúj tott vi lá got” Ma gyar or szá gon.5 Piringer Mi hály bé csi ud -
va ri tit kár, ak ko ri ka ma rai tiszt vi se lô a ne ki át adott pél dányt 1830. má -
jus 1-jén Szé che nyit di csér ve a kö vet ke zô ver ses so rok kal kö szön te meg:
„Bölcs el méd tér sé gét / Jó szí ved mély sé gét csu dá lom. // Tanác sid fed -
dô it / köz jó mel lô zô it saj ná lom. // Ne bánd, ha ki sza va id tól ir tó zik /
Csak ugyan a jó zan ész már bim bó zik.”6 A rím be sze dett ma gasz ta ló so -
rok kel té nek nap ján Szé che nyi vi szont egé szen más hí rek rôl tu dó sít
naplójában…
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A po zi tív fo gad ta tás mel lett olyan rém hí rek is ter jed tek, hogy egyes
vár me gyék ben a dur va el uta sí tás a könyv el ége té sé ben öl tött tes tet.
Ilyen hí rek rôl tu dó sí tot ta ugyan is tit ká ra, Tas ner An tal Szé che nyit, aki
nap ló já ban meg em lí tet te, hogy Tas ner mint bi zo nyos sá got je len tet te

Pest rôl, hogy Tol na vagy Tor na me -
gyé ben el éget ték a Hi te lét.7

A mû kri ti kát meg fo gal ma zó bí rá -
lói azon ré gi mó di ne me sek kö zül ke -
rül tek ki, akik – mint A Fel hôk szer zô -
je is – sa ját ne me si stá tu su kat és élet -
mód ju kat lát ták a Hi tel esz méi ál tal
ve szé lyez te tett nek. Ôk vol tak azok,

akik a ne me si elô jo ga i kat biz to sí tó, fenn ál ló al kot mány rend sze ré ben
hit tek, és emi att Szé che nyit pa raszt lá zí tó nak, bir tok há bo rí tó nak, mi
több, al kot mányfel for ga tó nak ne vez ték.8

A Hi tel lel Szé che nyi el sô sor ban a ne me si ré te get sze ret te vol na ma -
ra di sá gá ból és fá sult sá gá ból fel éb reszt ve ha la dás ra bír ni, mind azo nál tal
a cél el éré se ér de ké ben né hol dur va, ugyan ak kor fi gye lem fel kel tô uta -
lá sok kal, le írá sok kal és hely zet elem zé sek kel élt. A ne me se ket az „el vál -
ha tat lan pi pá val” áb rá zol ja, akik „min den elô me ne tel nek ele ven gát jai”,
és akik „he re gya nánt csak he nyél ve híz nak a ha za zsír ján”.9 Kí mé let le -
nül gú nyol ja a ma ra di as, bár do lat lan, zsí ros csiz má ban meg je le nô és a
szép höl gyek tár sa sá gá ban a „föld re pö kô”, pi pa sza gú ne me se ket.10 En -
nek okán ír ja Vis zo ta Gyu la ta lá ló an: „Va ló sá gos tü kör volt a Hi tel a ma -
gyar ne mes ség szá má ra, hogy meg lás sa ben ne el ma ra dott sá gát, torz
alak ját.”11 Nem cso da te hát, hogy a ren di köz vé le mény erô sen fel fi gyelt
a ke mény kri ti ká ra, „meg lát ta torz ké pét a tü kör ben”, és a Hi tel meg je -
le né se utá ni idô szak a ren di tár sa da lom in ten zív re ak ci ó i nak me leg -
ágyá vá vált.

Mint ar ra Iványi-Grünwald Bé la, a Hi tel iro dal mi vissz hang já nak
elem zô ku ta tó ja is fel hív ja a fi gyel met, az egy ko rú köz han gu lat ál lás -
fog la lá sai a kü lön bö zô ada tok ból, le ve lek bôl és fel jegy zé sek bôl ál la -
pít ha tó ak meg, mi vel a saj tó eb ben a kor ban még nem töl tött be
meg ha tá ro zó sze re pet.12 Tu dunk egy Szom bat hely rôl szár ma zó is me -
ret len szer zô kéz ira tá ról, aki ész re vé te le i ben ki fej ti, hogy a Hi tel nek
na gyobb a füst je, mint a láng ja, és a köny vet ne mes egy sze rû ség gel
egyes ma gyar or szá gi fô bir to ko sok hoz, il let ve mág ná sok hoz in té zett
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„satyrá nak” ne ve zi.13 Az Or szág gyû lés ben is rend kí vül meg osz tot tak
vol tak a vé le mé nyek a „re form kor har so ná já ról”14. Egye sek le szól ták,
má sok vi szont olyan okos gon do la tok tár há zá nak tar tot ták, hogy
nem hit ték el, a mû va ló ban Szé che nyi tôl szár ma zik.15 Ugyan ezen a
vé le mé nyen van A Fel hôk író ja is, aki sze rint a Hi tel „[…] szép stí -
lus sal va gyon ír va, sok ban iga za van. Azt nem is egy em ber, ha nem
egész tár sa ság ké szí tet te.” A ne ga tív kri ti kák kö zött akad nak ugyan -
ak kor szél sô sé ge sebb meg fo gal ma zá sok is: szá mos ma ra di ne mes
bir tok rab ló nak, pa raszt lá zí tó nak tar tot ta Szé che nyit, és a mun kát ar -
ra sem ér de me sí tet te, hogy el ol vas sa.16 A pa raszt lá za dás ok ról ma ga
Szé che nyi is tu dó sít ja az utó kort. Egy 1831. ok tó ber 20-án kelt, bá ró
Wes se lé nyi Mik lós hoz cím zett le ve lé ben em lí ti, hogy Er dély ben az a
hír jár ja, a Hi tel, il le tô leg a Vi lág vol tak gyúj tó pont jai a kü lön fé le
pór zen dü lé sek nek.17 Ha son ló gon do la to kat je gyez fel nap ló já ba
ugyan ezen hó nap 25. nap ján is, mi sze rint ifj. bá ró Eöt vös Ig nác el -
me sé lé se alap ján olyan hír kelt szárny ra, hogy a pa rasz tok le for dít -
tat ták a Hi telt, és ezt kö ve tô en an nak esz mé it meg ért ve és el sa já tít va
gyúj to gat ni, gyil kol ni kezd tek.18

A Fel hôk a fen tebb vá zolt, fe let tébb he te ro gén kör nye zet ben szü -
le tett. Fon tos meg em lí te ni, hogy a vi ta irat pon tos ke let ke zé si idô -
pont ját nem is mer jük. Csu pán azt az 5 hó na pot ki te vô idô in ter val lu -
mot tud juk be ha tá rol ni, ami kor a mû író dott. Eb ben se gít sé günk re
van az az iro da lom tör té ne ti szem pont ból is re le van ci á val bí ró tény,
mi sze rint Guzmics Izi dor19 Pan non hal mán 1830. jú li us 22-én Ka zin -
czy Fe renc hez írt le ve lé ben a Hi tel meg osz tó ha tá sá ról tu dó sít ja ba -
rát ját. Ide vá gó re le váns tör té ne ti ada lék, hogy ek kor ra a Hi tel már
har ma dik ki adá sát ér te meg. A ki adó ugyan is már a har mad szo ri
meg je le nés kor, te hát 1830 jú ni u sá ban em lí tést tett ar ról, hogy az azt
meg elô zô 5 hó nap alatt 2000-nél több pél dány fo gyott el a könyv -
bôl.20 Guzmics a Hi tel ilyen fo kú, már-már or szá gos nak mond ha tó el -
ter jedt sé ge mel lett ér te sí ti te hát Ka zin czyt ar ról, hogy „a Hi tel fe lett
min de nütt pál cát tör nek”; az egyik ege kig ma gasz tal ja, a má sik po ko -
lig le gya láz za; el le ne ki ált mind az, aki sze ret ré gi ma gya ro san él ni.
Tud tul ad ja to váb bá, hogy Za lá ból a Hi tel el len egy kéz irat ju tott ke -
zé be, ami ben egy pi pás ne mes szól tár sa i hoz; jel sza va az irat nak: szállj
le ne mes, ülj fel pa raszt. A le vél bôl ki de rül to váb bá, hogy A Fel hôk
szer zô je ha rag szik a táb la bí rák sza po rí tá sa mi att is.21
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A kö zel jö vô ben kö zöl ni kí vánt röp irat eled dig is me ret len szer zô -
je ma gát „pi pás ne mes em ber nek” vall ja, és en nek meg fe le lô en, il -
let ve eh hez hí ven a szin te „csont kon zer va tív” el uta sí tó vé le mé nyét
iro ni kus mó don ön ti írá sos for má ba. A pi pá zó ne me si at ti tûd ti pi kus
meg je le né se a kor sa ját já nak mond ha tó. A pi pás ne mes ség a ren di
tár sa da lom ne me si ta go zó dá sá nak leg al só ré te gé be tar to zott, és fô
jel lem zô je a sze gény ség volt. A „pi pás”, va la mint an nak szi no ni mái,
a „hét szil va fás”, va la mint a „já rom szeg hu gyo zó” ne mes bár két sé get
ki zá ró an dur ván hang zott, de ta gad ha tat la nul sze gény ség re utalt.22

Mi sem bi zo nyít ja job ban e vé le mény mély tár sa dal mi beá gyazó -
dottságát, mint hogy ezek kel a meg je lö lé sek kel a nép aj kán for gó
köz mon dás ok is szü let tek.23

A – bár pon tat lan meg je lö lé sû – „kis ne mes ség be” tar to zó pi pás ne -
me sek az egy azon ne me si sza bad ság el ve alap ján ugyan azok kal a ne -
me si ki vált sá gok kal ren del kez tek, mint mó do sabb nemestár saik. E jo -
ga i kat Wer bô czy Tri par ti tumából ere dez tet ték, hi szen an nak hí res-
ne ves Pri mae nonusa ki mond ta, hogy min den ne mes egy és ugyan -
azon sza bad sá got (una et eadem lib er tas) él ve zett. A tel jes ség igé nye
és kény sze re nél kül ilyen jog volt pél dá nak okáért a ne mes em ber sze -
mé lyes sza bad sá gá nak és sért he tet len sé gé nek ki mon dá sa, va la mint
an nak ki nyil vá ní tá sa is, hogy a ne mes csak és ki zá ró lag a tör vé nye sen
meg ko ro ná zott ki rá lyá nak a ha tal ma alatt áll. Ezen fe lül – már csak
tárgy kö rünk kí vá nal ma sze rint is – két jo go sult ság eme len dô ki, ne -
ve ze te sen, hogy „fek vô jó szá got” (ti. in gat lant) ki zá ró lag ne mes em -
ber sze rez he tett, il let ve hogy a ne mes in gó és in gat lan va gyo na az adó
és job bá gyi szol gál ta tá sok kü lön fé le faj tái alól men tes sé get él ve zett.24

Eb bôl lát hat juk, hogy Szé che nyi nek azon tö rek vé sei, mi sze rint a köz -
te her vi se lés ér de ké ben ki kí ván ta ter jesz te ni az adó- és vám kö te le -
zett sé get a ne mes ség re, to váb bá az ôsi ség el tör lé sé nek ja vas la tá val a
sza bad tu laj don esz mé jét pró bál ta ha zánk ban el ter jesz te ni, a leg fá -
jób ban a kis ne mes sé get, és ezen be lül a már-már nincs te len nek szá -
mí tó sze gé nyebb ré te get súj tot ta vol na. Emi att ért he tô a pi pás ne me -
sek, köz tük röp ira tunk szer zô jé nek el len ke zé se is, il let ve az, hogy ez
volt az a tár sa dal mi ré teg, ame lyik a leg erô tel jes eb ben ra gasz ko dott
a még meg ma radt ki vált sá ga i hoz.

A pi pás ne me sek élet mód já ra vo nat ko zó an a kéz irat be ve ze tô jé -
ben ol vas ha tó: „Ne kem ugyan se de ci mám, se nónám, se sedec imám
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nincs fél te ni va ló a ma gyar föl dön.” Ez a meg fo gal ma zás is árul ko dik
a kis ne me sek szû köl kö dô anya gi vi szo nya i ról. A kis ne me sek ré te gé re
jel lem zô volt ugyan is, hogy a pénz szer zés le he tô sé ge a föld mû ve lés -
ben, il let ve ter mény- és jó szág ér té ke sí tés ben me rült ki. Ez ar ra is kö -
vet kez tet ni en ged, hogy tár gyi és szel le mi kul tú rá juk meg egye zett a
nem te len pa rasz to ké val.25 En nek kö vet ke ze te sen el lent mon da nak vi -
ta ira tunk író já nak szel le mi és kul tu rá lis kva li tá sai. A for rás anyag ban
több he lyütt elô for dul nak la tin, né met, olasz és fran cia nyel vû meg -
fo gal ma zá sok, idé ze tek, szen ten ci ák. Ez azért is fel tû nô, mi vel a kor -
ral fog lal ko zó nép rajz tör té ne ti ku ta tá sok a ne me sek, és ezen be lül a
kis ne me sek mû velt sé gé nek cse kély szín vo nal ára mu tat nak rá.26 Az
ano ni mi tás ban ma ra dó író azon ban la ti nul ér tett, és fo gal ma zott is!
Ez a röp irat ra ala po zott tény azért is ki vált kép pen meg le pô, mi vel a
ku ta tá sok sze rint a ne mes ség hi bás és hi á nyos la tin nyelv tu dá sa a köz -
vé le ke dés ben ál lan dó an pa nasz és kri ti ka tár gyát ké pez te.27 Ezt mind -
azo nál tal egy ma gát pi pás ne mes nek val ló szer zô is osz tot ta, aki az
öre gebb pró ká to rok pa na sza i ra – me lyek sze rint fi a tal se géd je ik már
nem tud nak de á kul (érts d: la ti nul) – tel jes meg ér tés sel re a gált. Ki fej -
tet te to váb bá, hogy a pró ká to rok pa na sza it kény te len el hin ni, hi szen
ôk, akik még min dent la ti nul ta nul tak, nem tud tak töb bet, mint
amen  nyi re szük sé gük volt, vagy ta lán még an  nyit sem.28

De mit is sze re tett vol na el ér ni Szé che nyi az ál lam for má val, a tár -
sa da lom mal, de ki vált kép pen a ne me sek kel kap cso lat ban? A Hi tel
alap gon do la tai kö zött sze re pel tek az ôsi ség, az az a ne me si bir tok el -
ide ge nít he tet len sé gé nek el tör lé se, és ez ál tal a hi tel fo lyó sí tás sta bi -
li tá sá nak elô moz dí tá sa. Ugyan csak hát ra moz dí tó té nye zô volt eb ben
a te kin tet ben a fis ka li tás, az az a kincs tár ra „há ram lás” jo ga. Ezen el -
avult jog in téz mé nyek meg szün te té se a sza bad bir tok for ga lom ki bon -
ta ko zá sá hoz ve zet tek vol na Szé che nyi köz gaz da sá gi te rü le tet is érin -
tô el mé le te sze rint. A gaz da sá gi tár gyú fel is me rés se gí tett vol na a
ma gyar bir to ko sok pénz ügyi hely ze tén, akik jó val sze gé nyeb bek vol -
tak, mint bir to ka ik hoz ké pest len ni ük kel lett vol na. De az újí tást ho -
zó el kép ze lé sek so ra nem áll meg e he lyen. Mint ar ra Barta Ist ván ta -
nul má nyá ban rá mu ta tott, az ôsi ség, mint a ma gyar fe u da liz mus alap -
in téz mé nye, meg szün te té sé nek szán dé ka az ah hoz szer ve sen kap cso -
ló dó vál to zá so kat lo gi ku san vé gig gon dol va, cél ként tûz te ki a fe u da -
liz mus más, a kor szak hoz ké pest el avult in téz mé nye i nek el tör lé sét.29
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Eb ben a te kin tet ben a pol gá ri át ala ku lás irá nyá ba ha tó esz me volt to -
váb bá a föl des úri és a pa rasz ti bir to kok el kü lö ní té se, és az eb bôl ere dô
sza bad pol gá ri tu laj don meg te rem té se. Szé che nyi a pa rasz to kat ér de -
kelt té akar ta ten ni a ter me lés ben az zal a sok kri ti kát ki vál tó, ugyan ak -
kor a kor szak ban egye dül ál ló te ó ri á já val, amely alap ján a job bágy is sa -
ját ja ként bír hat ta vol na az ál ta la meg mû velt föl det. Mind ez zel a gaz da -
sá gi ha té kony ság nö ve lé sét cé loz ta meg, ugyan ak kor sza bad tu laj dont
adott vol na az év szá zad okon ke resz tül el nyo más ban és mai fo gal ma ink
sze rint a leg kí mé let le nebb jog fosz tott ság ban élô pa raszt ság, te hát „a ha -
za leg szá mo sabb, s így leg fôbb te kin tet re mél tó ré sze”30 szá má ra. A job -
bá gyok bir tok bír ha tá si jo ga al kot mány jo gi szem pont ból az al kot mány -
ban fog lalt (sz abad ság)jo gok nak az ál lam pol gár ok ra va ló egyen lô ki ter -
jesz té sé vel járt vol na, amit Szé che nyi exp li cit mó don ki is fe je zett mû vé -
ben, ami kor „az el avult rozs dás szisz té ma bi lin cse i bôl va ló ki sza ba du lás -
ról” be szél ve elô ter jesz tet te, hogy „mily va ló di lét re s ele ven élet re jut -
hat na ha zánk min den hon be link fel sza ba dí tá sa s pol gá ri jus sok ban ré -
sze sül he té se ál tal”. Er rôl gon dol kod va tet te fel Szé che nyi a kér dést,
hogy „va jon mit szül ne az al kot mány egyen lô ki ter jesz té se az or szág min den la -
ko si ra?” 31

A ro bot és a dézs ma el tör lé se mel lett fog lal ál lást, rá mu tat va azok
ha szon ta lan és ir ra ci o ná lis vol tá ra. A kor szak ban új don ság nak szá -
mí tó, a fel vi lá go so dás esz méjé tôl át ita tott gon do la tát a kö vet ke zô -
kép pen je gyez te fel Szé che nyi: „[…] de el len ben se bot, se ves  szô
nem ho zott még egy or szá got is vi ru lás ra, s csak hal vány s rossz il la -
tú vi rá go kat ter meszt a kény sze rít ve dol go zó kéz. S akár ki mit mond,
csak azon tár sa ság be li sza bad ság, mely min den ki nek he lyez te té se
sze rint iga za it s ter he it ki szab ja, emel he ti fel az egé szet leg di csôbb
pont ra; s kit a sors ala csony hely zet be tett, hol ké zi mun ka ál tal tel -
je sít he ti be cél ját, az ne vesz te ges se órá it hi á ba, ha nem áll ha ta tos
mun ka le gyen fog la la tos sá ga, de ar ra ösz tö ne s vá gyó dá sa is le -
gyen”.32 Ugyan így vis  sza von ni kí ván ta a ki len ce det, va la mint a cé he -
ket, ár sza bá so kat és bel sô vá mo kat, ez zel is meg te remt vén az ipar és
ke res ke de lem még na gyobb fo kú sza bad sá gát.33 A ki fej tett jo gi és tár -
sa dal mi vi szo nyok vol tak pre mis  szái azon fel old ha tat lan el len té tek -
nek, mik sze rint a bir to ko sok, ha bár va gyo nu kat te kint ve mó do sak
vol tak, tény le ge sen azon ban majd hogy nem kol dus bot ra ju tot tak.
Ter mé sze te sen ilyen kö rül mé nyek kö zött a fej lô dés rôl szó sem le he -
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tett. Szé che nyi 1828. jú li us 18-án kelt nap ló fel jegy zé sé ben így ír er -
rôl: „[…] Ma gyar or szág al kot má nya – va gyis tu laj don kép pen a pa -
rasz tok nak a föld bir to kos ok hoz va ló vi szo nya – oly ke vés sé meg ala -
po zott, hogy egy li be rá lis és igaz sá go san gon dol ko zó em ber nek va la -
mi más jö ve de lem kel le me -
sebb kell, hogy le gyen, mint
egy ma gyar bir tok – csu pa er -
dô, mo csár, unal mas, tu dat -
lan, de an nál pöf fesz ke dôbb
szom szé dok – min den fé le bô -
ség és ín ség kéz a kéz ben.”34

Szé che nyi – fô leg ang li ai és fran cia or szá gi uta zá sai so rán szer zett ta -
pasz ta la ta i ból ki in dul va – a ma gyar al kot mány hi bá it ab ban lát ta,
hogy a ne me sek el sza po ro dá sá nak nem volt gát ja, to váb bá a fô ne -
mes ség nek meg volt az az elô jo ga, hogy az or szág gyû lé sen kép vi sel -
tet hes se ma gát. De ezek nél is sú lyo sabb, a gaz da ság hoz kap cso ló dó
ér vá gás volt, hogy a ne mes nem fi ze tett adót, il le tô leg vá mot sem.35

Ezen egy ol da lú pri vi lé gi u mok mi att a fej lô dés vé le mé nye sze rint ki -
zárt volt, s ilyen ál la po tok mel lett – ha zá ja iránt va ló sze re te té bôl is
– a herderi jós lat be tel je se dé sé tôl félt, mi sze rint a ma gyar ság las san
el sat nyul, el hal kör nye ze té ben.36

Mint már a cik künk ele jén ki fej tet tük, Szé che nyi tud ta, hogy leg na -
gyobb mun ká já nak meg je le né se alig ha fog osz tat lan si kert arat ni. De
cél ki tû zés ének vég hez vi tel ében ko ránt sem ag gó dott az éles kri ti ka mi att,
me lyet a Hi tel ben így fo gal maz meg: „De cé lunk nem az, hogy szá mos
úgy ne ve zett jó aka ró kat s ba rá to kat sze rez zünk, kik egy nap egek be
emel ni, más nap pe dig sár ral len né nek haj lan dók ben nün ket ha ji gál ni,
amint tud ni il lik hi ú sá gok nak ked ve zünk vagy el le ne zünk, ha nem hogy
hasz nál junk.”37

Mi lyen vá la szo kat adott A Fel hôk szer zô je te hát Szé che nyi vé le mé nyé -
re? A Hi tel alap gon do la ta i nak rö vid ös  sze fog la lá sa után az író pon tok ba
szed ve vé gig megy az egyes újí tó esz mék so rán, és kom men tál ja azo kat a sa -
ját szá ja íze sze rint. Stí lu sa meg le he tô sen el be szé lô, több ször iró ni á ba, né -
hol szar kaz mus ba „tor kol lik”, mind azo nál tal esz mé i nek le írá sa ko he rens,
de vé le mé nyét sok he lyütt nem kö ve ti in dok lás vagy bár mi faj ta ki fej tés.

