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A terror aktivitása
Bevezetõ
Valastyán Tamás

PhD, MTA–DE Vulgo Csoport
valastyantamas@freemail.hu

Hogy az új évezred felfokozódott terror
aktivitása az intellektuelek érdeklõdését
kivívta a terror témája iránt – nem tûnik
meglepõnek. Az intellektualizmus mindig
is sajátosan ügyelt arra, hogy az épp kurrens
témákra és eseményekre mintegy rávesse a
hálóját, mi több, ezt talán el is várta tõle az
adott társadalmi-politikai közösség. Mára
azonban ez a konstelláció több szempontból
is megváltozott, egyebek mellett éppen az
értelmiség egy adott társadalmi közösségen
belüli szerepének átértékelõdése miatt. De
meglehet, ugyanilyen joggal állíthatjuk ma
gáról a szóban forgó témáról, a terror aktivi
tásáról, hogy közrejátszott abban, hogy az
intellektus embere tõle szokatlan módon
váljon tanácstalanná a saját poliszát érintõ
kérdés megválaszolását illetõen.
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E tanácstalanságot és bizonytalanságot
persze, mint mindig, most is próbálja leplezni
az immár minimum kétszáz éve felvilágoso
dott ész birtokosa. A terror aktivitása felfo
kozottságának okát firtatva elbizakodottan
mutogat más kultúrák és gyökeresen más
szervezõdésû politikumok aktoraira. Sõt
helyenként és idõnként a kicsinyes lokális
politikai érdekek vezérelte gondolkodás nyo
mait is felfedezhetjük némely véleményben.
Az intellektuel a terrort meg sem próbálja
elkülöníteni a terrorizmustól, azonosítva egy
különös erõhatalom már idealitásában is
perverz formáját egy konkrét politikai akti
vitás gyakorlati megvalósulásával. És még
folytathatnánk a sort az európai felvilágosult
értelem elterelõ hadmûveleteinek finom
technikáit jellemezve. Ám e hadmûveletek

Valastyán Tamás • Bevezetõ

mintha egyre erõtlenebbek lennének egy
amúgy is eleve értelmetlen háború szceniká
jában. Merthogy a bizonytalanság és tanácsta
lanság monstruozitása egyszer úgyis elmossa
az ész elbizakodottságának defektusát, vagy
ahogy Edmund Husserl mondja, „a magát
megtévesztõ racionalizmust”.
Most, a terror újfajta aktivitásának idejé
ben és terében mintha a szorongás és a féle
lem hatalma ténylegesen szembesítené az
európai embert önmagával: hogy ti. a terror
az európai gondolkodás méhében fogant
– egy olyan erõaktivitás borzalmas eltorzu
lásaként, amely egyfelõl a mindenkori másik
kisajátításán, másfelõl (európai) önmagam
túlzó felértékelésén alapszik. Mert az igaz
ugyan, hogy – újfent Husserlre utalva – az
ember „a végesben, de a végtelen pólusá
nak él”, ám hogy ki mit gondol végesnek,
és pláne mit ért a „végtelen pólusán”, az már
igen nagy eltéréseket mutathat. És mintha
a napnyugati metafizika intellektuele errõl
feledkezne meg: a különbségek látásának
és az elkülönítések finom gondolati és
politikai munkálatainak szükségességérõl.
Hogy tehát a napkeleti kontempláció és vi
lágrend embere nagyon mást ért a végesen
és a végtelen pólusán.

Jelen összeállításunk szempontokat
adhat a különbségek meglátásához és érvé
nyesítéséhez. Mindenekelõtt annak érzéke
léséhez, hogy korunk legújabb kihívása, a
globalizáció milyen feladatokat ró ránk, és
mindez milyen fénytörésben jelenik meg
elõttünk a terrorizmus vonatkozásában
(Trembeczki István). Fontos, hogy a moder
nitás kontextusában újragondoljuk a terror
olyan aspektusait, amelyek a metafizikai
hagyomány, az erõszakkultúra és az esztétizá
lódás mentén bontakoznak ki (Balogh
László). Ezen utóbbi aspektus hívja elõ a
reprezentáció problémáját, ami esetünkben
egyrészt annak a vizsgálatát jelenti, hogy
milyen metaforák segítségével fejezik ki a
terror teoretikusai e borzalmas aktivitás folya
matát (Valastyán Tamás), másrészt hogy egy
konkrét mûalkotás, Erdély Miklós Tavaszi
kivégzés címû filmjének elemzése során a
totalitarizmus és az utópia kontextusában
hogy érhetõ tetten a terror erõhatalma (Pólik
József).
A tanulmányok a DE Filozófia Intézet és
a MTA TKI Vulgo Kutatócsoport konzorciu
ma által vezetett, Az európai szellem és a
totalitarizmus címû K+F kutatási program
keretében készültek.