A Hi telt a szö veg mél tó sá gos nagy fel hô nek ti tu lál ja, ugyan ak kor ki -
eme li ve sze del mes mi vol tát, amely vil lá ma i val olyan pusz tí tá so kat tud
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okoz ni, amely le rom bol ja ha zánk több év szá za da ál ló épü le tét. A to váb -
bi ak ban a kéz irat ban ta lál ha tó sor ren det kö vet ve tár gyal juk egyen ként
a Hi tel nek a szer zô ál tal ki emelt fôbb gon do la ta it, és az azok ra adott vá -
la szo kat, kri ti ká kat.

A ke res ke dés hi á nyá ra uta ló, Hi tel ben fog lalt meg ál la pí tást szer -
zônk kö vet ke ze te sen vis  sza uta sít ja. Mind ezt az zal a vé le mé nyé vel tá -
maszt ja alá, hogy olyan fo kú ke res ke de lem, amely a nem zet nek szük -
sé ges, meg ta lál ha tó Ma gyar or szá gon, egyéb iránt fel hív ja Szé che nyi
fi gyel mét, hogy an  nyi ter ményt és ter mé ket (pl. gyap jú, mar ha, bor,
ga bo na, do hány, il le tô leg kô szén) egy eu ró pai or szág ból sem ex por -
tál nak, mint ha zánk ból. Az eb bôl szár ma zó, a ha zai nagy-, il let ve kis -
bir to kos ok ra, de még a pa rasz tok ra há ram ló ha szon is sok kal na -
gyobb mér té kû, mint ame lyet a kül föl di spe ku lán sok a ke res ke del mi
ügy le tek bôl nyer nek. A nye re sé ges és vi rág zó ke res ke de lem re utal -
nak a röp irat meg je le né se elôt ti 30 év alatt épí tett, és/ vagy fel újí tott
épü le tek, kas té lyok, ma jo rok, gaz da sá gi épü le tek, de ugyan er re en -
ged nek kö vet kez tet ni a bel föl di ál ló vi zek nek és az út há ló zat nak
rend be té te le, sza bá lyo zá sa is. A szer zô mind ezek bôl, de leg fô kép pen
a hi tel hi á nyá ból a nem zet na gyobb di csô sé gét ere dez te ti, hi szen ál -
lás pont ja sze rint nincs na gyobb el is me rés an nál, mint hogy a nem zet
nem szo rul a kül föld köl csö né re.

Szé che nyi nek a ma gyar al kot mány ról és az ab ban rög zí tett ne me si pri -
vi lé gi u mok gát ló sze re pé rôl al ko tott né ze tét a vi ta irat a leg he ve sebb el -
len zés tár gyá vá te szi, mi ként an nak tar tal mát meg for dít va ki je len ti, hogy
csak sza bad nem zet nek van le he tô sé ge több hi telt sze rez ni, „mert men -
nél bi zo nyo sabb a bir tok ban va ló meg ma ra dá sa az adós nak, an nál bá tor -
sá go sabb lá bon áll a hi te le”. Köz be ve tô leg fon tos meg em lí te ni, hogy a pi -
pás ne mes író esz me rend sze ré ben a ma gyar kons ti tú ci ó ban fog lalt ne -
mes ség re vo nat ko zó sar ka la tos ki vált sá gok („car di nalis praerog a ti va”)
egyet je len tet tek a sza bad ság jog ok lé te zé sé vel. A Hi tel ben ugyan is Szé -
che nyi az anak ro nisz ti kus szel le mû al kot mány fenn ál lá sá ból ve zet te le a
hi tel hi á nyát. Ezt az el len té tet, és egy ben a csa ló dást ki fe je zô bí rá la tot a
vi ta irat ré gi es nyel vén a kö vet ke zô kép pen tár ja elénk:

„Aki igaz ha za fi nak akar tar tat ni, an nak fô kö te les sé ge a ha zá ja tör -
vé nyes al kot má nyát vé de ni, és nem fity mál va el le ne ki kel ni, mert amely
nem zet az ô ha zai tör vé nye i nek, szo ká sa i nak meg tar tá sá val nem gon -
dol, az az: aki a ke ser ves szol ga ság ra haj lik.”38
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A vi ta irat – mint lát ha tó – jel lem zô en „ki fa kad” Szé che nyi kül föl di ta -
pasz ta la ta i ból táp lál ko zó al kot mány kri ti ká ja el len. Köz tu dott, hogy a
gróf bel- és kül föl di uta zá sai köz ben szer zett imp res  szi ói okán mind job -
ban be lát ta, hogy a nem zet és az or szág na gyon hát ra ma ra dott, és an -
nak tév hi tei szer fö lött mély gyö ke ret ver tek.39 Mind ezek tag la lá sa ke re -
té ben ke se rû sza tí rá val jel lem zi az el ide ge ne dett arisz tok rá ci át, akik te -
he tôs sé gük bôl fa ka dó an kül föld re utaz gat nak, de az ot ta ni újí tá sok ra
nin cse nek fi gye lem mel. De ugyan így ki eme li egyes túl zó ma gyar szó lá -
sok (mint pél dá nak oká ért az „ext ra Hun gari am non est vi ta”) ne vet sé -
ges sé gét, rá mu tat va an nak hi á ba va ló, ka ca gást vagy szá na ko zást ki vál tó
mi volt ára.40 A Hi tel író ja meg bot rán koz va gú nyol ja az egy hely ben élô
ma ra di ne me se ket, akik min den rôl ok ta tó lag be szél nek, ám bár a ne -
gye dik vár me gyé ben se vol tak.41

Ez zel szem ben vi ta ira tunk szer zô je azon mág ná so kat és mó do sabb bir -
to ko so kat ve szi éles kri ti ka alá, akik a sa ját ha zá ju kat és an nak al kot má -
nya ere de tét nem is mer ve kül föld re utaz nak, majd amit jó nak és hasz nos -
nak, va la mint ha zá juk tö ké le te sí té sé re al kal mas nak vél nek, azt ha za tér ve
a sa ját kons ti tú ci ó juk ba sze ret nék fog lal ni, te hát a ma guk al kot má nyát az
ide gen nem ze tek fô jog for rá sá nak ké pé re akar ják „rá máz ni”.42

Az ilyen ál lam fér fi ak nak rö vid tan me sé vel szol gál szer zônk, ami -
ben fi gyel mük be ajánl ja a né hai XIV. La jos fran cia ki rály íté le tét, aki
egy ko ra be li fi a tal ma gyar hoz, aki Fran cia or szág ba in dult a frank lát -
vá nyos sá go kat meg cso dál ni, azt a kér dést in téz te, hogy Ma gyar or szá -
gon jár va Fü red vi dé két lát ta-e, il le tô leg a ti ha nyi ek hót volt-e sze -
ren csé je hal la ni? Az if jú ván dor nem le ges vá la szá ra a bölcs ki rály azt
a ta ná csot ad ta, hogy men jen vis  sza ha zá já ba, és ha an nak ál la po tát,
és az ab ban szám ta la nul elô for du ló ter mé sze ti cso dá kat meg te kin -
tet te és ki ta nul ta, csak ak kor in dul jon el ha zá já ból a kül föl di rit ka -
sá gok vizs gá lá sá ra!43

S vé gül, de nem utol só sor ban a ne me se ket az is me ret len ség be
bur ko ló zó vé le mény for má ló az ész és er kölcs csil la ga i val ékes ke dô
urak nak tart ja, akik a szü le ik tôl ka pott ne ve lés se gít sé gé vel, va la mint
az éle tük és sze ren csé jük koc káz ta tá sá val vív ták ki az úri cí met, és
ilyen mi nô sé gük ben van nak ha zá juk szol gá la tá ra. Er re va ló te kin tet -
tel a ne me si ré teg nek az adó zás, il le tô leg az uta zás és ke res ke de lem
mi att ki sza bott vám fi ze tés aló li men tes sé ge meg tar tá sá ért száll sík ra.
A job bá gyok sza bad ság jo gá ról ter mé sze te sen ilyen ér vek mel lett hal -
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la ni sem akar. El kép zel he tet len nek tart ja ugyan is a jog egyen lô sé get,
hi szen a ter mé szet tör vé nyé re hi vat koz va a fenn ál ló meg kü lön böz te -
tést a ne me si cím mel ren del ke zô bir to kos és e te kin tet ben nincs te len
job bágy kö zött meg fe le lô nek tart ja, mond ván „a ne mes és  szel, a nem te -
len dol goz zon kéz zel” 44.

A kéz irat vé gén ta lál ha tó be re kesz tô gon do la tok a fenn ál ló al kot -
mány ol tal ma kö rül cso por to sul nak. A ne me sek ek kor még na gyobb
ré sze kö zös ál lás pont já nak vé del mét nyil vá nít ja az is me ret len szer zô
a leg fon to sabb cél nak, ki emel ve az esz me tár sak sza ka dá si le he tô sé -
gé nek ve szé lyét, amit a ró mai ka to li kus egy ház szét vá lá sá val pél dáz,
ami ké sôbb a ke resz té nyek öl dök lé sé hez ve ze tett. Vé le mé nye és egy -
ben fel hí vá sa ar ról tesz ta nú bi zony sá got, hogy a pi pás ne me sek „tu -
laj do ná nak” te kin tett szel le mi ség min de nek fe lett áll, ami nem más,
mint a „kons ti tú ci ót vé de ni!”.45

A szó ban for gó röp irat je len tô sé gé re a kor ku ta tá sát fi gye lem be vé -
ve fel tét le nül utal ni kell. Tesszük ezt an nál is in kább, hi szen bár sok
egy ol da lú uta lás ból tud juk, hogy a re form ko ri ren di tár sa da lom ki -
vált sá ga i hoz ra gasz ko dó (ek kor még na gyobb) ré sze el uta sí tot ta, vagy
– mint az az ér te ke zés el sô ré szé ben hos  szab ban ki fej tés re ke rült –
egyes rém hí rek sze rint el éget te a Hi telt, de egyet len egy ilyen ös  sze -
füg gô, ezt az at ti tû döt és ki fe je zé si mó dot rész le te i ben meg mu ta tó
gon do lat sor sem ma radt ránk. Az is me ret len szer zô ref lek tál tan fe je zi
ki az „al kot mányfel for ga tó” írás ról el uta sí tó vé le mé nyét, s ez zel meg -
mu tat ja a ne me si, és ki vált kép pen a pi pás ne me si gon dol ko dás több
sa já tos sá gát, po li ti kai nyel vét, érv anya gát, ez zel is hoz zá já rul va a re -
form kor ge ne zi sé nek és po li ti kai gon dol ko dás tör té ne té nek meg is me -
ré sé hez és meg ér té sé hez.

JE G Y  Z E  T E K

1 Je len ér te ke zé sünk idé ze te i ben a kéz irat és más egy ko rú mû szö ve gét mo der ni zált
he lyes írás sal ad juk köz re. A köz pon to zás ban, a nagy- és kis be tûk írá sá ban, a hos  szú
és rö vid ma gán-, il let ve más sal hang zók hasz ná la tá ban, a tu laj don ne vek írá sá ban, il -
let ve a sza vak egy be- és kü lön írá sá ban a mai ma gyar he lyes írás sza bá lya it kö vet jük.
A for rás ki adás ban et tôl el té rô en a be tû hív, jegy ze telt for ma ke rül al kal ma zás ra. (Az
utol só mel lék mon dat ki eme lé se tô lem – Sz. T. Zs.)

2 Lásd Iványi-Grünwald Bé la: Gr. Szé che nyi Ist ván, Hi tel. Bu da pest, 1930, 256. o. és
Oplat ka And rás: Szé che nyi Ist ván. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2010, 187. o.
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3 Pin tér (Binder) Pál: A száz-éves Hi tel. Kü lön le nyo mat a Nagy kô rö si Arany Já nos Tár -
sa ság Év köny vei VI. kö te té bôl, Nagy kô rös, 1930–1931., 3. o. 

4 Majláth Bé la: Gróf Szé che nyi Ist ván le ve lei I. 122. sz. le vél, Bu da pest, 1889, 144. o. (Ki -
eme lés tô lem – Sz. T. Zs.)

5 Vö. Gróf Szé che nyi Ist ván nap lói IV. kö tet (1830–1836). Szerk.: Vis zo ta Gyu la, Ma gyar
Tör té nel mi Tár su lat, Bu da pest, 1934, 70. o.

6 Vis zo ta Gyu la: A kor tár sak Szé che nyi Hi te lé rôl (Har ma dik, be fe je zô köz le mény). Iro da -
lom tör té ne ti köz le mé nyek, szerk.: Csá szár Elem ér, 45, (1935) 350. o.

7 Vö. Szé che nyi Ist ván: Nap ló. Ford.: Jéke ly Zol tán, Gyôrffy Mik lós, vál., szerk. Olt -
vá nyi Amb rus, Gon do lat, Bu da pest, 1982, 636. o. Az ere de ti szö veg: „So eben
schreibt mir Tas ner von Pest als eine bes timmte Sache, dass mein Hi tel im Tol -
naer oder Tor naer Comi tat ver bran nt wor den sey.”; Gróf Szé che nyi Ist ván
naplói…, i. m. 40–41. o.

8 Ki eme li Velkey Fe renc, aki a re form kort ku ta tó tör té nész tu dós ként lé nyeg re tö rô ös  sze -
fog la lá sát és elem zé sét ad ja a Hi tel-re cep ci ó nak tan köny vi for má ban. Vö. Csor ba
László–Velkey Fe renc: Re form és for ra da lom 1790–1849. Cso ko nai Ki adó, Deb re cen, 1998,
102. o. 

9 Gróf Szé che nyi Ist ván: Hi tel. Ha son más ki adás az el sô ki adás 150. év for du ló ján. Köz -
gaz da sá gi és Jo gi Könyv ki adó, Bu da pest, 1979, XVIII. o.

10 Uo. 68.
11 Vis zo ta Gyu la: A száz éves Hi tel. El nö ki meg nyi tó be széd a Ma gyar Iro da lom tör té ne ti

Tár sa ság 1930. évi köz gyû lé sén. Iro da lom tör té net, szerk.: Pin tér Je nô, 19, 1930, 139.
o.

12 Iványi-Grünwald, i. m. 252. o.
13 N. N.: Gr. Sz. I. azon mun ká já nak, mely nek ne ve Hi tel ki vo na ta, cse kély ész re vé te lek kel. Köz -

li: Iványi-Grünwald, i. m. 683–692. o.
14 A Hi tel e meg ne ve zé sét Velkey Fe renc tôl köl csö nöz tem. 
15 Zichy An tal: Gróf Szé che nyi Ist ván nap lói. Ada lék a nagy ha za fi jel lem raj zá hoz.

Athenaeum R. Tár su lat, Bu da pest, 1884, 222. o.
16 Ger gely And rás: Szé che nyi rôl rö vi den. In: Szé che nyi Ist ván vá lo ga tott mû vei. Szerk.:

Spira Györ gy, Szép iro dal mi Könyv ki adó, Bu da pest, 1991, 1237. o.
17 Majláth, i. m., 154. sz. le vél, 202. o.
18 Szé che nyi Ist ván: Nap ló, i. m. 696. sk.
19 Guzmics (Lász ló) Izi dor OSB (1786. áp ri lis 7.–1839. szep t. 1.) ben cés szer ze tes, te -

o ló gi ai dok tor, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tisz te let be li tag ja. Ko vács Ta más
pan non hal mi fô apát 1832. szep tem ber 8-án ta ná ri és írói ér de mei el is me ré se ként
Bakony bél apát já vá ne vez te ki, be ik ta tá sá ra 1832. ok tó ber 14. nap ján ke rült sor.
Lásd Briedl Fidél: Guzmics Izidór bakony béli apát élet raj za. Pest, 1840, 3. skk.
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20 Vö. Gróf Szé che nyi Ist ván nap lói, i. m. 70. o.
21 Guzmics Izidór és Ka zin czy Fer encz köz ti le ve le zés 1822-tôl 1831-ig. Szerk.: Gu lyás Elek,

Esz ter gom, 1860, 234–235. o. és Ka zin czy Fer encz le ve le zé se. 1829. ja nu ár 1. – 1831.
au gusz tus 20. 5193. sz. le vél. Szerk.: Váczy Já nos, Bu da pest, 1911, 345. o.; Vö.
Iványi-Grünwald, i. m. 251. és Vis zo ta: A kortár sak…, (Má so dik köz le mény), i. m.
239. o.

22 Kósa Lász ló: „Hét szil va fa ár nyé ká ban”. A ne mes ség al só ré te gé nek éle te és men ta li tá sa a

ren di tár sa da lom utol só év ti ze de i ben Ma gyar or szá gon. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2001,
23. o.

23 Vö. Er dé lyi Já nos: Ma gyar köz mon dás ok köny ve. 5682. ar ti ku lus, Pest, 1851, 299. o.
24 Pálmány Bé la: A ma gyar ne mes ség át ré teg zô dé se a ké sei fe u da liz mus szá za da i ban. Mód szer -

ta ni prob lé mák, fo gal mak, for rá sok. In: A ma gyar pol gá ri át ala ku lás kér dé sei. Ta nul má -
nyok Sza bad Györ gy 60. szü le tés nap já ra. Szerk.: Dé nes Iván Zol tán, Ger gely And rás,
Pajkossy Gá bor, EL TE BTK, Bu da pest, 1984, 41. o.

25 Pálmány Bé la: A ma gyar or szá gi ne mes ség tár sa dal mi ta go zó dá sa 1686-1815. Mág ná sok,
bir to ko sok, cí mer le ve le sek. Ren di tár sa da lom – pol gá ri tár sa da lom 9. Kon fe ren cia,
Pécsvárad, 1995. szep tem ber 12–13. Szerk.: Ódor Im re, Pálmány Bé la, Ta kács Pé ter,
Haj nal Ist ván Kör–KLTE Tör té nel mi In té ze te Se géd tu do má nyi Tan szék, Deb re cen,
1997, 87. o.

26 Kósa, i. m. 236. skk. 
27 Kósa, i. m. 253. o.
28 Szûcs Áb ra hám: A’ Pi pás Ne me sek vé le mé nye az adó, há zi-adó, örök-vált ság, in gat lan bír ha -

tás, eman ci pa tio, hi tel, ôsi ség, ma gyar és de ák nyelv irán t. Kecs ke mét, 1844, 104. sk.
29 Barta Ist ván: A Szé che nyi -kér dés. In: Szé che nyi Ist ván vá lo ga tott írá sai. Szerk.: Barta Ist -

ván, Gon do lat, Bu da pest, 1959, 35. o. 
30 Gróf Szé che nyi Ist ván: Hi tel, i. m. 100.
31 Uo. 257–258. o. (Ki eme lés tô lem – Sz. T. Zs.) Az idé ze te ket fel hasz nál ja Barta Ist ván

is mér ték adó ta nul má nyá ban. Bar ta, i. m. 35. o.
32 Gróf Szé che nyi Ist ván: Hi tel, i. m. 100. o.
33 Csorba–Velkey, i. m. 100. sk.
34 Szé che nyi Ist ván: Nap ló, i. m. 552. o. 
35 Vö. Vis zo ta: A százéves…, i. m. 137. o.
36 Uo. 135.
37 Gróf Szé che nyi Ist ván: Hi tel, i. m. XVII.
38 N. N.: A Fel hôk. Röp irat Széchény „Hi tel” cz. mû ve el len. É. n. [1830.], 13–14. o.
39 Vö. Vis zo ta: A százéves…, 135. o.
40 Vö. Gróf Szé che nyi Ist ván: Hi tel, i. m. 70. o. és Vis zo ta: A százéves…, i. m. 138–139. o.
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43 Uo. 12.
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45 Uo. 32. 
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ÖSSZEFOGLALÁS

Benc sik Gá bor PhD, tör té nész Hor thy
Mik lós ról írt köny vé nek im már he te dik
ki adá sa lá tott nap vi lá got. Ma gyar or szág
egy ko ri kor mány zó já nak tör té nel mi sze -
re pe má ig el lent mon dá sos. A könyv ben a
szer zô tu do má nyos mód sze rek kel az iga zi
Hor thyt pró bál ja be mu tat ni, így ír mind
az elô nyös, mind a ke vés bé elô nyös dön -
té se i rôl, és a dön té sek hát te ré ben ál ló
sze mé lyes mo ti vá ci ó i ról, ne vel te té sé rôl,
élet út já ról. No, és nem utol sósor ban a
tör té nel mi kor szak ról, amely ben Hor thy
élt, és pró bál ta a ma gyar ság ér de ke it kép -
vi sel ni.  

SUMMARY

The seventh edition of a book of Miklós
Horthy by historian Gábor Bencsik has
been published recently. The role played
by Hungary’s one-time governor in history
is controversial. In an effort to give a pic-
ture of the genuine Horthy by scientific

methods, the author tackles on both his
decisions that turned out to be successes
and those which ended up in failure, as
well as his personal motives, education
and path. Last but not least, he also gives
an outline of the historical period in
which Horthy lived and tried to represent
Hungarian interests.  

REND SZER VÁL TÁS ÓTA (IS) REG NÁ LÓ NÉ ZE TEK

HOR THYRÓL

Több mint két év ti zed telt el az óta, hogy
le zaj lott az el sô sza bad vá lasz tás. Még
min dig hat ná nak a ré gi el vá rá sok és ér -
ték ren dek? Nem le he tet len. Hi szen ép -
pen mos ta ná ban mu tat tak rá tu do má -
nyos ku ta tók, hogy a Hor thy -rend szer rôl
örö költ ide o ló gia egyes ele mei (a ha zá -
nak és a csa lád nak a két vi lág há bo rú kö -
zött ural ko dó kon zer va tív ér tel me zé sei,
ir re den ta esz mék) szin te a föld alatt to -
vább éltek… A Hor thy -re zsim po li ti kai

PROF. DR. LENT NER CSA BA egye te mi ta nár a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye te -
men, a Pol gá ri Szem le fô szer kesz tô je (dr. lent nerc saba@g mail. com).

Lentner Csaba

Bencsik Gábor Horthy-kötetérôl
Review about Dr. Gábor Bencsik’s Horthy-Book

Könyvvilág
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Könyvvilág

bu ká sa után még hat nak, sôt fel élén kül -
nek. Rain er M. Já nos ta lá ló szó kép pel
„bú vó pa tak ok hoz” ha son lí tot ta a fo lya -
ma tot: a föld alatt áram lik, száj ról száj ra,
nem ze dék rôl nem ze dék re ter jed nek bi -
zo nyos gon do la tok, és ami kor le he tô ség
van rá, ki tör nek a fel szín re – ol vas hat juk
Kor nai Já nos 2012-ben ki adott köny vé -
ben.1

Berend T. Iván, az MTA ko ráb bi el nö -
ke, je len leg a Los An ge le s-i UCLA egye -
tem ta ná rá nak ál lás pont ja sze rint min -
den eu ró pai or szág szá má ra dön tô, és ter -
mé sze te sen Ma gyar or szág ra is vo nat ko -
zik, hogy az egyet len ki út Eu ró pa, a to -
váb bi in teg rá ció és an nak ke re té ben tör -
té nô fo ko za tos fel zár kó zás. Az el zár kó zás
se ho va sem ve zet, amit a két vi lág há bo rú
kö zöt ti gaz da sá gi na ci o na liz mus nak ne ve -
zett po li ti ka tel jes ku dar ca is bi zo nyít.2

Martonyi Já nos, a má so dik (és az el sô)
pol gá ri kor mány kül ügy mi nisz ter ének
nyi lat ko za ta Wa shing ton ban: „Nem fog -
juk re ha bi li tál ni Hor thy Mik lóst vagy a
rend sze rét. Se hol sem fo gunk hi va ta lo san
em lék mû vet ál lí ta ni ne ki.” En nek in do -
ká ul Martonyi a kor mány zó nak az 1944.
ok tó ber 15. – a nyi las ha ta lom át vé tel –
után ját szott sze re pé re hi vat ko zott.3

A tör té nel mi ko rok meg íté lé se ob jek -
tív, több szem pon tú vizs gá ló dás alap ján
le het sé ges.4 La poz zunk is be le a könyv -
be, ír juk le, mi rôl szól Benc sik dr. köny -
ve, mi lyen tu do má nyos mód szer tant al -
kal maz, me lyek a konk lú zi ói e so kak ál -
tal, mind két ol dal ról má ig vi ta tott tör té -
nel mi kor szak ról és ve ze tô jé rôl, vi téz
nagy bá nyai Hor thy Mik lós ról, az egy ko ri
kor mány zó ról.

LA POZ ZUNK BE LE A KÖNYV BE

„A Ver ne Gyu la tol lá ra il lô me se be li uta -
zás 1894 má ju sá ban ért vé get. Hor thy fe -

lejt he tet len él mé nyek kel, a szó min den
ér tel mé ben ki tá rult ho ri zont tal tért visz -
 sza – va la mint a bal kar ján egy nagy mé -
re tû te to vá lás sal. Hol és ho gyan sze rez te
be, nem tud ni. Úgy lát szik, utóbb meg -
bán ta a dol got, mert ké sôbb so ha em lí -
tés sem esett ró la. Vis  sza tér te után há -
rom hó na pos sza bad sá got ka pott, és ter -
mé sze te sen nyom ban ha za u ta zott. Az el -
sô na po kat Bu da pes ten töl töt te, el ment
a Nem ze ti Szín ház ba is. Em lék ira ta i ban
is mét va la mi meg le pô rôl ad szá mot. »Az
el sô sor ban ül tem, ki fo gás ta lan hal lá som
volt, még is alig ér tet tem meg va la mit.
Há rom éven át alig egy-két eset ben hal -
lot tam ma gyar szót, nem cso da te hát,
hogy idô be tel lett, míg édes anya nyel -
vem so ká nél kü lö zött hang ja i hoz is mét
hoz zá szok tam.« Itt va la mi nem stim mel:
az em ber há rom év alatt nem fe lej ti el az
anya nyelv ét.”

A fen ti so rok Benc sik Gá bor: Hor thy
Mik lós. A kor mány zó és ko ra cí mû kö te -
té bôl, an nak 24. ol da lá ról va lók. És jól il -
luszt rál ják azt a tényt, hogy egy tör té nel -
mi sze rep lô meg íté lé se kor mi lyen sok
szem pon tot kell mér leg re ten nünk, egy
em ber sze mé lyi sé ge mi lyen sok ös  sze te vô -
bôl áll ös  sze. Ami a konk rét je len sé get il -
le ti, Benc sik ar ra a kö vet kez te tés re jut,
hogy Hor thy Mik lós fi a tal éve i ben, a Mo -
nar chia ten ge rész tiszt je ként egy idô re va -
ló ság gal ho mo monar chi cussá, a Mo nar -
chia mint egy sé ges ál lam pol gá rá vá vált.
Nem ar ról van szó, hogy nem ze ti iden ti -
tást vál tott, ma gyar ság tu da tá val, sôt ma -
gyar ön tu da tá val nem volt sem mi prob lé -
ma. Ôfel sé ge ten ge rész tiszt je a né me tet
nem az oszt rák nem zet, ha nem az ural ko -
dó és az össz monar chia nyel ve ként vet te
át, olyan si ke re sen, hogy az mé lyen be lé
ivó dott, és idôs ko rá ban, a por tu gá li ai
emig rá ci ó ban oly kor már ke res nie kel lett
a ma gyar sza va kat.
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Mind ez azon ban a leg ke vés bé sem je len ti
azt, hogy Hor thy Mik lós ne lett vol na igaz
ha za fi, leg alább is a sa ját és kor tár sai fel fo -
gá sa sze rint. Ak tív ál lam fô ként, majd a
múlt sze rep lô je ként ren ge teg kri ti ka ér te,
de a ha za fi at lan ság, nem ze té tôl va ló ide -
gen ség nem volt kö zöt tük. Az ô szel le mi
gyö ke rei azon ban nem a sza bad ság harc -
hoz, majd pe dig a Habs burg-ház zal va ló
szem ben ál lás hoz ve zet nek vis  sza. Egyet -
len fel me nô je sem vett részt a sza bad ság -
harc ban, ám kö zép ne mes ként an nál töb -
bet ve szí tett a csa lád a pas  szív el len ál lás
év ti ze de i ben. A pa raszt sá got ez az el len ál -
lás gya kor la ti lag egy ál ta lán nem érin tet -
te, a vá ro si pol gár ság is za var ta la nul él te
min den nap ja it, az arisz tok rá cia kül ho ni
uta zá sok kal tölt het te az ide jét, ám a kö -
zép ne mes ség be zá ró dott a ma ga pro vin -
ci á lis kis vi lá gá ba, el lé vén zár va elô le
mind a ka to nai, mind a hi va tal no ki pá lya.
A ki egye zés ezt az aka dályt gör dí tet te el,
fé nyes kar ri e rek so rát in dít va el. Gon dol -
junk csak be le: a du a liz mus év ti ze dei alatt
Hor thy Mik lós ap ja fô ren di há zi tag sá gig
emel ke dett, Ist ván báty ja lo vas sá gi tá bor -
nok lett, Sza bolcs öc  cse fô is pán, ô ma ga
pe dig ad mi rá lis – mind ezt egy olyan csa -
lád ból, amely rôl 1867-et meg elô zô en a
me gye ha tá ra in kí vül alig hal lot tak.

Így már ért he tô vé vá lik, hogy a fi a tal
Hor thy, anél kül, hogy en nek tu da tá ban
lett vol na, mi ért vált lel ké ben is a Mo nar -
chia pol gá rá vá. Fi gye lem re mél tó ugyan -
ak kor, hogy ez a bel sô fo lya mat még a 
du a liz mus ide jén meg állt, le tisz tult: Hor -
thy nem vál tott anya nyel vet még ak kor
sem, ami kor az ural ko dó szárny se gé di fel -
ada ta i ra ka pott meg bí zást. Ho lott szá mos
for rás alap ján tud juk, hogy so ha sen ki re
nem te kin tett ak ko ra tisz te let tel, mint 
Fe renc Jó zsef re – még a sa ját ap já ra sem.
Hor thyban meg va ló sult a Fe renc Jó zse f-i
idea: nem ze ti iden ti tá sát meg ôriz ve azo -

no sult a bi ro da lom mal. A kor ma gyar
nem ze ti gon dol ko dói bi zo nyos el len -
szenv vel te kin tet tek er re az új ön azo nos -
ság ra, de ma már tud juk, hogy akár az
egye sült Eu ró pa szel le mi elôd jé nek is fel -
fog hat juk ezt a – vé gül ös  sze om lás sze rû
ku darc ba ful ladt – kö zép-eu ró pai kí sér le -
tet. 

Benc sik Gá bor Hor thy -élet raj za az
idén he te dik ki adás ban lá tott nap vi lá got.
Most már – mind nyá junk örö mé re – a té -
má ban szá mos szín vo na las kö tet tel kell
ver se nyez nie, de ami kor 2001-ben elô -
ször meg je lent, még csu pán a két há bo rú
kö zöt ti idô szak – ért he tô en – po zi tí van el -
fo gult élet raj zai, va la mint a kom mu nis ta
év ti ze dek dur ván tor zí tó, tör té ne lemha -
mi sí tó mun kái vol tak hoz zá fér he tôk.
Benc sik dr. kö te té vel egy idô ben je lent
meg Thomas Sak mys ter Ad mi rá lis fe hér
lo von cí mû, a ko ráb bi ak nál lé nye ge sen
ki egyen sú lyo zot tabb mo nog rá fi á ja. Ben-
c sik sa ját be val lá sa sze rint „ha rag és el fo -
gult ság nél kül” ír ta mun ká ját, és no ha a
so rok kö zül rend re ki ér zô dik vá lasz tott
fô hô se irán ti ro kon szen ve, va ló já ban si ke -
re sen ol dot ta meg a fel ada tot. 

Egyik ér de me ép pen az, hogy ár nyalt
ké pet fest mind Hor thy sze mé lyi sé gé rôl,
mind ar ról a po li ti kai kö zeg rôl, amely ben
mû kö dött. A kö tet utó sza vá ban, 2001-ben
így ír: „Hor thy Mik lós meg íté lé sé rôl má ig
sem ala kult ki kon szen zus. So kan van nak,
akik to vább ra is egy ret rog rád, an ti de -
mok ra ti kus rend szer kép vi se lô jét lát ják
ben ne, aki ter ror ral ju tott ha ta lom ra, dik -
ta tó ri kus esz kö zök kel tar tot ta azt meg, ki -
szol gál tat ta Ma gyar or szá got a fa siz mus -
nak, és aki nek a lel kén sok  száz ezer el hur -
colt ár tat lan ember, front ka to na és ci vil
éle te szá rad. A szer zô nem rin gat ja ma gát
ab ban az il lú zi ó ban, hogy ôket e kö tet
más meg gyô zô dés re ve ze ti. Van nak olya -
nok is, akik Hor thyban Szent Ist ván hoz,
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Hu nya di hoz, Kos sut hhoz ha son ló hôst
lát nak – meg le het, hogy ôk csa lód nak
majd. De ta lán nö vek szik azok szá ma,
akik nem elô ze tes fel te vé se ik iga zo lá sát
ke re sik, ha nem olyan in for má ci ó kat,
ame lyek se gít sé gé vel ha rag és el fo gult -
ság nél kül ala kít hat ják sa ját vé le mé nyü -
ket. A szer zô leg fôbb cél ja az volt, hogy az
ô se gít sé gük re le gyen.”

A hét ki adás meg le he tô sen erôs bi zo -
nyí ték ar ra, hogy a célt si ke rült el ér ni.
Ami Hor thy meg íté lé sét il le ti, a nyil vá -
nos ság és az aktuálpoli ti ka szint jén va ló -
szí nû leg nem sok kal já runk elôbb re, a
köz meg íté lés azon ban bi zo nyo san ár nyal -
tab bá vált. Sok más for rás mel lett Benc sik
kö te té bôl is tud juk pél dá ul, hogy Hor thy
ha ta lom ra ke rü lé se nem a fe hér ter ror -
nak kö szön he tô, ha nem egy szé les, nem -
zet kö zi kon szen zus nak, amely nek ki mun -
ká lá sá ban je len tôs sze re pet vitt az an tant
bu da pes ti brit meg bí zott ja. Tud juk, hogy
a fe hér ter rort nem Hor thy ve zet te, sok kal
in kább kény sze rû en tûr te. Ahogy Pró nay
Pál, a meg tor lá sok egyik ve zér alak ja fo -
gal ma zott: „Ône ki (már mint Hor thynak
– L. Cs.) ra gasz kod ni kel lett a kü lö nít mé -
nyek hez, és nem is mert gá tat vet ni a bün -
te tôex pe dí ci ók nak, ame lyek saj nos a zsi -
dó ság gal va ló le szá mo lást tûz ték ki cé lul,
mert kü lön ben el pár tol tô le a nem ze ti
ala pon ál ló tá bor, és másva la ki kö ré cso -
por to sul.”

Ezen a meg ál la pí tá son az sem mó do -
sít, hogy több vis  sza em lé ke zés bôl tud juk:
bi zal mas kör ben, ra di ká lis tiszt tár sai kö -
ré ben Hor thy oly kor sok kal ke mé nyebb
han got ütött meg, mint ami lyen nek ké -
sôbb tet tei alap ján mu tat ko zott. Ez a ket -
tôs ség kor mány zó sá ga ide jén is meg ma -
radt, és lá to ga tói, akik nem is mer ték ezt a
tu laj don sá gát, sok szor meg le pôd tek. Az -
zal a tu dat tal jöt tek el tô le, hogy tel je sen
azo no sult a vé le mé nyük kel, az tán cso dál -

koz va ta pasz tal ták, hogy dön té se i ben
sem mi sem tük rö zô dik ab ból, amit a sze -
mé lyes ta lál ko zás kor mon dott. A kor -
mány zót idôn ként el tud ta ön te ni a puly -
ka mé reg, olyat csa pott az asz tal ra, hogy
fröcs köl ve re pült a tin ta tar tó – de sú lyo -
san csa lat ko zott, aki azt hit te, hogy az
ilyen pil la na tok ban ki mon dott sza vak
már kész dön tés nek te kint he tôk. Benc sik
a kor mány zó po zi tív tu laj don sá gai kö zé
so rol ja, hogy Hor thy tisz tá ban volt sa ját
kor lá taival, és az egy Göm bös Gyu la ki vé -
te lé vel min dig meg fon tolt, ta pasz talt po -
li ti ku sok ra bíz ta a ha ta lom gya kor lá sát.
E po li ti ku sok kö zül is ki emel ke dik Beth -
len Ist ván, aki va ló já ban for mát adott a
két há bo rú kö zöt ti po li ti kai be ren dez ke -
dés nek.

A két há bo rú kö zöt ti idô szak po li ti kai
be ren dez ke dé sét a kor mány zó hí vei és el -
len fe lei egy aránt Hor thy -rend szer nek
szok ták ne vez ni – té ve sen. Amint a kö tet -
bôl is vi lá go san ki de rül, a ke re te ket egy -
ér tel mû en Beth len Ist ván al kot ta meg
egy év ti ze dig tar tó mi nisz ter el nök sé ge
alat t, és bi zo nyos mér té kig el len ôr zé se
alatt tar tot ta még azu tán is. Ál lam jo gi ér -
te lem ben a kor szak sem mi kép pen sem
ne vez he tô prezi den ciális nak, a vég re haj -
tó ha ta lom hoz az ál lam fô nek ke vés kö ze
volt. A kor mány zói jog kör köz jo gi szem -
pont ból kö zép erôs nek volt mond ha tó, és
Hor thy a leg utol só éve kig nem is kí vánt
ezen túl ter jesz ked ni. Beth len Ist ván szi -
go rú kö vet ke ze tes ség gel meg ad ta a kor -
mány zó nak az ál lam fô nek ki já ró tisz te le -
tet, fo lya ma to san tá jé koz tat ta az ügyek
me ne té rôl, Hor thy pe dig tel je sen, mond -
hat nánk fenn tar tás nél kül meg bí zott
ben ne, no ha a kap cso la tuk ba rá ti nak
nem volt ne vez he tô.

Ta lán en nek tud ha tó be, hogy mi kor
Beth len – kis sé be le fá rad va a ha ta lom
gya kor lá sá ba – le mon dott a mi nisz ter el -
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nök ség rôl, Hor thy Göm bös Gyu lá nak
adott kor mány ala kí tá si meg bí za tást, no -
ha a kor mány párt ve zé re Beth len ma radt.
Elô re tud ni le he tett, hogy itt két du dás
ke rült egy csár dá ba, elôb b-utóbb ke nyér -
tö rés re vi szik a dol got – a kor mány zó pe -
dig Göm bös ol da lá ra állt. 

„Ad va van egy mi nisz ter el nök (Göm -
bös – L. Cs.), aki az el len zé ket uszít ja rá
sa ját párt ja több sé gé re, és fo lya ma to san
új ko a lí ci ó val zsa rol ja, mi köz ben olyan
gún  nyal be szél a több ség ve zé ré rôl (Beth -
len rôl – L. Cs.), ami még a po li ti ká ban –
ahol sok min den meg esik – is több a sok -
nál. A több ség ve zé re pe dig úgy igyek szik
meg buk tat ni sa ját mi nisz ter el nök ét, hogy
is mé tel ten bi zal mat sza vaz tat ne ki, mi köz -
ben prog ram ját el sza bo tál ja. A mi nisz ter -
el nök nek ez le he tô sé get ad ar ra, hogy fo -
lya ma to san pa nasz kod jék: gúzs ba köt ve
kell tán col nia, a dol gok ezért nem ha lad -
nak elô re. A »gúzs ba kö tô« Beth len er re
azt haj to gat ja: az ég óv jon meg at tól, hogy
Göm bös a »sa ját tán cát« lejt se – de más
meg ol dást kí nál ni nem tud. En nél za va -
ro sabb víz már nem is le het a po hár ban.
Hor thy hos  szú töp ren gés után úgy dön -
tött, hogy ki ön ti ezt a za va ros vi zet. Fel -
osz lat ta az or szág gyû lést, és ez zel el kö vet -
te el sô je len tôs po li ti kai hi bá ját. Ak kor
nem állt ki Beth len mel lett, ami kor Ma -
gyar or szág egyet len esé lye a moz du lat lan -
ság ba der me dés lett vol na.”

A fen ti rész let sze ren csé sen vi lá gít rá
ar ra, hogy a po li ti kai játsz mák a két há bo -
rú kö zött is olykor ne he zen át lát ha tók
vol tak, és hogy Hor thy al kal man ként hi -
bá zott, rossz dön té se ket is ho zott. A fent
em lí tett elô re ho zott vá lasz tá sok Beth len
meg gyen gü lé sét és a Göm bös ne vé vel
fém jel zett ra di ká lis erôk meg erô sö dé sét,
Ma gyar or szág nak a né met po li ti kai vo nal -
hoz va ló erô tel jes kö ze le dé sét hoz ták ma -
guk kal. Göm bös szin te a tel jes tá bor no ki

kart né met ba rát tisz tek kel cse rél te le, ami
ké sôbb sú lyo san meg bos  szul ta ma gát. Ki -
sza ba dí tot ta a szel le met a pa lack ból, és az
övét kö ve tô kor má nyok ere jé bôl már csu -
pán e szel lem el le ni, vé gül vesz tes nek bi -
zo nyult vé de ke zés re fu tot ta.

A kö tet so ra i ból ki ol vas ha tó an Benc sik
nem ro kon szen vez Göm bös sel – de ez
nem aka dá lyoz za meg ab ban, hogy von zó
tu laj don sá ga it be mu tas sa. „Míg Te le ki
Pált gyak ran le he tett lát ni olyan öl tö zék -
ben, mint egy ki rán dul ni in du ló gim ná-
 zi u mi föld rajz ta nár, Beth len pedig úgy öl -
tö zött, mint egy disz ting vált an gol úr, ad -
dig Göm bös szám ta lan kosz tüm mel lep te
meg kö zön sé gét: hol gaz dag dísz ma gyar -
ban pom pá zott, hol pu ló ver ben, zseb re
du gott kéz zel je lent meg, hol tá bor no ki
egyen ru há ban, majd pe dig zsa kett ban. 
A jel mez azon ban csu pán kel lék volt
azok hoz az »elô adá sok hoz«, ame lyek so -
rán Göm bös el bû völ te kö zön sé gét.” Igen,
a mi nisz ter el nök szí nes, ol dott, jó hu mo -
rú egyé ni ség volt, rá adá sul sod ró ere jû
szó nok, aki nek egy idô re na gyon so kan
be hó dol tak. Hor thy is.

Göm bös vá rat lan, sú lyos ve se be teg sé -
ge, majd ha lá la után Hor thy vis  sza ko zott,
a meg bíz ha tó, szél sô sé gek tôl men tes Da -
rá nyi Kál mánt kér te fel a kor mány ala kí -
tás ra. Da rá nyi ren det csi nált a kor mány -
párt ban, és meg pró bál ta meg tör ni az éle -
de zô szél sô jobb len dü le tét, Szálasi Fe ren -
cet bör tön be zá rat ta. „A fel boly dult or szá -
got azon ban ilyen in téz ke dé sek kel már
nem le he tett le csil la pí ta ni”, ír ja Benc sik.
„Az iga zat meg vall va ne héz meg mon da ni,
hogy mi lye nek kel le he tett vol na.” 

A kö tet új ra és új ra kí sér le tet tesz ar ra,
hogy – el sô sor ban Hor thy sa ját Em lék ira -
ta i ra tá masz kod va – re konst ru ál ja az idôs
ál lam fô bel sô ér zé se it. Koc ká za tos pró bál -
ko zás, szo kat lan egy tör té ne ti igén  nyel
meg írt élet rajz ese té ben – de nem le het
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el vi tat ni, hogy gaz da gít ja a sze mé lyi ség -
raj zot. A szer zô jog gal té te le zi fel, hogy
egy ön val lo más ban van nak árul ko dó
mon da tok, ame lyek bôl ko moly kö vet kez -
te té se ket is le le het von ni, „Már ek kor fel -
tûnt ne kem rend kí vü li em lé ke zô te het sé -
ge (már mint Hit le ré – L. Cs.), en nek se -
gít sé gé vel ez az au to di dak ta sok min dent
át fo gó is me re tek re tett szert”, idé zi a kö -
tet Hor thy Em lék ira ta it. „Ez az au to di -
dak ta” – a meg fo gal ma zás ból Benc sik va -
ló szí nû leg nem alap ta la nul kö vet kez tet
Hor thy ré szé rôl né mi le ki csiny lés re. An -
nak a Hor thynak a ré szé rôl, aki ad mi rá lis -
ként fe jez te be a vi lág há bo rút, szem ben
Hit ler káp lá ri rang já val. 

A szer zô egyéb ként sem fel té te le zi,
hogy Hor thy lé lek ben meg hó dolt vol na a
né met kan cel lár elôt t. Va ló szí nû leg iga za
van, ami kor azt ál lít ja, hogy a Hit ler hez
in té zett dip lo má ci ai le ve lei öm len gô stí -
lu sá ból egy ál ta lán nem le het kö vet kez tet -
ni a ma gyar ál lam fô va ló di ér zé se i re. Hor -
thy ezer szál lal kö tô dött a tág ér te lem ben
vett né met kul tú rá hoz, a né met má so dik
anya nyel ve, vagy in kább apa nyel ve volt
(sa ját édes ap ja irán ti am bi va lens ér zel -
mei mel lett va ló já ban Fe renc Jó zsef ben
ta lál ta meg az apa ide ált), iga zi nagy ra be -
csü lés sel azon ban in kább Ang li á ra te kin -
tett. Hor thy nem volt mai ér te lem ben
vett de mok ra ta, fel fo gá sát a te kin tély tisz -
te let, a fel sôbb ség nek va ló en ge del mes -
ség ha tá roz ta meg – a brit de mok rá ci á -
nak te hát in kább a kon zer va tív vo ná sai
vol tak szá má ra ro kon szen ve sek. A né met -
or szá gi be ren dez ke dés ben ép pen e kon -
zer va tív ala pok szét dú lá sát, az orte gai ér -
te lem ben vett tö me gek lá za dá sát lát ta
(szin te bi zo nyos, hogy nem ol vas ta Or te -
ga y Gas set kor sza kos mû vét), szá má ra
Hit ler e tö me gek élé re ál ló dik tá tor volt.

A né met kan cel lár ha tal mas po li ti kai
si ke rei azon ban rá sem ma rad tak ha tás

nél kül. Kör nye ze té ben egy re töb ben vál -
tak Hit ler cso dá ló já vá, és mi kor né met tá -
mo ga tás sal meg in dult az egész or szág ál -
tal an  nyi ra várt te rü le ti re ví zió, Hor thy –
aki egy re na gyobb be fo lyást nyert a ma -
gyar po li ti ká ra – el kö te lez te ma gát a né -
met szö vet ség mel lett, akár Ang lia el le né -
ben is. Ami nek saj nos egye nes kö vet kez -
mé nye lett az an ti sze mi tiz mus tör vé nyi
szint re eme lé se. 

Beth len Ist ván, aki ek kor már a po li ti -
kai küz dô tér szé lé re sod ró dott, vi lá go san
lát ta ezt a ve szélyt, és a ma ga esz kö ze i vel
meg is pró bált ten ni el le ne. Hor thy nem
volt ilyen bölc s, a tör vényt alá ír ta, és ez zel
sze mé lyes fe le lôs sé get is vál lalt. Éles lá tá -
sát – ahogy az egész or szá gét – el tom pí -
tot ta a re ví zió cso dá la tos ün nep ség so ro -
za ta. Hor thyt or szággya ra pí tó ként ün ne -
pel te az or szág, és az ek kor már het ve ne -
dik évén túl já ró ál lam fô hagy ta, hogy ma -
gá val ra gad ja a lel ke se dés. A ré gi ba rát,
Te le ki Pál ön gyil kos sá ga mé lyen meg ráz -
ta, de már nem hitt ab ban, hogy a né me -
tek kel szem ben bár mi lyen al ter na tí va is
lé tez ne Ma gyar or szág szá má ra. Kö vet ke -
zô lá to ga tá sát Hit ler nél ma ga kez de mé -
nyez te, fel te he tô en, hogy el sô kéz bôl kap -
jon in for má ci ót a nyílt né met szö vet ség
ke re te i rôl és le he tô sé ge i rôl. Hit ler ud va -
ri as volt és ma ga biz tos, ér zé kel tet te, hogy
tu laj don kép pen már nem is na gyon van
szük sé ge Ma gyar or szág ra. 

A né met ve zér a Szov jet unió el le ni
had ba lépést sem szor gal maz ta, sem ak -
kor, sem ké sôbb. Hor thy azon ban hagy ta
ma gát meg gyôz ni a né met ba rát ma gyar
tá bor no kok ál tal, és a so kat vi ta tott kas sai
bom bá zás után lé nye gé ben sze mé lyes
dön tést ho zott a Szov jet unió el le ni had -
üze net rôl. Sok szem pon tot fi gye lem be ve -
he tünk en nek a dön tés nek a meg íté lé se -
kor, de ahogy Benc sik fo gal maz: „mind -
ezen meg fon to lá sok vé gén még is ott áll a
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tény: ak kor, 1941. jú ni us 26-án a had ba
lépés sú lyos po li ti kai hi ba volt. Ta lán az
sem túl zás, hogy ezen a na pon Ma gyar or -
szág for du ló pont hoz ér ke zett. Nem hisz -
 szük, hogy el ke rül het te vol na a sor sát,
nem his  szük, hogy ki ma rad ha tott vol na a
há bo rú ból, és meg me ne kül he tett vol na a
szov jet meg szál lás tól. De azt igen, hogy az
or szág sú lyos er köl csi tö rést szen ve dett,
el kö te lez te ma gát az igaz ság ta lan há bo rú
mel lett, és töb bé már nem le he tett meg -
ál lí ta ni azo kat a ná ci ba rát ma gyar erô ket,
ame lyek az egy re erô sebb el kö te le zett ség
irá nyá ba ha tot tak. (…) Hor thy Né met or -
szág gal, pon to sab ban a ná ciz mus sal
szem ben ek kor in tel lek tu á lis ér te lem ben
el vesz tet te a csa tát, és at tól fog va már csak
vé de ke zés re fu tot ta az ere jé bôl.”

A kény szer pá lyán egy re gyor su ló ütem -
ben ro hant az or szág a ka taszt ró fa fe lé.
En nek a ro ha nás nak a va la me lyes fé ke zé -
sé ben pe dig egy re na gyobb fel adat ju tott
a kor mány zó nak, az egyet len olyan po li ti -
kus nak, aki még él vez te az or szág több sé -
gé nek bi zal mát. Va ló di esz kö zei azon ban
ek kor ra már el fogy tak, egyet len re mé -
nyét csu pán ab ba vet het te, hogy az or szág
a le he tô leg ki sebb vesz te ség gel túl éli a
ha tá ra ink hoz kö zel gô vi lág égést. Amíg le -
he tett, sa ját meg bíz ha tó em be re i re bíz ta
a vég re haj tó ha ta lom gya kor lá sát, ami kor
már nem le he tett, leg alább olyan né met -
ba rát po li ti ku sok ra, akik nem tesz nek túl
nagy kárt. Ami kor vi lá gos sá vált elôt te,
hogy a né me tek el ve szí tik a vi lág há bo rút,
nem túl erô tel jes kí sér le te ket tett ar ra,
hogy a nyu ga ti szö vet sé ge sek ke zé re jut -
tas sa a Ma gyar or szág fe let ti dön tés jo gát,
és el ke rül je a szov jet meg szál lást. Re mé -
nye i ben azon ban csa lat koz nia kel lett.

Nyit va volt még szá má ra az a le he tô ség,
hogy le mond, és bel sô vagy kül sô emig rá -
ci ó ba vo nul. Az egy ko ri ten ge rész azon -
ban sem mi kö rül mé nyek kö zött nem volt

haj lan dó el hagy ni a sül  lye dô ha jót. Tör -
tént egy kí sér let emig ráns ma gyar kor -
mány ala kí tá sá ra, er re a cél ra al kal mas
ös  sze get ki is jut tat tak a wa shing to ni ma -
gyar nagy kö vet ség re, de az tán ezt a meg -
ol dást is el ve tet ték. Hor thy a he lyén ma -
radt, az 1944. már ci us 19-i meg szál lást
kö ve tô en is.

So kan sok fé le ma gya rá za tot igye kez tek
ad ni ar ra, hogy a hi va tal ban lé vô ma gyar
ál lam fô mi ért ma radt a poszt ján, és
ugyan ak kor mi ért vo nult tel jes pas  szi vi -
tás ba. Benc sik Or mos Má ria ál lás pont ját
oszt ja, aki sze rint a kor mány zó er köl csi
ér te lem ben egy faj ta der medt, cse lek vés -
kép te len ál la pot ba ke rült, olyan prob lé -
má val szem be sült, amely re kép te len volt
akár csak rész meg ol dást is ta lál ni. 

Eb bôl a der medt ség bôl elô ször a bu da -
pes ti get tó fel szá mo lá sá ra, a bu da pes ti iz -
ra e li ta la kos ság de por tá lá sá ra tett elô ké -
szü le tek hal la tán éb redt fel. Nem le het el -
vi tat ni azt, hogy tel jes po li ti kai sú lyát lat -
ba vet ve le ál lí tot ta a de por tá lást, így kö zel
két száz ezer hon fi tár sát men tet te meg. 
A kö rül mé nyek ar ról gyôz ték meg, hogy
van bi zo nyos cse lek vé si te re. Bo nyo lult
po li ti kai játsz má ba kez dett, hogy el ér je a
né met csa pa tok ki vo ná sát – Hit ler er re
ígé re tet is tett –, majd pe dig el fo gad ha tó
kor mány ha ta lom ba eme lé sét. Ért is el bi -
zo nyos si ke re ket, ame lyek az zal ke cseg tet -
tek, hogy adott pil la nat ban is mét dön té si
hely zet be ke rül het.

Ezt a pil la na tot Hor thy 1944. ok tó ber
15-én érez te el ér kez ni. Pon to sab ban már
öt hét tel ko ráb ban, hi szen a szep tem ber
7-i ko ro na ta ná cson (a kor mány zó je len -
lét ében meg tar tott kor mány ta ná cson)
be je len tet te fegy ver szü ne ti szán dé kát. „A
kor mány tag ja i nak több sé ge azon ban
meg hát rált a fe le lôs ség elöl”, ír ja a kö tet,
„az idôs ál lam fôt lé nye gé ben ma gá ra
hagy ták ezen az ülé sen, és a 11-i mi nisz -
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ter ta ná cson is. Pe dig Hor thy fel kí nál ta a
ki bú vót. A mi nisz ter ta nács jegy zô köny ve
sze rint »a kor mány zó úr csak azt az egyet -
len kér dést in té zi a kor mány tag ja i hoz:
kik vál lal ják el ha tá ro zá sá ért ve le együtt a
fe le lôs sé get, és kik nem. El ha tá ro zá sa
azon ban a vá la szok tól füg get le nül vég le -
ges.«” A kor mány tag jai, élü kön La ka tos
Gé zá val, kí nos idô hú zás ba kezd tek, amely
he te ken át foly ta tó dott. Hor thy ok tó ber
15-én ve tett en nek vé get. Ek kor már re -
mény te le nül ké sôn. A ki ug rá si kí sér let 
ös  sze om lott, és ve le a Hor thy -kor szak is.

Ami ez után tör tént, már csak epi ló gus.
Benc sik Gá bor kö te te rö vi den, de hû en
kö ve ti az ese mé nye ket, a fog ság he te it, az
emig rá ció esz ten de it. Az élet út tény le ge -
sen 1957. feb ru ár 9-én, szel le mi ér te lem -
ben azon ban 1956. no vem ber 4-én zá rult.
Ezen a na pon hunyt ki szá má ra min den
re mény, hogy még egy szer Ma gyar or szág
föld jé re lép het. Ezt az utat már csak ham -
vai te het ték meg. 1993-ban Ken de re sen
te met ték új ra az An tall-kor mány mi nisz -
te re i nek je len lét ében. Ha za ho za ta lát a
Ma gyar Ten ge ré szek Egye sü le te kez de mé -
nyez te. An tall Jó zsef mi nisz ter el nök ko -
szo rút kül dött, és csa lád já val kép vi sel tet te
ma gát. 

„Hor thy Mik lós egye sek szá má ra hôs,
má sok szá má ra vis  sza ta szí tó sze mé lyi ség.
Két ség te le nül egyik sem volt, de nem
kön  nyû meg ítél ni tör té ne tét”, ír ja a ka to -
li kus irány za tú fran cia La Croix bu da pes -
ti tu dó sí tó ja 1993-ban, a kendere si új ra te -
me tés ide jén. Hor thy, a  tör té nel mi sze -
mé lyi ség és ko rá nak meg íté lé sé hez ad ob -
jek tív irány tût Benc sik Gá bor tör té nész
VII. ki adás ban meg je lent mû ve. Ér de mes
el ol vas ni!

(Dr. Benc sik Gá bor: Hor thy Mik lós. A kor -
mány zó és ko ra. Ma gyar Mer curius Ki adó,
Bu da pest, 2012, VII. ki adás, 288 ol dal.)

JEGY ZE TEK

1 Kor nai Já nos: A szo ci a lis ta rend szer. Kalligram Ki adó,

2012, be ve ze tô fe je zet, XVII. Kor nai aka dé mi kus

Rain er M. Já nos Bú vó pa tak cí mû írá sá ból idéz, Élet

és Iro da lom, 2012. feb ru ár 10. A tel jes ség igé nyé vel

le kell ír ni, hogy Kor nai ha son ló ve szé lyes je len sé -

get vél fel fe dez ni a ká dá ri örök ség to vább élé se kap -

csán is (Uo. IX.). E te kin tet ben Richard Rose:

Insid ers and Out sider s. New Europe Barom e ter 2004.

Cent re for the Study of Pub lic Pol i cy, Glas gow, UK,

to váb bá Vá sár he lyi Má ria: Csa ló dá sok ko ra. Rend szer -

vál tás alul né zet ben. MTA, 2005 ku ta tá sa i ra (is) hi vat -

ko zik. Kor nai Já nos a Hor thy -, il let ve a Ká dár-kor -

szak po zi tív em lé ke i nek tár sa dal mi lép té kû to vább -

élé sé ben a pi ac gaz da ság, te gyük hoz zá, az ál ta la év -

ti ze de ken át fa vo ri zált, 2007-tôl azon ban vi lág mé -

re tû ku dar cot val lott neo li be rá lis pi ac gaz da ság (és

több pár ti plu rá lis de mok rá cia) köz be széd szint jé re

el ju tó si ker te len sé gé nek ve szé lyét vi zi o nál ja. Te -

gyük hoz zá, Ma gyar or szág ra as  szo ci ál va, nem alap -

ta lan ul… Nem lel he tünk ugyan is ar ra tel jes bi zo -

nyos sá got, hogy a pi a ci ele mek kel át szôtt ma gyar

terv gaz da sá gi rend szer he lyé be lé pô, a Wa shing to -

ni Kon szen zus kri ti ka nélküli és nem ze ti ér de ke ket

hát tér be szo rí tó át vé te lé vel já ró ter me lé si mód az

op ti má lis meg ol dás volt Kö zép-Ke let-Eu ró pá ban,

kü lö nö sen Ma gyar or szá gon. Lát va a tár sa dal mi

moz go ló dá so kat, ame lyek a „nyak ló nél kül át vett”

neo li be rá lis gya kor lat ne ga tív kö vet kez mé nyei, így

a szél sô jobb és a szél sô bal elô re tö ré sét, ezért a ma -

gyar vi szo nyok ra erôl te tett neo li be rá lis pi ac gaz da -

sá gi és tár sa dal mi mo dellt min den kép pen kri ti ká -

val kell il let ni. 
2 Berend T. Iván: Ne ve lô meg szo rí tá sok? Nép sza bad -

ság, 2012. ok tó ber 21. (in ter jú, ké szí tet te R.

Hahn Ve ro ni ka). Ér de kes meg kö ze lí tés Berend T.

aka dé mi kus to váb bi (vál ság alatt is) EU-in teg rá ci -

ót ja vas ló gon do la ta. Az inter de pen den cia (lé nye -

gé ben a tag or szág ok EU-tól van füg gô sé ge) nö ve -

ke dé se ugyan is egy kon junk tú rá ban lé vô vi lág gaz -

da sá gi ré gió és tag jai kap cso la tá nak ve le já ró ja,

ahol a nem ze ti gaz da ság po li ti kai moz gás tér csök -

ken. Ám ami kor az EU-tér ség bôl or szá gok ki esé -
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sé rôl, ki lé pé sé rôl (dé l-eu ró pai me di ter rán tér -

ség) már for ga tó köny vek lé tez nek, kér dé ses,

hogy a to váb bi EU-in teg rá ci ó nak mi lyen esé lyei

van nak, és fô leg mi az ér tel me. Kü lö nö sen egy

ne gyed év szá za da EU-in teg rá ci ó val küsz kö dô, de

vál to zat la nul (sôt!) félper iférikus hely zet ben lé vô

kö zép-eu ró pai or szág szá má ra. Berend T. Iván:

Europe in Cri sis. Bolt from the Blue? cí mû köny vé bôl

ta lán (Routledge Ki adó, UK, 2012) majd meg is -

mer het jük ver zi ó já nak mé lyebb ös  sze füg gé se it is,

fô leg fel té te le zé sé nek tu do má nyos hát te rét.
3 Martonyi Já nos sal ké szült in ter jú. Ori gó Hír ügy -

nök ség. Wa shing ton, 2012. ok tó ber 19. Martonyi

dr. nyi lat ko za ta, több más ha son ló meg nyi lat ko -

zá sá val egye tem ben, al kal mas le het olyan po li ti -

kai kö vet kez te té sek le vo ná sá ra, hogy a má so dik

Or bán-kor mány, de fô leg an nak ve ze tô je (és szû -

kebb szel le mi hold ud va ra), és a kor mány/Fi desz

egyes cso port jai kö zött tö rés vo na lak, de mi ni -

mum haj szál re pe dé sek van nak a po li ti kai iden ti -

tás meg ha tá ro zá sa tekintetében, fô leg a kon zer -

va tív esz mék hez vi szony od va. Le het azon ban,

hogy a kül po li ti ka – tech ni kai – el te re lô had mû -

ve le té rôl van szó mind ös  sze, va gyis az or szág ra ne -

he ze dô kül po li ti kai nyo más és meg íté lés eny hí té -

sé rôl, amely a Fi desz-kor mány kon zer va tív, egyi -

de jû leg EU-in teg rá ci ót la zí tó tö rek vé se i bôl fa kad.   
4 Bár a re cen zi ót író ku ta tói ál lás pont ja a 19. szá -

za di fel emel ke dô orosz iro da lom kulcs fi gu rá já -

nak, Fjodor Mihal jo vics Dosz to jevsz kij nek, a lé -

lek ta ni re gény nagy mes ter ének né ze te i vel ka cér -

ko dik, mi sze rint „so ha sem me rít het jük ki a tel -

jes je len sé get, nem jut ha tunk el a kez de té ig és

végéig… Az igaz ság fan tasz ti ku sabb mind an nál,

amit az em be ri agy fel tud té te lez ni és el tud

kép zel ni.” Ez akár egy tör té nel mi sze mé lyi ség re,

és az ál ta la vitt, ál ta la meg ha tá ro zott tör té nel mi

kor szak ra is igaz le het…
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ÖSSZEFOGLALÁS

Cip ru son ma gyar nagy kö vet ként jól esô
ér zés is mé tel ten hal la ni az óha jt: re mél -
jük, a cip ru si el nök ség is olyan si ke res
lesz, mint a ma gyar volt. Hogy mi ért volt
si ke res a ma gyar hat hó nap, ar ról so kat
el árul Gyô ri Enikô–Bakos Pi ros ka–Gál
Hel ga: Ezt fôz tük (ki) Eu ró pá nak c. kö -
te te, amely ben ugyan fon tos sze re pet
kap a gaszt ro nó mia, de még sem sza kács -
könyv rôl van szó.

SUMMARY

Being the Ambassador of Hungary to
Cyprus, it is gratifying to hear that the de -
sire of Cypriots is to have such a successful
EU Presidency as the Hungarian was. To
why the Hungarian six months were so
effective, much is revealed in the book
entitled “This is What We have Cooked for
Europe”, written by Enikô Gyôri, Piroska
Bakos and Helga Gál. Even though gas-
tronomy is given an important role in the
book, still this is not a cookbook. 

A Pol gá ri Szem le ol va sói ta lán meg le -
pet ten kap ják fel a fe jü ket a cím ol va sá sa -
kor: mit ke res egy sza kács könyv is mer te -
té se egy tu do má nyos igé nyû lap ban? Sze -
ret nék gyor san meg nyug tat ni min den kit,
hogy Gyô ri Enikô–Bakos Pi ros ka–Gál
Hel ga: Ezt fôz tük (ki) Eu ró pá nak c. köny -
ve nem sza kács könyv. Per sze esik ben ne
szó ét kek rôl és ita lok ról – nem is akár mi -
lye nek rôl –, de a lé nyeg nem ez. (Va ló szí -
nû leg meg is ijed né nek a há zi as  szony ok a
kö vet ke zô „uta sí tá so kat” ol vas va: „a húst
for máz zuk, elô süt jük, majd 65 ˚C-on 36
órán ke resz tül süt jük”). Nem sza kács könyv,
de re cept könyv: an nak a re cept je, hogy
ho gyan tu dott egy kis, el nök sé gi ta pasz ta -
la tok kal még nem ren del ke zô, újon nan
fel állt kor mány za ti struk tú rá ra tá masz ko -
dó, anya gi ak kal szû kö sen el lá tott or szág
min den ki ál tal el is mer ten igen si ke res el -
nök sé get le bo nyo lí ta ni.

Tisz táz zuk azt is, hogy az Eu ró pai Unió
Ta ná csá nak ma gyar el nök sé gé rôl van szó.
Mint is me re tes, a Ta nács el nök sé gét egy

Botos Balázs

Ezt fôztük (ki) Európának
This Is What We Have Cooked for Europe

DR. HABIL BO TOS BA LÁZS egye te mi do cens, Ma gyar or szág Cip rus ra akk re di -
tált nagy kö ve te, Ni co sia (Balazs.Botos@mfa.gov.hu). A recenzió 2012
szeptemberében készült.
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2007-es ha tá ro zat nak meg fe le lô en hat
hó na pos idô szak ok ban az uni ós tag ál la-
m ok lát ják el, elô re meg ha tá ro zott sor -
rend ben. Így ke rült sor 2011 el sô fél év ében
a ma gyar el nök ség re. Csak em lé kez te tô ül,
elôt tünk Bel gi um, utá nunk Len gyel or szág,
Dá nia, Cip rus – a je len le gi el nök –, majd
Ír or szág és Lit vá nia kö vet ke zik.

Hogy mi a fel ada ta az el nök sé get el lá tó
or szág nak, azt na gyon ne héz rö vi den ös -
 sze fog lal ni. (So kak sze rint min den nel,
ami az adott fél év ben az Uni ó ban tör té nik,
fog lal koz nia kel l.) De ta lán ér de mes ki -
emel ni, hogy az el nök ség meg ha tá ro zó
sze re pet ját szik az Unió po li ti kai, jog al ko -
tá si, és az utób bi idô ben egy re na gyobb
hang súl  lyal a gaz da ság po li ti kai mun ká já -
nak szer ve zé sé ben. Az el nök ség szer ve zi és
ve ze ti a mi nisz te ri ülé se ket, a szám ta lan
mun ka cso port mun ká ját, és vi tás ügyek -
ben igyek szik komp ro mis  szu mo kat ta lál ni.

A fel adat ak kor is em ber pró bá ló, ha
egy or szág évek kel ko ráb ban ös  sze szo kott
stáb bal és bô sé ges anya gi esz kö zök kel el -
lát va ké szül az el nök ség re. Ma gyar or szág
ese té ben ez azon ban nem így tör tént.
2010 má ju sá ban állt fel az új kor mány, így
alig több mint fél év állt ren del ke zés re a
fel ké szü lés re. A ve zér kar, a szû kebb csa -
pat és a hát tér ben el en ged he tet len több
száz szak ér tô ko ráb ban még egyet len na -
pot sem dol go zott így együt t, és a ren del -
ke zés re ál ló pénz rôl jobb nem is be szél ni,
hi szen az elô zô kor mány örök sé ge ezen a
té ren is nyo masz tó volt. Így nem csak si ke -
res, ha nem a ta ka ré kos el nök ség re kel lett
ké szül ni. S mind két kö ve tel mény meg va -
ló sult!

A könyv szer zôi, Gyô ri Eni kô, a Kül ügy -
mi nisz té ri um eu ró pai ügye kért fe le lôs ál -
lam tit ká ra, Ba kos Pi ros ka te le ví zi ós-rá -
di ós mû sor ve ze tô, az el nök ség ma gyar or -
szá gi szó vi vô je és Gál Hel ga, az el nök ség
som me lier- je (a társ szer zôk köz re mû kö -

dé sé vel) a kö tet el sô két har ma dá ban szó -
ban és ké pek ben ízelítôt ad nak azok ról a
ki hí vá sok ról, ame lyek kel a fel ké szü lés el -
sô per cé tôl az el nök ség le zá rá sá ig ta lál -
koz tak. A szak mai prog ram ki hí vá sa i ról, a
szer ve zés ki hí vá sa i ról, az elô re nem lát ha -
tó ese mé nyek ki hí vá sa i ról, a kul tu rá lis és
ku li ná ris kon cep ci ók meg va ló sí tá sá nak
ki hí vá sa i ról, és töb bek kö zött – ne fe led -
jük, höl gyek rôl van szó – a „mit ve gyek
fel” kér dés ki hí vá sa i ról. S mind er rôl
olyan szem lé le tes mó don, hogy az ol va só
is ott érez he ti ma gát a tár gya ló ter mek -
ben, a lí bi ai–tu né zi ai ha tá ron fek vô me -
ne kült tá bor ban vagy a 30 ki emelt gá la va -
cso rán.

A kö tet utol só har ma da már va ló ban
ar ról szól, hogy mi vel trak tál tuk Eu ró pát.
Az ét kek és ita lok mi nô sí té se a hoz zá ér -
tôk dol ga, de meg je gyez ném, hogy már a
ké pek lát tán is csak iri gyel ni le het azo kat,
akik mind ezt meg is kós tol hat ták!

A ma gyar el nök ség jel mon da ta az
„Erôs Eu ró pa” volt. Ta lán sen ki nem
gon dol ta, hogy en  nyi re idôt ál ló jel mon -
da tot vá lasz tot tunk. Hi szen már 2011
elôtt is vi lá gos volt, hogy az egy re sú lyos -
bo dó gaz da sá gi ne héz sé gek kel csak egy
egy sé ges, ös  sze tar tó, erôs Eu ró pa lesz
ké pes szem be néz ni, de most több mint
egy év vel a ma gyar el nök ség után még
egyér tel mûbb a jel mon dat ak tu a li tá sa.
Azt is nyu god tan le szö gez het jük, el nök -
sé günk alatt Eu ró pa va ló ban erô sebb
lett. Kö ze lebb ke rül tünk a kö zös gaz da -
sá gi kor mány zás leg fon to sabb ele me i -
hez, fej lôd tek az egyéb kö zös po li ti kák
is (az ener gia biz ton ság, a ro mák in teg -
rá ci ó ja, a Du na-stra té gia, az eu ró pai
szom széd ság po li ti ka és még szá mos más
te rü le ten), si ke rült – bár so kan nem hit -
tek ben ne – a hor vát csat la ko zás le zá rá -
sa. A je len le gi cip ru si el nök ség jel sza va
a „Jobb Eu ró pa”. Bí zunk, mert bíz nunk
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kell ab ban, hogy Eu ró pa egy re erô sebb
és egy re jobb lesz!
Az egyik nagy erô pró bát min den el nök -
ség szá má ra a vá rat lan hely ze tek je len tik.
Eb ben is volt bô ven ré szünk. Nem várt
ese mé nyek tör tén tek Észak-Af ri ká ban, Ja -
pán ban. Eze ket úgy ke zel te a ma gyar el -
nök ség, hogy köz ben az ere de ti prog ram
vég re haj tá sa nem ke rült ve szély be. Mû kö -
dés be hoz tuk az uni ós pol gá ri vé del mi
me cha niz must, s a Tripoliban fo lya ma to -
san mû kö dô ma gyar nagy kö vet ség nem -
csak az Eu ró pai Unió kép vi se le tét lát ta el,
ha nem ered mé nye sen el járt ame ri kai új -
ság írók ki sza ba dí tá sa ér de ké ben, amit az
ame ri kai kül ügy mi nisz ter, Hillary Clin ton
a könyv ben is idé zett le ve lé ben kü lön
meg kö szönt.

Vá rat lan hely ze tek per sze itt hon is
adód tak. Az egyik ki emelt ese mény re, az
eu ró pai és ázsi ai kül ügy mi nisz te rek kö zös
ta lál ko zó já ra jú ni us 7-én, Gö döl lôn ke -
rült sor. A nagy szá mú részt ve vô és ha tal -
mas saj tó ér dek lô dés mi att a szer ve zôk a
meg nyi tót, ame lyen a ma gyar mi nisz ter el -
nök is részt vett, az ud va ron fel ál lí tott sá -
tor ban kí ván ták meg tar ta ni. A kez dés
elôtt né hány perc cel azon ban fel hô sza ka -
dás, vil lám lás kí sé re té ben ki tört a vi har a
kas tély fe lett. Nem csak a hely színt kel lett
meg vál toz tat ni, de a tönk re ment han go -
sí tást is új já é lesz te ni. Azt hi szem, egy
ilyen ese mény min den ren de zô rém ál ma,
de alig ne gyed órás ké sés sel min dent si ke -
rült me net rend sze rint le bo nyo lí ta ni.

Az el nök ség szak mai prog ram ja szin te
száz szá za lé ko san meg va ló sult. (S ezt nem -
csak mi mond tuk, ha nem ta nú bi zony ság
er re a könyv ben is idé zett szá mos po li ti -
ku si nyi lat ko zat). Ér dem te len len ne
azon ban, ha csak a szak mai ügyek rôl szól -

na a mél ta tás, s hát tér be szo rul na min -
den egyéb, ami tôl a ma gyar el nök ség va -
ló ban egye di és nyo mot ha gyó fél év volt.

Az el nök sé gi stáb Gyô ri Eni kô ve zény -
le té vel már a fel ké szü lés so rán tud ta,
hogy mi vel sze ret né, és mi vel nem vár ni
Eu ró pát. Nem sze ret né jel leg te len nem -
zet kö zi kony há val, de a ha gyo má nyos, kis -
sé le já ra tott csi kós-gu lyás kí ná lat tal sem.
Amit vi szont akar tak: be mu tat ni egy iz gal -
mas or szá got, amely büsz ke tör té nel mé -
re, ha gyo má nya i ra és kre a ti vi tá sá ra. En -
nek szol gá la tá ba ál lí tot ták a ma gyar kul -
tú rát, a gaszt ro nó mi át és a ma gyar bo ro -
kat, de töb bek kö zött az aján dék tár gya kat
is. A gaszt ro nó mi a sze re pé rôl már szól -
tam, a kul tu rá lis ren dez vé nyek so ka sá gát,
sok szí nû sé gét azon ban le he tet len e rö vid
is mer te tô ke re té ben még csak felvil lan ta -
ni is. Fon tos azon ban tud ni, hogy nem -
csak a hoz zánk lá to ga tó de le gá tu so kat
tud tuk sok szor el káp ráz tat ni, ha nem Eu -
ró pa nagy vá ro sa i ba is el vit tük leg jobb ze -
né sze in ket, tán co sa in kat, éne ke se in ket,
de kép zô mû vé sze in ket és író in kat is.

Ezt a köny vet min den ki nek aján lom ol -
va sás ra, át né zés re. Azok nak is, akik va la -
mi lyen for má ban ré sze sei vol tak a ma gyar
el nök ség nek, hi szen szem be sít he tik sa ját
ta pasz ta la ta i kat a szer zôk él mé nye i vel, s
még in kább mind nyá junk nak, akik csak a
hír adás ok ból is mer tük az ese mé nye ket, s
még on nan sem min dent, ami a hát tér -
ben tör tént. Mert nem csak az el nök ség
le ve zény lé sé re igaz, ha nem a kö tet el ol va -
sá sa után is nyu god tan ki je lent he tô: ez jó
mu lat ság, fér fi mun ka volt!

(Gyô ri Enikô–Bakos Pi ros ka–Gál Hel ga: Ezt
fôz tük (ki) Eu ró pá nak. He ti Vá lasz Ki adó, Bu -
da pest, 2012, 208 ol dal.)
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Összefoglalás
Póczik Szil vesz ter köny ve négy ta nul -
mány ban fog lal ja ös  sze az isz lám val lás
alap ta na it, mo der ni zá ci ós tö rek vé se it. 
A ta nul má nyok önál ló an is meg áll ják a
he lyü ket, ugyan ak kor egy mást ki egé szít ve
tel jes ké pet ad nak az isz lám ide o ló gia
„Nyu gat-el le nes ség ben” meg nyil vá nu ló
for má i ról és a nagy el len fél, a „Nyu gat” si -
ker te len lé pé se i rôl a kul tu rá lis sza ka dé -
kok át hi da lá sá ra. A té má val fog lal ko zó
szak em be rek és la i ku sok is ha szon nal és
él ve zet tel for gat hat ják a mû vet.

Summary
Szilveszter Póczik’s recent book sum-

marizes the fundamentals of Islam, and
its endeavours at renewed. Although
the four studies are also perfect to read
as separate essays, they make an inte-
grated body if read in order, putting
the pieces of a puzzle of Islamic culture
and political consequences together.
The reader is given an explanation for
Islam’s anti-western politics and views,
and presented with the unsuccessful
strategies and steps taken by the great
opponent, the West, to bridge cultural
differences. The book is a useful and
entertaining reading not only for
experts but also for interested ama-
teurs.

Parti Katalin

Nekünk München kell?
Recenzió Póczik Szilveszter Az iszlám forradalom.

Négy mûhelytanulmány a radikális iszlámról címû

könyvérôl

Is It Munich We Want? 
Review of Szilveszter Póczik’s Book Entitled

“Muslim Revolution.

Four Studies on Radical Islam”

PARTI KATALIN PhD, az Országos Kriminológiai Intézet fômunkatársa
(parti@okri.hu). A recenzió 2012 nyarán készült.
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Az iz ra e li saj tó he tek óta han gos a 30.
olim pi ai já té kok meg nyi tó já nak prog -
ram já tól. Az iz ra e li ek ami att eme lik fel
a sza vu kat, hogy a Nem zet kö zi Olim pi ai
Bi zott ság a mai na pig nem ta lált al kal -
mat ar ra, hogy egy per ces né ma fel ál lás -
sal em lé kez zen meg a 11 iz ra e li spor to -
ló 40 év vel ez elôt ti meg gyil ko lá sá ról. A
hi va ta los kom mentek ar ról szól nak,
hogy az ese mény nem len ne „sza lon ké -
pes” egy olim pia meg nyi tó já hoz, il let ve
a NOB el ha tá rol ja ma gát min den fé le
po li ti kai szí ne ze tû ese mény tôl – még ha
az egy, a já té kok tör té ne té ben pél dát la -
nul tra gi kus ese mény hez fû zô dik is.
Benn fen tes köz lé sek sze rint azon ban va -
ló já ban nem ez aka dá lyoz za a NOB-ot a
meg em lé ke zés ben. (Tud va le vô, hogy a
gyász perc nem ma radt el olyan, „tra gi -
kus és po li ti kai” ese mé nyek kel kap cso -
lat ban, mint a bosz ni ai há bo rú ál do za tai
vagy szep tem ber 11.) Az egyik meg gyil -
kolt spor to ló öz ve gye nyil vá nos ság ra
hoz ta, hogy Jacques Rogge, a NOB el nö -
ke, az olim pi ai já té kok há zi gaz dá ja bi -
zal ma san be val lot ta, a meg em lé ke zés
ese tén egy, 46 arab és mosz lim ál lam ból
ál ló ér dek kör blok kol ná az olim pia – de
leg alább is a meg nyi tó ün nep ség – ha zai
köz ve tí té sét.1 Mind eköz ben, a nyi tó ün -
nep ség alat t, az olim pi ai park elôtt a
lon do ni mosz lim kö zös ség egyik ve zér -
alak ja ál tal szer ve zett tün te tés zaj lik,
ame lyet az isz lám ne vé ben, az „ör dö gi”
já té kok el len tar ta nak.2

Mi okoz za az isz lám és a ke resz tény vi -
lág ek ko ra mér té kû szem ben ál lá sát? Cél -
ja-e az isz lám nak a nyu ga ti vi lág, az im pe -
ri a liz mus el pusz tí tá sa, de leg alább is igá ba
haj tá sa? Meg en ge dett-e a ci vil la kos ság
fel ál do zá sa az isz lám ide o ló gia sze rint, a
ta nok ter jesz té se ér de ké ben? Mind ezek re
a kér dé sek re a tör té ne lem so rán fel buk -
ka nó és meg ha tá ro zó sze re pet ját szó ala -

kok és ta na ik be mu ta tá sá val Póczik Szil -
vesz ter ki me rí tô vá la szo kat ad. Ahogy
egye bek mel lett ar ra is, mi lyen vi szony fû -
zi az isz lá mot a nyu ga ti moder nitáshoz és
tech ni kai fej lô dés hez.

Az utol só há rem: Twit ter, Face book és az
arab ta vasz. 2011 ja nu ár já tól má ju sá ig
mind an  nyi an vé gig kí sér het tük az „arab
ta vasz” el ne ve zés alá sû rí tett meg moz du -
lá so kat, ami kor az arab és mosz lim or -
szá gok la kos sá ga fel lá zadt az év szá za dos
dik ta tó ri kus ál lam be ren dez ke dés el len.
A do log iró ni á ja, hogy a meg moz du lá -
sok meg szer ve zé sé ben épp a tech ni kai
fej lô dés nek volt nagy sze re pe, an nak a
tech ni kai fej lô dés nek, ame lyet az isz lám
egyéb ként – az olim pi ai já té kok hoz ha -
son ló an – „ör dö gi nek” tart. A tu né zi ai,
al gé ri ai, jor dá ni ai ut cai for ron gá sok
után a Tahrir té ri meg moz dulás soroza -
tot már egy ér tel mû en az inter netes kö -
zös sé gi ol da lak se gít sé gé vel si ke rült
meg szer vez ni. Az isz lám ta ní tó kat
ugyan ak kor fel há bo rít ja a nyu ga ti mo -
der ni zá ci ós fo lya ma tok rom bo ló ha tá sa.
A szer zô azon ban rá mu tat ar ra, hogy
ön ma gá ban el na gyolt, sztereotipikus
gon do lat az isz lám ta no kat a nyu ga ti
gaz da sá gi és tech ni kai vív má nyok egy ér -
tel mû el uta sí tá sá val vá dol ni. A leg na -
gyobb mosz lim gon dol ko dók éppen -
hogy nem ve tet ték el az „im pe ri a lis ta”
gaz da ság vív má nya it, ép pen el len ke zô -
leg: az ok ta tá si rend szer és a gaz da ság
fel zár kóz ta tá sá val kí ván ták meg re for -
mál ni az isz lá mot. Sze rin tük ugyan is a
ke resz tény ség tôl va ló ha ta lom át vé tel esz -
kö ze el sô sor ban a tár sa da lom ban ta -
pasz talt egyen lôt len sé gi gon dok meg ol -
dá sa. Ezt pe dig, va gyis a nagy nép tö me -
gek nyo mor ból va ló ki eme lé sét és fel vi -
lá go sí tá sát a nyu ga ti tí pu sú ok ta tá si mo -
dell át vé te lé vel, va la mint gaz da sá gi nyi -
tás sal kép zel ték el.
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Szent szív: A val lá si kul tu rá lis hit té te lek
funk ci ó ja. Az arab ta vasz azon ban nem -
csak a to tá lis dik ta tú rák el le ni fel lé pést
je len tet te, ha nem ma gá val ho zott olyan
ki sebb, ad dig job bá ra el szi ge telt kez de -
mé nye zé se ket is, mint ami lyen a sza ú di
nôk au tó ve ze té sért va ló ki ál lá sa. A til ta -
ko zás, amely ben a sza ú di nôk a nôi ve ze -
tés ti lal má nak fel ol dá sát kér ték a tör -
vény ho zás tól, 2011-ben ha tal mas nem -
zet kö zi fi gyel met ka pott. Az el le ne fel -
ho zott, tra di ci o ná lis gon dol ko dás sze -
rint az önál ló au tó ve ze tés en ge dé lye zé -
se a ha gyo má nyos er köl csi ség fel la zu lá -
sá nak – ez zel együtt a sze xu á lis sza ba -
dos ság nak, a pros ti tú ci ó nak és a homo-
szex u al itás nak az el bur ján zá sá hoz ve zet -
ne.3 A szer zô a Mosz lim Test vé ri ség moz -
gal má nak – har ma dik fe je zet ben tör té -
nô – be mu ta tá sá val meg vi lá gít ja ezek -
nek a lát szó lag kis sú lyú ese mé nyek nek
az isz lám hit té te le i ben gyö ke re zô fon -
tos sá gát. A könyv har ma dik fe je ze te be -
mu tat ja a Mosz lim Test vé ri ség moz gal -
má nak lét re jöt tét. Az isz lám nem áll
meg a val lá si-kul tu rá lis és po li ti kai rend -
szer alap ja i nak le ra ká sá nál: amel lett,
hogy nép gaz da sá gi rend szer, egy ben er -
köl csi-spi ri tu á lis rend szer is, amely rész -
le te i ben le fe lé ha lad va ap ró lé ko san
meg ha tá roz za a tár sa dal mi mik ro struk -
tú rák sza bá lya it is. A ha gyo má nyok hoz
ra gasz ko dás egy ben az isz lám kö zép út
és az er köl csi mód szer tan meg fo gal ma -
zá sa, amely a leg ki sebb egy ség re, az
egyén re is szi go rú sza bá lyo kat ró. Az ál -
lam egy ben a kö zös ség aka ra tá nak ki fe -
je zé se, mely nek sza bá lya it a kö zös ség
ma ga al kot ja. A ha gyo má nyok hoz mint
kö zös sza bály rend szer hez ra gasz ko dás
te hát egy ben a rend szer meg szi lár dí tá -
sá nak funk ci ó ját töl ti be.

Tu dat lan tün dé rek: Amit nem is mert fel a
Nyu gat. A szep tem ber 11-i ter ro ris ta me -

rény le tek után az USA kor mány za tá nak
nem si ke rült meg ér te nie, hogy ka to nai,
meg tor ló ak ci ók kal nem ér he ti el az isz lám
ter ro ris ta szer ve ze tek le sze re lé sét. En nek
kö vet kez mé nye ként 2003-ban – el hi bá zott
lé pés ként – az isz lám tér ség ka to nai in vá -
zi ó ja mel lett dön tött. Póczik vi lá gos lo gi ká -
val ve ze ti le, mi ként köny vel he ti el az isz -
lám vi lág az el le ne irány zott si ke res, va la -
mint si ker te len tá ma dá so kat és le szá mo -
lá so kat egy aránt az ide o ló gia erô sí té sé nek.
Az isz lám val lá si-kul tu rá lis bá zi sú „prog -
res  szív tradi cional iz musa” a gyar ma ti fel -
sza ba dí tás ra irá nyu ló moz gal mak kal ös  sze -
fo nód va fo ko za to san a „Nyu gat” el len for -
dult, és nap ja ink ra az isz lám tár sa dal mi
gon dol ko dás fô sod rá ba ke rült. Ezt a ten -
den ci át a Nyu gat is ész lel te; hi szen elég, ha
csak a Póczik ál tal ki me rí tô jel leg gel is mer -
te tett be ván dor lá si mér leg re pil lan tunk. E
sze rint pél dá ul Fran cia or szág la kos sá gá nak
mint egy 15%-át 2050-re a mosz lim be ván -
dor lók te szik majd ki. De bár men  nyi re is
fon to sak a gaz da ság szem pont já ból, a be -
ván dor lók ala csony tár sa dal mi presz tí zse
to vább ra is meg ma rad: csa lád ja ik ge ne rá -
ci ó kon ke resz tül kény te le nek kül vá ro si get -
tók ban él ni.

Tö rök für dô: A be ván dor lás szük ség sze rû -
sé ge. A szer zô azon ban meg vi lá gít ja azt
is, hogy fö lös le ges és hi á ba va ló len ne e
fent is mer te tett ten den cia el le ni vé de -
ke zés. Ahogy a be ván dor lók szük sé ge -
sek a mun ka erô-után pót lás hoz, úgy az is
meg ál la pít ha tó, hogy a már ed dig is je -
len tôs tár sa dal mi erô re szert te vô be ván -
dor ló ki sebb ség mi lyen nagy gaz da sá gi
be fo lyá so ló erô vel bír. A szer zô töb bek
kö zött el ját szik a gon do lat tal, hogy Tö -
rök or szág uni ós csat la ko zá sá nak meg vé -
tó zá sa mi lyen ha tást vál ta na ki a Né met -
or szág ban élô je len tôs szá mú tö rök ven -
dég mun kás-kon tin gens bôl. Esz me fut ta -
tá sá ba olyan ak tu a li tá so kat is be il leszt,
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mint a Fran cia or szág ban 2009-ben ki pat -
tant „fej ken dôvi ta”, amely va ló já ban egy
erô sö dô esz me áram lat vis  sza szo rí tá sá ra
tett – mint az óta ki de rült, al kal mat lan –
kí sér let volt. Az isz lám ide o ló gia erô sí té -
se fe lé hat ugyan ak kor az el ítélt Nyu gat
ál tal Iz ra el mint önál ló ál lam lét re ho zá sa,
amely ké zen fek vô en von ta ma ga után az
isz lám Szent Föld vis  sza  szer zé sé ért ki rob -
ba nó vé res har ca it. A har cok – le gye nek
bár mi lyen ki me ne te lû ek, te gyék bár
gyôz tes sé vagy már tír rá a mosz lim har co -
so kat – ga ran tál ják az ide o ló gi ai si kert és
az isz lám to váb bi erô sö dé sét.  Póczik rés -
zletgazdag bi zo nyí té kok se gít sé gé vel
mu tat ja be az isz lám ide o ló gia to ta li tá ri -
us ál la mok kal va ló ro kon sá gát, va la mint
azt, mi ért le het en  nyi re nép sze rû az isz -
lám val lás az év szá zad okon át mes ter sé -
ge sen el szi ge telt, gaz da sá gi lag el ma ra -
dott ré gi ók ban. Az isz lám vi lág ban ös  sze -
fo nó dik a bib li kus vi lág a mo dern to ta li -
tá ri us ide o ló gi ák  kal – ame lyet a szer zô
„prófétikus to ta li ta riz mus nak” ne vez –,
ame ly, a tár sa dal mi egyen lôt len sé gek
meg szün te té sé re va ló ra di ká lis tö rek vés -
sel, az isz lám hi tet nem kö ve tôk kö vet ke -
ze tes meg bé lyeg zé sé vel és a tö ké le tes ál -
lam el éré sé ért foly ta tott harc ki nyil vá ní tá -
sá val kí sér te ti es ha son ló sá go kat mu tat
mind a fa sisz ta, mind a kom mu nis ta esz -
me rend sze rek kel.

Ké zen fek vô kri mi na li tás. A szer zô amel -
lett, hogy tör té nész szem mel né zi az ese -
mé nye ket, nem ta gad hat ja le kri mi no ló -
gus vol tát sem: ahogy a nem zet kö zi mig -
rá ci ó nak az Eu ró pai Uni ó ra tett ha tá sát
egy ko ráb bi mû vé ben már rész le te sen
be mu tat ta,4 most az isz lám be ván dor lók
szem szö gé bôl vi lá gít ja meg a be ván dor -
lás el ke rül he tet len sé gét. A musz lim or -
szá gok be ván dor lói már jó ide je meg ve -
tet ték lá bu kat a fej lett Nyu gat tár sa dal -
ma i ban – így Nyu gat-Eu ró pá ban és az

Egye sült Ál la mok ban is –, ám a ve lük
szem be ni foly to nos bi zal mat lan ság nak
is kö szön he tô az isz lám ide o ló gia ter -
jesz ke dé sé nek egy re ag res  szí vab bá vá lá -
sa. A musz lim be ván dor lók ra a fej lett
gaz da sá gok nak nagy szük sé ge van, hi -
szen ôk biz to sít ják a gaz da ság szin ten
tar tá sá hoz szük sé ges fi a tal és kép zett
mun ka erôt – ami a be fo ga dó or szá gok
el öre ge dô tár sa dal má ban fo gyat ko zó -
ban van. Ugyan ak kor a be ván dor lók kal
szem ben lép ten-nyo mon ki mu tat ha tó a
diszk ri mi ná ció – ke ve sebb fi ze té sért vé -
gez nek el ugyan olyan mun kát, nagy vá -
ro si get tók ba kény sze rül nek, ahol az
élet szín vo nal ala cso nyabb, a kri mi na li -
tás pe dig na gyobb, eb bôl a kör bôl pe dig
még a so ka dik beván dor ló gen erá ció nak
is ne héz ki tör nie. Ahogy az olim pi ai fa -
lu nak ott hont adó Ke let-Lon don is a
leg sze gé nyebb fô vá ro si ré gi ók kö zé tar -
to zik, ahol Lon don leg na gyobb musz -
lim kö zös sé ge él, szük ség la kás ok ban. A
te rü let kri mi ná lis fer tô zött sé gé re jel -
lem zô, hogy in nen szár ma zik a 9/11 óta
ter ro ris ta ös  sze es kü vés mi att per be fo -
gott és el ítélt lon do ni musz lim.

Ne künk Mün chen kell. A ka riz ma ti kus
ve zér, Osza ma Bin Laden ki ált vá nyá ban
elô re je lez te az isz lám „had szín tér” fej lett
vi lág ra va ló ki ter jesz té sét, amit szep tem -
ber 11., majd a mad ri di és lon do ni me -
rény le tek ha ma ro san kö vet tek is. A nem -
zet kö zi ter ro riz mus ugyan ak kor olyan há -
bo rú, amely nek sem vesz te se, sem gyôz te -
se ninc s, de fegy ver szü net sem le het sé ges,
nincs jól be azo no sít ha tó el len ség és had -
szín tér, nin cse nek sza bá lyok. Ha a Nyu gat
ha ma ro san nem ér ti meg az isz lám ál tal
dik tált „fel té te le ket”, ak kor kön  nyen foly -
ta tód hat nak a fej lett vi lág el le ni ter ror -
cse lek mé nyek.

A szem köz ti ab lak. A könyv négy kis esz -
 szé jé ben a szer zô fel nyit ja az ol va só sze -
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mét. Olyan puz zledarabokat rak ös  sze
utó lag ma gá tól ér te tô dô egés  szé, ame -
lyek mind vé gig ott he ver tek a vi lág dol -
gai iránt ér dek lô dô ol va só sze me elôt t.
Póczik Szil vesz ter vet te a fá rad sá got,
hogy ap ró lé kos mun ká val fel tár ja és ösz -
 sze il les  sze a tör té ne lem rész le té nek da -
rab ká it, majd egy ol vas má nyos mû ben
elénk tár ja azt.

A könyv is mer te tô Fer zan Özpetek, Eu ró pa
hí res tö rök „ven dég mun ká sa” film je i nek cí -
mét rej ti. Egy ben fel hív ja a fi gyel met ar ra,
mi lyen fon tos az egy más mel lett élô kul tú rák
üze ne te i nek köl csö nös meg ér té se és el fo ga dá -
sa. 

(Póczik Szil vesz ter: Az isz lám for ra da lom.
Négy mû hely ta nul mány a ra di ká lis isz lám ról.
Pub likon Ki adó, Pécs, 2011, 291 ol dal.)
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ÖSSZEFOGLALÁS

A ku ta tás mód szer tan fô ként az egye te mi
hall ga tó kat cé loz za meg, ugyan ak kor egy -
re szé le sebb kör ben is mert és egye te mi
kur zus ként is ta ní tott té ma. Fel me rül a
kér dés, hogy va jon szük ség van-e a tu do -
má nyos ku ta tás mód szer ta ná nak rend sze -
res ki fej té sé re, to váb bá az, hogy a je len
kö tet mi ben ad mást vagy újat a té má ban
már meg je lent köny vek hez ké pest. A
könyv tar tal mi lag gaz da gon dol goz za fel
a té mát, fô ként a szer zô több év ti ze des
gya kor la ti ta pasz ta la tai alap ján. Fô hoz zá -
adott ér té ke a ta nul ha tó mód szer tan és a
fej leszt he tô kre a ti vi tás öt vö zé se.

SUMMARY

Research methodology is an increasingly
widely known topic taught at university

courses and mostly aimed at university
students. This paper discusses if research
methodology really needs to be tackled
on a regular basis and if this book has
anything special or new to offer in com-
parison to similar books. The topic is
elaborated through rich content in this
book,  suggestions are embedded in prac-
tical case studies born during decades of
the author’s teaching and research prac-
tice. The main value added of the book
include its easy-to-learn methodology
and creativity development.

Ku ta tás mód szer tan köny vet ír ni ma egy -
szer re há lás és há lát lan fel adat. Há lás,
mert sze ren csé re a fel sô fo kú ok ta tás ban,
sôt a kö zép fo kú és ál ta lá nos kép zés ben is
egy re na gyobb hang súlyt kap az, hogy

421

Dec1_korrektura2.qxp  2013.01.22.  12:38  Page 421



422

Könyvvilág

nem ma gá tól ér te tô dô és nem mind egy,
hogy mi ként szem lél jük a kö rü löt tünk lé -
vô vi lá got, és mi lyen kö vet kez te té se ket fo -
gal ma zunk meg ve le kap cso la to san. A tár -
sa dal mi át ala ku lás kap csán az utób bi év ti -
ze dek ben kulcs fo ga lom lett az in for má ci ós
és a tu dás tár sa da lom. A tech ni kai for ra da -
lom ál tal tö me ges sé vált in for má ció ke ze -
lé se ön ma gá ban kutatás mód sz er tani prob -
lé ma, azon ban a ket tôt az kü lön böz te ti
meg, hogy a tu dás rend sze re zett in for má -
ció, amely bôl meg ér te ni és elô re je lez ni
tud juk a kör nye ze tünk ben és a ben nünk
tör té nô vál to zá so kat. A mé di á ban sem a
hí rért, az in for má ci ó ért fo lyik a ver seny,
ha nem a hír kom men tá lá sa a meg ha tá ro -
zó: ki tud ja meg fe le lô en rend szer be ál lí ta -
ni a tör té né se ket, és elem zé sé vel, kö vet -
kez te té se i vel mi lyen dön té si-ma ga tar tá si
vá la szo kat kez de mé nyez. Ez vi szont már
nem csak tech ni kai, ha nem szem lé le ti és
al ko tó ké pes sé gi kér dés is. 

Töb bek kö zött ezért há lát lan fel adat is
ku ta tás mód szer tan köny vet ír ni. Ma jo ros
Pál köny ve hasz nos le het min den te rü let
fi a tal ku ta tó ja szá má ra, de el sôd le ge sen a
tár sa da lom tu do mány, azon be lül is a köz -
gaz da ság-tu do mány ku ta tá si mód sze re it,
esz kö ze it tár gyal ja. A köz gaz da ság-tu do -
mányt vi szont az utób bi év ti ze dek neo li -
be rá lis do mi nan ci á já ban a mód szer tan
mint tech ni ka ér de kel te. Az új in téz mé -
nyi is ko la a ré gi insti tu cional ista ha gyo -
mány he lyett, amely a gaz da sá gi je len sé -
ge ket tár sadalmi-kul turális-in tézményi
kön tö sé ben vizs gál ta, a ki zá ró lag ha té -
kony ság szem pon tú költ ség-ha szon elem -
zést ter jesz tet te ki a tár sa da lom tu do mány
min den te rü le té re. Ma jo ros Pál azon ban,
cél ja sze rint, a tech ni kai fo gá sok mel lett
az ér tel mi sé gi ne ve lés hez sze ret ne hoz zá -
já rul ni: nem csu pán egy szak dol go zat el -
ké szü lé sé nek út ját kö ve ti nyo mon, és lát -
ja el ta ná csok kal, ha nem en nek kap csán

a tá jé ko zó dás és tisz tánlá tás esz köz tá rá -
ban is se gít el iga zod ni. Ez már a citoyen
ha gyo má nya: az ön igaz ga tás ra (és kör -
nye ze té nek fe le lôs ség tel jes igaz ga tá sá ra)
al kal mas ál lam pol gár ne ve lé se, aki a tech -
ni kai esz kö zö ket er köl csi tör vé nyek nek
ve ti alá. A gon dol kod ni ta ní tás ugyan is
nem egy sze rû en a lo gi kai ké pes sé gek fej -
lesz té se, ha nem a tár sadalmi-könyezeti fe -
le lôs ség sze rin ti kö vet kez te tés.

Mód szer ta ni szem pont ból meg ha tá ro -
zó mér föld kô a kö zel múlt ban meg je lent
Stiglitz–Sen–Fitoussi-tanulmány1, amely a
tár sa dal mi ha la dás mé ré sé nek szem pont -
ja it és esz kö ze it tár gyal ja kri ti ku san, és fel -
ve ti az ér té kek ha tá ro zot tabb mód szer ta -
ni beeme lé sét. Sen egy ko ráb bi köny vé -
ben, amely a fej lô dést az egyé ni sza bad -
ság ki ter je dé sé ben lát ta,2 köz pon ti ka te -
gó ri a ként fo gal maz ta meg az egyé ni ké -
pes sé gek ki ak ná zá sá nak és fej lesz té sé nek
le he tô sé gét. A ku ta tás mód szer ta na is ké -
pes ség fej lesz tés – csak hogy a ké pes ség
nem egy sze rû en az egyé ni ér de kek ha té -
ko nyabb ér vé nye sí té se, mert an nak ré sze
a kul tu rá lis ha gyo mány is, így be le tar to -
zik a kul tú ra ki bon ta koz ta tá sá nak ké pes -
sé ge. A szak sze rû ség, ha té kony ság és kul -
tu rált ság egy más hoz kö té se a pol gá ro so -
dás nak el en ged he tet len fel té te le.

Ma ga a könyv négy na gyobb és két ki -
sebb fe je zet bôl áll. A na gyobb lé leg ze tû
ré szek vé gig ve zet nek a té ma vá lasz tás, a
ku ta tó mun ka ter ve zé se, a ku ta tá si-elem -
zé si mód sze rek és tech ni kák, va la mint a
ku ta tá si be szá mo ló el ké szí té sé nek, meg -
fo gal ma zá sá nak ne héz sé ge in. Ezen be lül
jól fel épí tet ten, rész le tek be me nô en ke -
rül nek tár gya lás ra pél dá ul a ter ve zé si fá zi -
son be lül a kon cep ció- és terv ké szí tés je -
len tô sé ge, a kon zu lens sze re pe, a szak -
iro da lom és for rás fel hasz ná lás vagy a
jegyzeteléstech ni ka. A meg fo gal ma zás ré -
szé ben pe dig kü lön ta lál ha tunk tám pon -
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to kat a váz lat ké szí tés hez, ma gá hoz az írás -
hoz, a stí lus- és nyelv hasz ná lat hoz, a for -
mai, szer kesz té si kér dé sek hez, a hi vat ko -
zá sok hoz. A ki sebb fe je ze tek kö zül az
egyik ki mon dot tan a kre a ti vi tást és an nak
fej lesz té si le he tô sé ge it jár ja kö rül. A má -
sik az írott for má ban el ké szí tett ku ta tá si
ered mé nyek utó éle tét, a pub li ká ci ós és
pre zen tá ci ós le he tô sé ge it tár gyal ja. Kü -
lön ér de kes sé ge a könyv nek a vé gén ta lál -
ha tó fo ga lom tár, amely ös  sze gyûj ti és rö -
vi den, tö mö ren tar tal maz za a té má hoz
tar to zó kulcs fo gal ma kat.

Há lát lan ku ta tás mód szer tan köny vet
ír ni ta lán azért is, mert szá mos ha son ló
té má jú könyv je lent meg már itt hon és
kül föld ön. Az ol va só fel té te lez he ti: ku ta -
tás mód szer tan csak egy van, mi ért van
szük ség még egy könyv re, ami ugyan ar ról
szól. A prob lé ma két alap ve tô kér dést vet
fel: szük ség van-e egy ál ta lán a tu do má -
nyos ku ta tás mód szer ta ni le írá sá ra, és Ma -
jo ros Pál köny ve mi ben más, mint a töb bi
ki ad vány?

Ami az el sô kér dést il le ti: a fen ti gon -
do lat me net alap ján ha tá ro zott meg gyô -
zô dé sem, hogy igen, szük ség van ku ta tás -
mód szer tan ra. Fe le lôs ál lam pol gár nak
len ni nem csu pán szem lé le ti kér dés – ha -
nem élet mód is: a min den nap ok cse le ke -
de te i ben és a min den na pi ese mé nyek ér -
té ke lé sé ben kell meg je len nie. Ez a faj ta
al ko tó em ber ar ról is mer szik meg, hogy
ké pes meg lát ni az új sze rût a min den na pi -
ban. Most nem Men gye le jev rôl be szé lek,
aki az ele mek rend sze re zé sé vel és fel épí -
té sük sza bály sze rû sé ge i nek fel is me ré sé vel
meg jó solt ad dig még nem is mert ele me -
ket, azok szer ke ze tét, sôt fi zi kai-ké mi ai tu -
laj don sá ga it. Nem Fa ra day rôl van szó, aki
Schelling fi lo zó fi á ját ol vas va (sic!) az
egye nes erô ha tás he lyett erô te ret és
(mág ne ses) erô vo na la kat kez dett lát ni és
el kép zel ni. Sok kal in kább Bar tók ra gon -

do lok pél dá ul, aki az ôs idôk óta lé te zô
nép ze nét és a hu sza dik szá zad ze nei kí sér -
le te it egy szer csak egy be lát ta. Vagy Szent-
Györ gyi Al bert re, aki az uzson ná já ban lé -
vô zöld pap ri ká ra egy szer csak más ként te -
kin tett. Ôk ugyan olyan zse ni á li sak vol tak,
mint a fent em lí tett hí res sé gek, de a hét -
köz na pi al ko tó em ber hoz zá juk le het ha -
son la tos: aki a kö rü löt tünk már meg lé vô,
jól is mert dol go kat más ként ös  sze rak va
jut új fel is me rés re. A tu do má nyos ér te ke -
zést ké szí tôk, fô ként a szak dol go zat írók
szá má ra ez le het a leg gyak rab ban el ért
ered mény, egy ben a kí vá na tos is.

Ah hoz, hogy a min den na pi ban meg -
lás suk az új sze rût, há rom do log kell: szem -
lé let, mód sze rek és kre a ti vi tás. El vi leg a mód -
szer tan (me to do ló gia) je len ti mind hár -
mat, hi szen tar tal maz za mind a mód sze -
re ket (me to di ka), mind pe dig ezek szem -
lé le ti ke re te it és al ko tó ké pes ség ét (lo -
gosz). A kre a ti vi tás sze re pe ab ban je len -
tôs, hogy a szem lé le ti ke re tek nek sza bad -
sá got ad, ska tu lya nél kül te kint a je len sé -
gek re. A mód sze rek és a kre a ti vi tás azon -
ban ön ma guk ban csak le he tô sé gek: a
tech ni ka kre a ti vi tás nél kül csu pán vég re -
haj tás al ko tás he lyett; a kre a ti vi tás szár -
nya lá sá nak ere jét vi szont az al kal ma zott
mód sze rek te szik ha té kon  nyá, a mes ter fo -
gás ok vált ják anya gi va ló ság gá (je len eset -
ben pél dá ul dis  szer tá ci ó vá). 

Ma jo ros Pál köny ve azért fi gye lem re
mél tó, mert mind ket tôt tar tal maz za, sôt
be ve ze tô jé ben és a zá ró, sa ját köny vét kri -
ti zá ló mel lék let ben ki tér a tech ni ka és a
kre a ti vi tás prob lé má já ra. A könyv egyik
leg ér té ke sebb – és más ki ad vány ok tól
meg kü lön böz te tô – ré sze az, hogy a kre a -
ti vi tás önál ló fe je ze tet kap. A szer zô na -
gyon ala po san mu tat ja be a pszi cho ló gia
ide vá gó ku ta tá sa i nak és meg ál la pí tá sa i -
nak lé nye gét, akár csak az in tel li gen cia és
kre a ti vi tás kö zöt ti lé nye ges kü lönb sé get.
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Biz tat ja hall ga tó it és ol va só it, hogy en ged -
je nek a gon dol ko dá suk szo ros ra fo gott
gyep lô in, mert így nem csak ér té ke sebb
ered ményt pro du kál nak, ha nem él ve ze -
tes sé vá lik a te vé keny ség, a mun ka (köz -
gaz da sá gi ér te lem ben) al ko tás sá ala kul.
Ugyan ak kor hang sú lyoz za, hogy ha tá ro -
zott cél ja az, hogy a ku ta tás tech no ló gi á -
ját meg is mer tes se; a tech no ló gi á ját, ami
so ha sem „a” mód szer, ha nem mód sze rek
so ka sá ga, port fólió ja, amely bôl min den ki
a sa ját egyé ni sé ge alap ján vá lo gat hat.

A kre a ti vi tás és a mód sze rek di a lek ti ká -
ját né mi leg bo nyo lít ja, hogy a ket tô bi zo -
nyos szin tig „he lyet te sít he ti” egy mást: egy
na gyon kre a tív szer zô ha son ló szin tû dol -
go za tot ír hat, mint aki kész ség szin ten is -
me ri és al kal maz za a ku ta tá si mód sze re -
ket. Azon ban kü lön bö zô szin te ken el tér -
nek ezek a kom bi ná ci ók. A ku ta tás va ló já -
ban a kre a ti vi tás sal kez dô dik: a cse cse -
môk, gye re kek, akik iga zi ku ta tás mód -
szer tant vé gez nek, ami kor el kez dik fel fe -
dez ni ma guk kö rül a vi lá got, nem be ta -
nult tech ni ká kat al kal maz nak, ha nem
elôbb a vé let len, majd sa ját öt le te ik, kí -
sér le te ik alap ján kre a tív ta pasz ta la to kat
sze rez nek ah hoz, hogy irá nyít has sák
elôbb szû kebb, majd tá gabb kör nye ze tü -
ket (ezt hív ja Piaget elsôdleges-má sod -
lagos-har mad la gos cir ku lá ris re ak ci ók -
nak). Fô ként az is ko lai-egye te mi évek kel
az tán kö vet ke zik az ana li ti kus-lo gi kus
gon dol ko dás (a mód sze rek, tech ni kák)
ural ma, ami nél kü löz he tet len az éle tünk
nagy ré szé nek meg ér té sé hez és irá nyí tá -
sá hoz. „Mes ter” szin ten azon ban új ra elô -
tér be ke rül a kre a ti vi tás, az ál mok
(Kekulé a ben zol gyû rû vel), a „véletlenek”
(Pasteur pél dá ul) ve szik át a meg ol dás ban
a kulcs sze re pet. Mé rô Lász ló ír ja az Új ész -
já rás ok cí mû köny vé ben,3 hogy a nagy sak -
ko zók nem szá mol gat nak és op ti ma li zál -
nak már, nem szá mí tó gép sze rû en mû köd -

nek, ha nem erô vo na la kat lát nak a táb lán.
Nos, Ma jo ros Pál köny ve, sa ját cél ja sze -
rint, el sô sor ban az egye te mis ták nak, fô -
is ko lás ok nak szól, fô ként a szak dol go zat
meg írá sá hoz kí ván se gít sé get nyúj ta ni.
Ez a fej lô dé si sza kasz azon ban több sé gé -
ben (és saj nos egy re job ban) a mód szer-
tech no ló gia do mi náns idô szak, il let ve
an nak a csú csa, gyen gébb-erô sebb át fe -
dés sel a kre a ti vi tás tar to má nyá ba. Va gyis
a tech no ló gia-kre a ti vi tás di lem ma na -
gyon élet sze rû az el sôd le ge sen meg cél -
zott kor osz tály ese té ben, ugyan ak kor a
szer zô he lye sen ír ja meg és épí ti fel köny -
 vét oly mó don, hogy ku ta tás- és dis  szer tá -
ció írá si tech ni kát, „sza már ve ze tôt” is ad
az ol va só ke zé be.

Ami a könyv tar tal mi ré szét il le ti, az
anyag rend kí vül bô sé ges és szer te ága zó an
szé les kö rû. Ol dal szám ra is ter je del mes,
de in kább fi gye lem re mél tó, hogy az
egyes te rü le tek na gyon rész le te sen és mé -
lyen ki dol go zot tak: lé nye gé ben a ha zai
szak iro da lom tel jes kö rét, il let ve az egyes
te rü le tek hez kap cso ló dó kül föl di iro da -
lom lé nye ges opu sa it át te kin tet te a szer -
zô. Ami fel tû nô, hogy nem csak az ál ta lá -
nos ku ta tás-mód szer ta ni szak iro da lom
sze re pel lis tá ján, ha nem az egyes rész kér -
dé sek, kész ség- és ké pes ség fej lesz té si te -
rü le tek szak ta nul má nyai is. Iga za van a
szer zô nek: nem le het, és nem is sza bad
egy szer re el ol vas ni a köny vet, mert a
mély sé gek be me nô tár gya lás a sze lek tív
ol va sást kí ván ja meg. 

Szé les kö rû az iro dalom fel dol go zás,
még sem gyûj te mé nyes kö tet a könyv. Ma -
jo ros Pál ugyan is nem ös  sze vá lo gat ta az
egyes iro dal mak meg ál la pí tá sa it, ha nem
a sa ját szem pont ja sze rint ezek lé nye gét
emel te és egé szí tet te ki. A mû ve zér fo na -
la, az írás szem pont ja pe dig alap ve tô en a
gya kor la ti szem pont, a cse lek vés, az el ké -
szü lô ered mény.
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A könyv nek nem csak a fel dol go zás
mód já ban, ha nem té má i ban is né hány ki -
emel ten fon tos és sa já tos vo ná sa van.
Egyik leg ér té ke sebb ré sze Ma jo ros Pál nak
a hos  szú évek so rán ös  sze gyûlt oktatási-
ku tatási-ku tatássz ervezési gya kor la tá ból
le szû rô dött ese tek köz be szú rá sa, ti pi kus
hi bák tör té ne te i nek be mu ta tá sa, ame lyek
élô vé te szik a ku ta tá si tech no ló gi á kat. Ha -
son ló kép pen fi gye lem re mél tó, hogy
önál ló al fe je ze tet kap tak a kül föl di ku ta -
tás hoz va ló pá lyá zat írás ta pasz ta la tai,
tipp jei. 

A szem lé le ti vo nat ko zá sok mi att is fon -
tos nak ér zem, hogy a tech ni kai kér dé sek
mel lett rész le te sen szól a szer zô a ku ta tás
eti kai kér dé se i rôl, mert az inter net ko rá -
ban min den ko ráb bi nál na gyobb a csá bí -
tás és a le he tô ség más gon do la ta i nak,
ered mé nye i nek a ki sa já tí tá sá ra. Ki emel -
ném vé gül, hogy a könyv vé gén kü lön rész
fog lal ko zik az egész ku ta tás, írás utó éle té -
vel: a pub li ká lás sal és pre zen tá ci ó val. Ez zel
a fe je zet tel vá lik iga zán élô vé az egész ku -
ta tá si fo lya mat, hi szen a tu do má nyos ku ta -
tás kom mu ni ká ci ós prob lé ma is: amíg az
ered mé nye i met nem tu dom ért he tô en és
ha té ko nyan meg osz ta ni a kö zös ség gel, ad -
dig azok szin te nem is lé tez nek.

Nem csak azért bô sé ges az anyag, mert
szé les kö rû a szer zô iro dalom fel dol go -
zása, ha nem azért is, mert a tu dás több
szint jé re is ki ter jed a könyv. Az is me re tek,
ru ti nok és kész sé gek kö zött a pe da gó gia
lé nye ges kü lönb sé get tesz, a könyv pe dig
– ki mon dat la nul is – igyek szik mind egyik
szin ten se gít sé get nyúj ta ni. Az is me re te -
ket le fe dik a szak iro dal mi meg ál la pí tá sok
és a sa ját ta pasz ta la tok. A ru ti nok te rü le -
tén nagy se gít sé get nyúj ta nak pél dá ul a
könyv tá rak kal, in for má ció ke re sé si mó -
dok kal kap cso la tos ré szek. A kész sé ge ket
ala kít ják ki a ku ta tás ho gyan ja i ra vo nat ko -
zó fe je ze tek. To váb bá, a tu dás kü lön bö zô

szint je it át szö vi és el len sú lyoz za a kre a ti vi -
tás ké pes ség rend sze ré nek fej lesz té se. 

A tech ni kai kér dé sek és kre a ti vi tás
mel lett vé gül vis  sza kell tér nünk a ki in -
du ló pon tunk hoz: a szem lé le ti kér dés -
hez, amely lá tens mó don vé gig hú zó dik
a köny vön, ugyan ak kor mot tó for má já -
ban köz vet le nül is meg je le nik. Egy
könyv mot tó ja min dig a leg in kább sû rí -
tett for má ja ma gá nak a mû nek. Ma jo ros
Pál Immanuel Kant gon do la ta it, egy kí -
nai köz mon dást és Köl csey Paraine -
sisének egy rész le tét vá lasz tot ta. Ér de kes
egy más mel lett lát ni Kan tot és a kí nai
böl cse ket. Az elôb bi a fel vi lá go so dást,
utób bi ak a meg vi lá go so dást hir de tik. A
ket tô kö zöt ti lé nye ges kü lönb ség az,
hogy a fel vi lá go so dás cse lek vé se ak tív:
az ész és a gon dol ko dás ál tal kí ván ja le -
gyôz ni a szel le mi sö tét sé get. A meg vi lá -
go so dás „cse lek vé se” vi szont pas  szív: a
be fo lyá so lás he lyett a dol gok bel sô lé -
nye gé nek a meg nyil vá nu lá sá ra kon cent -
rál, va gyis be fo ga dó, a tör té nô dol go kat
szem lé lô, in tu i tív ma ga tar tás. Íme, itt áll
a ku ta tás mód szer ta ná nak tech no ló gi á -
ját és kre a ti vi tá sát elô tér be ál lí tó meg -
kö ze lí té sek ket tôs sé ge – vagy in kább
egy más mel let ti sé ge. 

A kul csot, a szem lé le ti ala pot azon ban
Köl csey sza vai hor doz zák. Ma jo ros Pál
cél ja az, hogy cse lek vô le gyen az, aki ol -
vas sa a köny vét. A ku ta tás azon ban sok fé -
le célt szol gál hat – vi szont Köl csey ha tá ro -
zot tan ki mond ja: a jó ér de ké ben ten ni az
egyet len he lyes út. En nek mód ja pe dig
nem egy sze rû en a ku ta tá si mód sze rek el -
sa já tí tá sa, még csak nem is a kre a ti vi tás
fej lesz té se – ha nem a lé lek gaz da gí tá sa.
„Te hát tégy! S tégy min den jót, ami tô led
te lik, s min de nütt, hol al ka lom nyí lik; s
hogy mi nél na gyobb si ker rel te hess, lel -
ke det esz kö zök kel gaz da gí ta ni szün te len
igye kez zél.”4
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(Ma jo ros Pál: Ta ná csok, tip pek, trük kök nem
csak szak dol go zat írók nak, avagy a ku ta tás -
mód szer tan alap jai. Per fekt, Bu da pest, 2011,
332 ol dal.)
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1 J. Stiglitz–A. Sen–J. Fitous si: The Com mis sion on the

Meas ure ment of Eco nom ic Per form ance and Social

Progress. 2009. www.stiglitz-sen- fi tous si.fr (Le töl tés:

2011. no vem ber 25.) 
2 Amartya Sen: A fej lô dés mint sza bad ság. Eu ró pa

Könyv ki adó, Bu da pest, 2003.
3 Mé rô Lász ló: Új ész já rás ok. A ra ci o ná lis gon dol ko dás

ere je és kor lá tai. Ter icum, Bu da pest, 2001.
4 Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A gyûj te mé nyes mun ka alap ve tô en ar ra a
kér dés re ke re si a vá laszt, hogy mi lyen okok
ve zet tek a ma gyar em be ri tô ke-ál lo mány
szét zi lá ló dá sá hoz, s me lyek a har mo ni kus
új ra ren de zô dés fel tét elei. A mód sze ré ben
és kö ze lí té si mód já ban gaz dag mun ka nem
rej ti vé ka alá: a jö vô le het sé ges for ga tó köny -
vei a nem ze ti em be ri tô ke-ál lo má nyok meg -
új ho dá sá nak függ vé nyei – fo ko zot tan ér vé -
nyes ez az el vá rás Ma gyar or szág ese tén.

SUMMARY

This col lec tion of work basi cal ly seeks
answer to the ques tion, what fac tors led to
the freg men ta tion of the hun gar i an cap i tal

stock, and what are the con di tions of har -
mon ic rearrange men t. The work is rich in
aspects and meth od s. The pos si ble sce nar -
ios for the future depend on the struc ture
of the nation al human cap i tal stock – this
is par tic u lar ly rel e vant in case of Hun ga ry. 

A ter me lé si té nye zôk kö zött meg kü lön -
böz te tett sze re pe van az em be ri erô for -
rás nak, ugyan ez mond ha tó el a gaz dál -
ko dás fo lya ma tá ról is, a gaz dál ko dás
vég sô cél ja pe dig ki zá ró la go san az em -
bert kell, hogy szem elôtt tart sa. Ez a
szem lé let hat ja át So mo gyi Fe renc, So -
mo gyi Ka ta lin és Józsa Lász ló köny vét. A
kö tet – há rom ta nul mány ki vé te lé vel –
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Somogyi Katalin–Józsa László 

A magyar emberitôke-állomány
állapota címû könyvérôl
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So mo gyi Fe renc nek a ma gyar em be ri tô -
ke-ál lo mány tit ka it fel tár ni tö rek vô írá -
sa i nak gyûj te mé nye. A könyv be ke rült
leg ko ráb bi dol go zat 1989-ben szü le tett,
az utol só pe dig 2011-ben. El gon dol kod -
ta tó, hogy a ma gyar em be ri tô ke-ál lo -
mány men  nyi sé gét, mi nô sé gét meg ra -
gad ni tö rek vô írá sok idôt ál ló nak bi zo -
nyul tak, an nak el le né re, hogy az ál ta lá -
nos kul tu rá lis köz vé le ke dés sze rint a
tör té nel mi és gaz da ság tör té nel mi vál to -
zá sok fer ge te ge sek vol tak eb ben az idô -
szak ban. Az el lent mon dás fel ol dá sá nak
leg nyil ván va lóbb ma gya rá za ta: az 1989
utá ni ma gyar tör té nel mi és gaz da ság tör -
té nel mi vál to zá sok szín já té kai, prob lé -
ma- és in téz mé nyi át ren de zô dé sei va ló -
já ban érin tet le nül hagy ták a tár sa da lom
alap ját je len tô em be ri tô ke-ál lo mányt.
For dít va is kö ze lít he tünk: a ma gyar em -
be ri tô ke-ál lo mány szer ke ze té ben, kva li -
fi kált sá gá ban az el múlt 22 év ben nem
kö vet ke zett be olyan vál to zás, amely tör -
té nel mi táv lat ban tár sa dal mi-gaz da sá gi
fel emel ke dést ho zott vol na. A kö tet kis -
sé szét szórt ada to lás sal, de meg gyô zô en
bi zo nyít ja az át tö rés el ma ra dá sát.

Az Elô szó ban a szer kesz tés lo gi ká já nak
be mu ta tá sa ar ról árul ko dik, hogy a szer zô –
az egyes dol go za tok önál ló sá ga el le né re –
már év ti ze dek óta tu da to san „könyv mé re -
tek ben” épít ke zik. Ugyan itt olyan „pro vo ka -
tív” mon da to kat ta lá lunk, ame lyek cél ja
nyil ván va ló: ha nem ér tesz egyet, ked ves ol -
va só, ak kor bo nyo lódj be le a meg fe le lô ta -
nul mány rész le te i be, s ez után ítélj. Ilyen
elô re bo csá tott, el gon dol kod ta tó meg jegy -
zés pél dá ul: „plan etáris ha lált na pi ren den
tar tó ural ko dó, szûk lá tó kö rû glob alokrata,
lib ert i nus, tech no fa sisz ta köz gaz da ság tan -
nak a le he tô leg gyor sab ban tá voz nia kel le -
ne az aka dé mi ák ról, az egye te mek rôl, a ku -
ta tó in té ze tek bôl, az ural ko dó gaz da ság po li -
ti kát »ki öt lô« mû he lyek bôl”. (7. o.) Vagy:

„az in no vá ci ók ré vén az em ber ido mí tá sa és
te nyész té se a min den nap ok gya kor la ta
már”. (8. o.)

A Be ve ze tés Józsa Lász ló mun ká ja,
uta zá sai ré vén a vi lág szá mos or szá gá -
ban ta pasz ta la to kat szer zô pro fes  szor
dol go za ta a lé nyeg re te re li a fi gyel met.
Ma gyar or szág je len le gi de mog rá fi ai és
tár sa dal mi ten den ci ái alap ján elô re ve tí -
ti, hogy mi lyen ál la po tok fog ják jel le -
mez ni ha zánk em ber va gyo nát, itt em be -
ri tô ke-ál lo má nyát 2030-ban: 8,4 mil lió
né pes ség, 1500 üres fa lu, kö zel 4 mil lió
60 év fe let ti em ber, 25% funk ci o ná lis
anal fa bé ta a 15–45 éves kor osz tály ban,
50–55 ezer szü le tés, 115–120 ezer ha lá -
lo zás vár ha tó. Az em be ri tô ke-ál lo mány,
szé le seb ben a ma gyar em ber szel le mi-
mo rá lis ka rak te ré nek meg raj zo lá sa kor –
na gyon ere de ti en – láng lel kû pró fé tá in -
kat idé zi, Pe tô fi Sán dort, Ady End rét,
Czuc zor Ger gelyt, Vaj da Já nost, Köl csey
Fe ren cet.

A kö tet 1. fe je ze te szin té zis, a kö ve tô
fe je ze tek az itt be mu ta tott té mák rész le -
tes ki mun ká lá sai; itt ka punk vá laszt ar ra
a kér dés re, hogy az em be ri tô ke-ál lo -
mány nak – tör té nel mi kor tól, nem zet -
gaz da ság tól füg get le nül – mek ko ra a
gaz da ság ban a szám sze rû sú lya. A vá lasz:
70–80%, akár a flow (fo lya mat), akár a
stock (ál la pot, va gyon) mu ta tók vo nat -
ko zá sá ban. Kö zel ezt az ered ményt kap -
ta Sir W. Petty a 17. szá zad ban Ang li á -
ban, Th. W. Schultz a 20. szá zad ban az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban, s ugyan -
er re az ered mény re ju tot tak je les ma -
gyar ku ta tók is, Koz ma Fe renc, Laáb Ág -
nes, Meyer Diet mar. So mo gyi Fe renc itt
és a kö ve tô ta nul má nyok ban nem er re a
meg gyô zô tény re épít, to vább megy.
Jánossy Fe renc hí res hos  szú tá vú fej lô -
dé si trend vo na lá nak ma gya rá za tá ra ala -
poz va azt ál lít ja, hogy egy nem zet tár sa -
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dal mi-gaz da sá gi si ke res sé ge ki zá ró la go -
san az em be ri tô ke-ál lo má nyá nak szer ke -
ze té ben rej lô inter- (szer ke ze ti ele mek
kö zöt ti) és intra- (szer ke ze ten be lü li) fe -
szült sé ge i nek ere dô je. A gon do lat nem
új, Pla tón Eu ró pa-prog ram ja sze rint az
igaz sá gos ál lam fel té te le, hogy min den
egyes pol gár nak csak azt a mun ka meg -
osz tá si he lyet sza bad el fog lal ni, amely re
„ter mé sze te szü le té sé nél fog va a leg al -
kal ma sabb”. Az ilyen mó don kö zép pont -
ba ál lí tott em ber (itt em be ri tô ke) a fô -
sze rep lô je a könyv min den fe je ze té nek.
Az 1. fe je zet bôl tud juk meg azt is, hogy
az em be ri tô ke-kép zô dés nek ki emel ke -
dô en leg fon to sabb „hely szí ne” az ún.
élet vi lág, na gyon le egy sze rû sí tett fo gal -
ma zás ban a csa lád. En nek a tár sa da lom -
on to ló gi ai att ri bú tum nak a mi nô sé ge –
a könyv egyik leg fôbb üze ne te sze rint –
fog ja meg ha tá roz ni a jö vô for ga tó köny -
ve it ma gyar és nem zet kö zi vo nat ko zás -
ban is. A nyu ga ti kul túr kör li be rá lis,
majd glob alokrata, lib ert i nus, tech -
notár sadal mi szer ve zô dé se alig 200 év
alatt vég ze tes vál ság ba so dor ta a kul tú -
rát, a tár sa dal mat, a sze mé lyi sé get s a
Föld-öko szisz té mát. A kul tú ra szint jén
ér tel mi ki üre se dés, cso port iden ti tás-za -
va rok, tra dí ció vesz tés; a tár sa da lom ban
na pi ren den van a po li ti ka, a gaz da ság
le gi ti má ci ó já nak meg vo ná sa, az ano má -
li ák kal ter helt kö zös sé gi élet ál lan dó su -
lá sa, a mo ti vál ha tó ság el apa dá sa; a sze -
mé lyi ség szint jén ori en tá ci ós és ne ve lé si
vál ság, el ide ge ne dés az élet kö zös sé gek -
ben, pszi chopa tologikus be teg sé gek
bur ján zá sa ki ált fel ol dá sért, meg ol dá -
sért. Az 1. fe je zet er re is vál lal ko zik,
mint ahogy a könyv egé sze is. A nem ze -
ti – itt, és a ké sôb bi ek ben is alap ve tô en
a ma gyar – em be ri tô ke-ál lo má nyok cik -
li kus sá gát mo ti vá ló en do gén (nor ma tív)
és exogén (kül sô) té nye zôk sze ren csés

ös  sze ál lá sa ad re ményt, hogy a nem ze -
tek, így Ma gyar or szág is azon a tren den
in dul jon el a 21. szá zad ba, amely kö rül
a kb. 100 éves em be ri tô ke-cik lus osz cil -
lál. A szer zô (S. F.) ál lí tá sa sze rint a kb.
100 éves em be ri tô ke-cik lus nak a köz gaz -
da sá gi iro da lom ban nem ta lál ta elôz mé -
nyét, így ez a gon do lat meg kü lön böz te -
tet ten vár a köz gaz dász-tár sa da lom el -
len ôr zé sé re. A kö tet egyet len fe je ze te
sem hagy mák szem nyi ké telyt, hogy az
eu ró pai em be ri ség redi vivusza (új ra fel -
tá ma dá sa) csak olyan em ber ké pen ala -
pul va le het sé ges, amely nem füg gesz ti
fel – a lib er al iz mus sal/lib er tiniz mus sal,
bol se viz mus sal, fa siz mus sal szem ben –
az em be ri lé te zés on to ló gi ai att ri bú tu -
ma it; a szel lem re ori en tált sá got, a hi te -
les kö zös sé gi for má kat (csa lád, la kó hely,
nem zet), a transz cen den ci á ba ágya zott
észt és mo rált, s ugyan ek kor nem ta gad -
ja meg az em ber ter mé sze ti lény vol tát.

A Be ve ze tés és az 1. fe je zet bá zi sán a
2–5. fe je ze tek lo gi ku san épül nek egy -
más ra. A 2. vi lág há bo rú után a key ne si,
majd a neo li be rá lis mon e ta riz mus ön -
ma gát ural ko dó köz gaz da ság tan nak ki -
ál tot ta ki. Ko runk vál sá ga, s né mi leg né -
hány pe ri fé ri án „tar tott” ún. al ter na tív
köz gaz dász ugyan fel hív ja a fi gyel met,
hogy az „ural ko dó köz gaz da ság tan” to -
tá lis sza bá lyo zó esz köz-hi ány ban szen -
ved, te hát vég ze te sen ki me rült, de a
neo li be rá lis in téz mé nyi struk tú rák (ku -
ta tó mû he lyek, egye te mek, saj tó, hi tel -
mi nô sí tôk, nem ze tek fe let ti gaz da sá gi
in téz mé nyek stb.) ren dü let le nül tart ják
a „fron tot”, s vár ják a csodát… A GDP-
nö ve ke dés rög esz mé je egy pil la nat ra
sem kérdô jelezôdik meg, pe dig már a
gö rö gös-sko lasz ti kus mû velt sé gû ki vá ló
li be rá lis köz gaz dász, J. S. Mill fi gyel mez -
te tett: „Alig ha szük sé ges rá mu tat ni,
hogy a tô ke és a né pes ség vál to zat lan ál -
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la po ta nem je len ti az em be ri fej lô dés
vál to zat lan ál la po tát. A szel le mi kul tú ra
min den faj tá já nak, va la mint az er köl csi
és tár sa dal mi ha la dás nak itt leg alább
ak ko ra te re len ne, mint bár mi kor is
volt. Ugyan an  nyi le he tô ség nyíl na az
élet mû vé sze té nek fej lesz té sé re, és sok -
kal több va ló szí nû sé ge len ne an nak,
hogy az va ló ban fej lôd jék is.” Az em be -
ri tô ke és a gaz da sá gi nö ve ke dés (2. fe -
je zet) ér de kes sé ge, hogy akár az ural ko -
dó, akár az al ter na tív szem lé let ben fo -
gal maz zuk meg a gaz dál ko dás vég sô
cél ját (GDP-nö ve ke dés, il let ve jó lét el -
éré se), a meg va ló sí tás esz kö ze egy
irány ba mu tat: az em be ri tô ke-be ru há -
zá sok nak, il let ve az em be ri tô ke-ál lo má -
nyok szer ke ze ti át ren de zé sé nek függ vé -
nye a cé lok tel je sü lé se. Az ún. új nö ve -
ke dé si el mé let – az ural ko dó köz gaz da -
ság tan alap ján – a GDP-nö vek mény
70–80%-át a „Technological Change”-
nek tud ja be, e mö gött pe dig az em be -
ri tô ke-be ru há zá sok ered mé nyez te in no -
vá ci ók áll nak. Az al ter na tív köz gaz da -
ság tan jó lé ti mu ta tói (NEW, ISEW, HDI
stb.) mö gött úgy szin tén az em be ri tô ke-
be ru há zá sok, il let ve szer ke ze ti át ren de -
zô dé sek hú zód nak meg. Itt már csak
egyet len kér dés ma radt nyit va: mi lyen
po li ti kai, tár sa dal mi erôk ge ne rál ják a
cél függ vé nye ket, az azok mö göt ti in téz -
mé nyi és mo ti vá ci ós rend sze re ket? A
kér dés re adott vá lasz is az em be ri tô ke-
ál lo mány vi lá gá ba ve zet. S itt az újabb
kér dés: mi tôl függ a nem ze ti eli tek sze -
lek ci ó ja, az adek vát ér ték-, cél- és at ti -
tûd rend sze rû em be rek elô tér be ke rü lé -
se? A könyv szá mos ta nul má nyá ban sze -
re pel ez a kér dés, s a vá lasz kí sér le tek
sem ma rad nak el. Az adott tör té nel mi
szi tu á ció, az adott tár sa dal mi szfé ra
ugyan más-más vá la szo kat kö ve tel, de
min den eset ben van va la mi „ma gyar

tár sa da lom on to ló gi ai sa já tos ság” – So -
mo gyi Fe renc ku ta tá sai alap ve tô en er re
irá nyul nak –, amely ides to va fél ezer éve
új ra ter me li a ku ruc és a la banc men ta -
li tá sú ma gyar eli tet. A 20–21. szá za di la -
banc do mi nan cia rend kí vü li ve szé lye ket
hor doz, tét a nem ze ti lét. Az osz mán, az
oszt rák, az orosz „pro vin ci á lis” bi ro dal -
mak szol gá la ta nem bi zo nyult vég ze tes -
nek, nem így a ké sô új kor glob alokrata,
lib ert i nus, tech no fa sisz ta rend sze ré vel
va ló azo no su lás. A küz de lem le het sé ges
for ga tó köny ve it a 7. fe je zet vá zol ja.

A po zi ti vis ta köz gaz da ság tan (az ural -
ko dó mód szer rôl van szó) tö rek szik az
em be ri tô ke-be ru há zá sok ele me i nek el -
ha tá ro lá sá ra. So mo gyi Fe renc a meg le -
he tô sen szét fu tó el mé le te ket szin te ti zál -
ja, ami kor az em be ri tô ke-be ru há zá sok
négy ele mét ne ve zi meg: 1. a min den ki -
nek ki já ró is ko lá zás utá ni is ko lá zás költ -
sé gei, 2. a ku ta tás ra, 3. az egész ség re for -
dí tott ki adá sok, s 4. a mun ka hely ke re -
sés sel, köl tö zés sel kap cso la tos rá for dí tá -
sok. A kö tet rész le te sen tár gyal ja az ok -
ta tást, ke vés bé a ku ta tást, a mig rá ci ó ról
és az egész ség ügy rôl csak el szórt uta lá -
sok ta lál ha tók a könyv ben. Az em be ri
tô ke és az ok ta tás cí mû fe je zet (3.)
szám sze rû en és tar tal mi lag is elem zi az
ele mi és kö zép fo kú ok ta tást, a fel sô fo kú
és a poszt gra du á lis kép zést. So mo gyi Ka -
ta lin a Vá las  szon – ha tud cí mû dol go za -
ta az 1989 után te rem tett liberális/li-
b ert i nus zûr za var sze lek ci ós vi szo nya it
mu tat ja be az al só- és kö zép fo kú kép zés -
ben. Több írás fog lal ko zik a ki lá tás ta lan
hely zet be te relt fel sô ok ta tás sal: Mi a baj
Mi ner va bag lyá val? (Társ szer zôk: Csi kós
Csa ba, Ge len csér And rás, Har tyáni Zsu -
zsan na, Szir mai Lász ló), A fel sô ok ta tás
né hány vá la sza az 1989 utá ni le he tô sé -
gek re, Fel sô ok ta tás és a ku ta tás a szá -
mok tük ré ben. A dol go za tok idô ben fel -
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hív ták a fi gyel met, hogy az il le té ke sek -
nek ide je len ne fel is mer ni azt a zsák ut -
cát, ame lyet a glob alokra ta lib er tiniz -
mus ho zott lét re, és amely be a mul ti kul -
tur al itás és eu ró pai in teg rá ció za va ros
ide o ló gi á ja te rel te a nem ze te ket.

A gaz da sá gi nö ve ke dés, il let ve jó lét
(2. fe je zet) mö gött alap ve tô en az ok ta -
tás (3. fe je zet), az utób bi ered mé nye -
ként az in no vá ció (4. fe je zet) áll. Az in -
no vá ció fo gal ma az euro-amerikai kul -
túr kör ben ki zá ró la go san po zi tív ér tel -
me zést ka pott; az in no vá ció a gaz da ság,
a „fej lô dés”, a ké nye lem stb. for rá sa. A
4. fe je zet ta nul má nyai, es  széi (ne héz
meg ten ni az el ha tá ro lást) pon to san er -
re a tév esz mé re, er re a kor lá tolt egy ol -
da lú ság ra döb ben tik rá az ol va sót. Az
elô szó ban So mo gyi Fe renc ar ra hív ta fel
a fi gyel met, hogy az em be ri tô ke cik li -
kus sá gá nak kér dés kö ré ben mond iga -
zán újat, a re cen zens tár sít ja eh hez az
in no vá ció ár nyalt meg kö ze lí té sét is. Ta -
lán S. A. Kierkegaard idé zett – lo gi ka i -
lag alig ha vi tat ha tó – gon do la ta fe je zi ki
leg in kább So mo gyi Fe renc in no vá ció-
kon cep ci ó ját: „Min den, ami ke let ke zik,
ép pen ke let ke zé se ré vén bi zo nyít ja,
hogy nem szük ség sze rû; mi vel a szük ség -
sze rû az egyet len, ami nem ke let ke zik,
mert a szük ség sze rû van.” A ké sô új kor -
ban, ki vált a liberális/lib ert i nus tár sa da -
lom szer ve zô dés ke re tei kö zött au ten ti -
kus tár sa dal mi kont roll hi á nyá ban olyan
„ke let ke zô”, te hát „nem szük ség sze rû”
dol gok árasz tot ták el a vi lá got, ame lyek
gran di o zi tá sa, se bes sé ge, tö meg sze rû sé -
ge na pi rend re tûz te az em ber ido mí tá -
sát és te nyész té sét (M. Hei deg ger után).
So mo gyi Fe renc sze rint a bio-, az atom -
tech ni ka, a köz le ke dés, a ter mé szet ál tal
nem is mert ve gyi anya gok, az in for ma ti -
ka stb. rö vid tá vú le he tô sé ge – ala po -
sabb elem zés után – ar ról árul ko dik,

hogy rá kos da ga na tok ként mû köd nek, 
s vég ve szély be so dor ják a tár sa dal mi
együtt élés él he tô vi szo nya it, az em be ri
pszi ché har mó ni á ját, a ter mé szet rep ro -
duk ci ós kö re it. Az ural ko dó köz gaz da -
ság tan mik ro- és makroökonómi ai mo -
dell fel tét elei köz is mer ten kö szö nô vi -
szony ban nin cse nek a va ló ság gal. (A
dön tés ho zó ra ci o ná lis, tud juk, az em ber
nem ra ci o ná lis lény; a dön tés ho zó sza -
bad, szu ve rén – nem az; a dön tés ho zó
min dig pro fit- és ha szon ma xi mum ra tör
– nem igaz, nem te he ti; a dön tés ho zó
ön zô, egyé ni ér de kei men tén cse lek szik
– fél nap alatt om la na ös  sze a vi lág gaz -
da ság, ha ez igaz len ne; de a leg kép te le -
nebb fel té te le zés is áll jon itt: te kint sünk
el az idô tôl!) A könyv 5. fe je ze te jog gal
kér dô je le zi meg ez utób bi élet ide gen
elô fel te vést is. El len ke zô leg jár el: ve -
gyük fi gye lem be a tár sa dal mi fo lya ma -
tok idô igé nyét! A kér dés ala pos, ta nul sá -
gos me ta fi zi kai meg fon to lá sai után a
tár sa dal mi-gaz da sá gi fo lya ma tok idô igé -
nyét a cik li kus ság hoz kö ti a szer zô. A di -
dak ti ka i lag kö rül te kin tô tár gya lá si mód
al kal mas sá te szi az 5. fe je ze tet, hogy 
a kö zel jö vô ben alig ha el ke rül he tô en
meg íran dó, az ural ko dó köz gaz da ság ta -
non túl lé pô makroökonómi ai, pon to -
sab ban köz gaz da ság ta ni jegy zet, ké zi -
könyv fon tos ele mé vé vál jon. Az 5. fe je -
zet utol só al fe je ze te ar ra tesz kí sér le tet,
hogy az em be ri tô ke ál la pot di na mi kai
mo dell jé re épít ve be mu tas sa Ma gyar or -
szág tör té nel mi pró bál ko zá sa it a ki egye -
zés tôl 2010. áp ri lis 11-én szü le tett le he -
tô sé gig.

A 6. fe je zet be (Va ri á ci ók egy té má ra –
a ma gyar em be ri tô ke-ál lo mány ál la po ta
és le he tô sé gei) olyan írá sok ke rül tek,
ame lyek ugyan mind az em be ri tô ke
kér dé sét ál lít ják kö zép pont ba, de szer -
ve sen nem il leszt he tôk az elô szó, a be ve -
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ze tés és az el sô öt fe je zet lo gi kai lán cá -
ba. Az el sô két ta nul mány a jö vô köz gaz -
da ság ta na szá má ra fun da men tá lis kér -
dést tár gyal. A 6.1. fe je zet (Az élet pá lyák
gyúj tó pont já ról – a cím kis sé fél re ve ze -
tô) „le szá mol” az zal az avítt 19. szá zad
ele ji em ber kép pel (ho mo oeco nom i -
cus), amely re a mai na pig épí ti mon da -
ni va ló ját az ural ko dó köz gaz da ság tan. A
szer zô fel hív ja a fi gyel met azok ra az igé -
nyes fi lo zó fi ai, ant ro po ló gi ai né ze tek re,
ame lyek a jö vô köz gaz da ság ta ná nak
meg ke rül he tet len elô fel té tel évé kell,
hogy vál ja nak. Az em ber szel lem, amely
nyi tott sá ga ré vén ön ma ga fö lé emel ke -
dik, ön ma gá ra ref lek tál ni ké pes, te hát
nor ma tív, te hát min de nek elôtt mo rá lis
lény, mond ja a szer zô Scheler-Pannen-
berg kon cep ci ó já nak is mer te té se alap -
ján. Ezt tá maszt ja alá a Dön té si-cse lek vé -
si at ti tû dök a gaz da ság ban cí mû fe je zet
(társ szer zô: Ma jo ros And rás), amely
meg gyô zô en ér vel a lib ert i nu sok ál tal
ab szo lu ti zált ego is ta dön tés ho zó val
szem ben a di a lek ti kus dön té si-cse lek vé -
si at ti tûd tér kép mel lett: a dön tés ho zó
ko ope rá ló, alt ru is ta, le mon dó, ön meg -
ta ga dó at ti tûd je vív ja a har cát min dig és
min den kor az ego is ta, ri va li zá ló, ag resz -
 szív, dest ruk tív at ti tûd del, ter mé sze te -
sen a dön tés ho zó itt min dig ter mé sze tes
sze mély, és min den at ti tûd hor do zó ja. A
dön tés ho zó lel ki al ka tán túl a kor szel -
lem se gít het ab ban, hogy az elôb bi, s ne
az utób bi at ti tûd cso port vál jon do mi -
náns sá. A könyv nek ez a gon do la ta nem
elôz mény nél kü li (K. R. MacCrimmon,
O. M. Mes sick, il let ve Kindler Jó zsef,
Zsol nai Lász ló is fog lal ko zott a kér dés -
kör rel), de az in terp re tá ció, a to vább fej -
lesz tés meg gyô zô, eb ben a for má ban
tan köny vek ben a he lye.

A költ ség ve tés és a kul tú ra cí mû fe je ze -
tet ta lán sze ren csé sebb lett vol na a 3. fe je -

zet (Az em be ri tô ke és az ok ta tás) al fe je -
ze tei kö zé il lesz te ni.

Az Egy nem ze dék fô sze rep ben és A hi -
tel gaz da sá gi hát te re... címû fe je ze tek rá -
döb bent he tik az ol va sót, hogy az „em be ri
tô ke” kér dé se So mo gyi Fe renc fi lo zo fi kus
kö ze lí té sé ben men  nyi re in teg rá ló, és egy -
ben je len tôs ma gya rá zó erô vel bí ró té ma.
A 6.4. fe je zet ar ra a kér dés re ad vá laszt,
azt ér te ti meg, hogy a tár sa dal mi fo lya ma -
tok idô igé nyé nek is me re té ben nem sza -
bad cso dál koz ni azon, hogy 1989 után
hos  szú éve kig, s je len tôs rész ben a mai
na pig a dik ta tú ra ha szon él ve zôi és gyer -
me ke ik ural ták s ural ják az ér tel mi ség
mér ték adó szak má it és po zí ci ó it. Ha a kb.
100 éves em be ri tô ke-cik lust a rend szer -
vál tás hi va ta los (1989) éve kö rül in dít juk,
ak kor 20–25 év után (ta lán 2010. áp ri lis
11.) le het az az „inf le xi ós pon t”, ahol „el -
vá sott nak te kint he tô a vö rös csil lag”
(Wass Al bert után), még ak kor is, ha még
min dig neoliberális/lib ert i nus kön tös -
ben pöf fesz ke dik a mé di ában, a szín há -
zak ban és a ka ted rá kon.

A 6.5. fe je zet ko runk el tor zult vi lág -
gaz da sá gi rend jé nek ex po nált je len sé -
gét (hi tel) és a mö göt te ál ló ban ká rok
„kaszt ját” elem zi két, az Oszt rák–Ma -
gyar Mo nar chi á ban nagy hír név re szert
tett gon dol ko dón ke resz tül; a zse ni á lis
Szé che nyi Ist ván a hi te le zés vég sô oka -
ként a „bá tor lét”-ben (érts d: egye sü lés -
ben, vál lal ko zás ban) al kot ni ké pes em -
bert ne ve zi meg, míg – 100 év vel ké -
sôbb –  J. A. Schum peter ezt az al kot ni
ké pes em bert a gaz da ság ephoroszá nak
(ró mai hely tar tó) tart ja, s a ban kár ban
is me ri fel. A vi lág gaz da ság, a nem zet kö -
zi pénz ügyek ös  sze om lá sá nak ár nyé ká -
ban már csak egyet len kér dés ma radt:
va jon med dig lesz iga za Schum -
peternek, s mi kor jön el Szé che nyi igaz -
sá gá nak ide je?
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Er re a kér dés re az utol só fe je zet ad ja
meg a  vá laszt (Mi jön a meg va ló sult utó -
pi ák után?). Az in tu i tív vi lág mo dell az
evo lú ci ós köz gaz da ság tan mód sze ré re
épít ve ra ci o na li zá ló dik. A kul tu rá lis evo -
lú ció gén jét (mémjét) ke res ve a dön tés -
ho zók min den hol és min den szin ten az
em be ri ké pes ség po ten ci ál ra – szub sz tan -
ciálisan a mo rál ra – épít het nek. Így a jö -
vô for ga tó köny ve it tár gya ló fe je zet ugyan -
csak em be ri tô ke-kér dés sé vált. A for ga tó -
köny vek egyéb ként túl lép nek a kor po li ti -
kai fra ze o ló gi á ján, de a va ló sá gán nem.
Olyan ese mé nye ket ír nak le, ame lyek
min den vál to zat (tolsz to ji, kolum busz i,
pla tó ni, orwelli) „meg old ja” ko runk öko -
ló gi ai, ben ne hu mán öko ló gi ai krí zi sét, az
el sô há rom po zi tív, az utol só ne ga tív tár -
sa da lom kri ti kai ér tel me zés ke re tei kö -
zött. Az él he tô új vi lág – So mo gyi Fe renc
vi lág mo dell jei sze rint – a nem ze ti em be ri -
tô ke-ál lo má nyok spi ri tu á lis meg új ho dá -
sán ala pul hat nak. A pla tó ni, a kolum -
busz i, a tolsz to ji for ga tó köny vek ben kö -
zös, hogy sze rény (nem sze gény) tár gyi
kul tú rán ala pul nak, fel ér té ke lik a loka-
litást, a pat ri o tiz must, te ret ad nak új po li -
ti kai szer ve zé si mó dok nak, az élet vi lág ér -
té ke it és cél ja it te szik do mi náns sá a
„Rend szer rel” szem ben. Az orwelli to ta li -
tá ri us tár sa da lom is meg old ja az öko ló-
 gi ai ki hí vást, de a tár sa dal mi éle tet „po -
kol lá” te szi; a vi lág ál lam ban egy szûk ki -
sebb ség a gran di ó zus tech ni kát és a glo -
bá lis cé ge ket a tö me gek to tá lis ma ni pu lá -
lá sá ra hasz nál ják fel.

So mo gyi Fe renc, So mo gyi Ka ta lin és
Józsa Lász ló köny ve önál ló ta nul má nyok,
es  szék gyûj te mé nye. A kö zép pont ba ál lí -
tott té ma – a ma gyar em be ri tô ke-ál lo -
mány, ese ten ként a ma gyar em be ri erô for -
rás-ál lo mány – meg le he tô sen erôs fo nal -
nak bi zo nyult, hogy „ös  sze tart sa” az írá so -
kat. A könyv szer zôi szá mos mód szert ki -

pró bál tak; esszeizál tak, po zi ti vis ta em pi -
riz mus sal él tek, hermeneu tikai kö rö ket
rót tak, le író-ma gya rá zó elem zést ad tak,
ese ten ként lát vá nyo san fel vál lal ták a nor -
ma tív köz gaz da ság tant, a zá ró fe je zet pe -
dig a kul tu rá lis evo lú ció mód sze ré re épí -
tett. A mód szer ta ni sok szí nû ség bi zo nyá -
ra meg le pi a könyv jö vô be ni ol va só it, el -
vég re ke ve sen jár ják be az inte grod if -
feren  ciál egyen le tek vi lá gá tól (mert ilyen
is ta lál ha tó a könyv ben) a pla tó ni ide á kig
az utat, mi köz ben alap ve tô en na gyon is
föld höz ra gadt köz gaz da ság ta ni kér dé sek -
rôl van szó! A mód szer ta ni sok szí nû ség
nem sza bad, hogy za var ja az ol va sót, nem
kell „egy ül töm ben” el ol vas ni a köny vet,
az elô szó, a be ve ze tés és az 1. fe je zet után
be szé des fe je zet cí mek kö zött kön  nyen ki -
iga zod hat az ol va só, és ér dek lô dé sé nek
meg fe le lô en in dul hat a kö tet in tel lek tu á -
lis meg hó dí tá sá ra. A re cen zens né mi me -
lan kó li á val ír ja: „fe cse gô fel szí nû” (Jó zsef
At ti la jut hat eszünk be) ko runk nem érin -
ti a szel le mi élet és a tár sa da lom azon
mély ré te ge it, ame lye kig a könyv „le ásott”,
s ame lyek öko ló gi ai és hu mán öko ló gi ai
szem pont ból egy él he tô vi lág ígé re tét
hoz hat nák el.

A ma gyar em be ri tô ke-ál lo mány ál la -
po ta cí mû vá lo ga tás min den írá sá ra, fe -
je ze té re jel lem zô a ho lisz ti kus szem lé -
let; az alap ve tô en köz gaz da ság ta ni kér -
dés (em be ri tô ke) szo ci o ló gi ai, po li to ló -
gi ai, pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai, eti kai
stb. meg fon to lá sok kal is ki e gé szült, ér -
vé nye sít ve He gel szen ten ci á ját: „Csak az
egész az igaz...”. A té ma vá lasz tás, a
mód szer ta ni sok szí nû ség, az át fo gó
szem lé let szá mos olyan szak ma/szak em -
ber ér dek lô dé sét fel kelt he ti, ame ly/a ki
mak ro- és mikroökonómi ai szin ten fog -
lal ko zik az em be ri erô for rás sal, az em -
be ri tô ké vel, bô ven ta lál nak meg fon to -
lás ra ér de mes gon do la tot a mun ka gaz -
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da ság tan nal, ve ze tés tu do mán  nyal, em -
be ri erô for rás-me nedzs ment tel fog lal ko -
zó szak em be rek is, mind aho gyan az ok -
ta tás-, ku ta tás-, egész ség ügy és a mig rá -
ció gaz da ság ta ná val fog lal ko zók is ös  sze -
vet he tik ered mé nye i ket a könyv fo gal mi
há ló já ban.

A L’Harmattan Ki adó igé nyes mun ká -
ját tük rö zi a könyv bo rí tó ja is, ahol ta lán

si ke rült a vá lo ga tás egyik leg fon to sabb
üze ne tét gra fi ku san meg fo gal maz ni: ga -
tyás ma gya rok, a vi lág szín pa don ke zet
kéz be fog va „tán col ja tok”!

(So mo gyi Fe renc–So mo gyi Katalin–Józsa Lász -
ló: A ma gyar em be ri tô ke-ál lo mány ál la po ta.
L’Harmattan Ki adó, Bu da pest, 2011, 306 ol -
dal.)
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