Kulcsszavak: terror, terrorizmus, modernitás, európai gondolkodás
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Terrorizmus és globalizáció
Trembeczki István

PhD, fõiskolai adjunktus, Nyíregyházi Fõiskola
Trembeczki@freemail.hu

Immár a hatodik év is lassan lepereg az új
évezredbõl, de a 2001. szeptemberi terrortá
madás azóta is a világpolitikai események
gyújtópontját alkotja. Egyrészt a meg-meg
újuló terrorfenyegetések és tényleges táma
dások, másrészt a terrorizmus ellen folytatott
háború folyamatossága miatt. De ez csak
a történések egyik szintje. Ez a brutális ese
mény egyúttal szimbolikussá vált, nemcsak
azért, mert kitervelõi már az eredeti szán
dékaikban is a nyugati civilizáció gazdasági
és az Egyesült Államok katonai hatalmát
jelképezõ épületeket akarták megtámadni,
és ez sajnos sikerült is nekik, hanem azért
is, mert a terrorizmus jelensége betört a min
dennapjainkba, és a hétköznapi kérdésfel
vetésektõl a tudományos diskurzusokig most
már mindenütt elõfordul.
Mielõtt azonban ennek az eseménynek
abszolút jelentõséget tulajdonítanánk, és Jean
Baudrillard nyomán „a Rossz exponenciális
fejlõdésérõl” (Baudrillard, 2002) beszélnénk
– bár értelmezésének kiindulópontját alap
vetõen elfogadjuk és erre támaszkodunk
– megpróbáljuk vázlatosan bemutatni a terro
rizmus jelenségének gyökereirõl szóló néze
teket, majd az ezekbõl levont következteté
sünk alapján kísérletet teszünk annak meg
fogalmazására, miben áll vagy állhat a jelen
legi helyzet történelmi különlegessége.
A terrorizmus hivatalos amerikai definí
ciója Segesváry Victor tolmácsolásában: „a
nem fegyveres népesség ellen kisebbségi
csoportok vagy titkos ügynökök által elkö
vetett, elõre megfontolt és politikai célokat
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szolgáló erõszakos tett, rendszerint egy
bizonyos közvélemény befolyásolásának
céljából”. (Segesváry, 2002) Noam Chomsky általánosabban fogalmaz, amikor a civil
lakossággal szembeni erõszakos eszközök
használatáról beszél politikai, vallási vagy
más célok elérése végett. (Chomsky, 2002)
Walter Laqueur a terrorizmust egyfajta módszernek tekinti, melynek célja a pánikkeltés
és politikai változás elindítása. (Laqueur,
2002) A terrorizmus elõbb említett a definíciói
is jelzik, hogy széles skálán helyezkedhetnek
el az ilyen célzatú cselekmények, akár azok
végrehajtásának mikéntjét, lokális vagy
nemzetközi jellegét, akár mindazt a fellelhetõ
politikai, gazdasági és társadalmi kontextust tekintjük, melyek együttese ezekhez a
szándékokhoz és tettekhez vezet. A fenti
meghatározásokból az is következik, hogy
ez a jelenség a messzi múltba nyúlik vissza,
nem csak a modern világ sajátossága. A jelen
helyzetet viszont sokan mégis fordulatként,
egy új korszak – sõt a negyedik világháború
– beköszöntéseként értékelik. (Laqueur,
2002; Csizmadia, 2002; Baudrillard, 2002;
Nógrádi, 2005)
Meglátásunk szerint a szeptemberi terror
támadást értelmezõk tábora három nagyobb
csoportra bontható. Az egyik tábort Francis
Fukuyama nézetei szimbolizálják a legkife
jezõbben. Szerinte az események ellenére
a modernizáció több évszázados múltra
visszatekintõ programja tovább mûködik, a
demokrácia és a szabadpiac szervezõ elvei
továbbra is intenzíven terjednek a világ egyre

Trembeczki István • Terrorizmus és globalizáció
nagyobb területein. A liberális demokráciá
nak és a kapitalizmusnak nincsenek elméleti és gyakorlati alternatívái, csak bizonyos
területek állnak ellen ennek a fejlõdésnek.
(Fukuyama, 2002, 1994) Tehát a történelem
végérõl tett bejelentése továbbra is érvényes,
ha ezt a kifejezést történetfilozófiai értelemben használjuk, vagyis a történelmi események sokaságát egyetlen átfogó nézõpontból
szemléljük, és az egyedi történések mögött
makroszintû társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokra helyezzük a hangsúlyt.
Fukuyama szerint nem léteznek olyan
kulturális akadályok, amelyek véglegesen
megállítanák ezt a fejlõdést, csak néhány
ország anélkül szeretné a modernitás gazdasági és technológiai elõnyeit élvezni, hogy
elfogadná a demokratikus berendezkedést
vagy a nyugati kulturális értékeket, illetve
egyelõre nem képesek ezt a két dimenziót
adaptálni. Az iszlám világot tekintve pedig
elsõsorban a nyugati siker kiváltotta sér
tettséggel magyarázza az Amerika és a Nyu
gat elleni gyûlöletet, de kételkedik a radikális
iszlám valódi vonzerejében a liberális de
mokráciával szemben, és egy kisebbségnek
tudja be a terrortámadással rokonszenvezõ
ket. A tényleges ellenállás azok részérõl érke
zik szerinte, akik hagyományos életvitelét
változtatja meg a modernizáció. (Fukuyama,
2002, 1994)
Bernard-Henry Lévi hasonló következte
tésekre jut: a konfliktus tulajdonképpen az
iszlám világon belül zajlik, az iszlám felvilá
gosodás léte a tét, mely korábban már meg
indult, csak megtorpant. Az ellenszenv forrá
sai ezen túl még a hosszú hanyatlás emléke
és a gyarmatosítás tapasztalata. (Lévi 2002)
A másik irányzat Samuel P. Huntington
paradigmáját látja igazoltnak, miszerint a
globális politikát egyre inkább a kulturális
hovatartozás, identitás dimenziója határozza
meg, és az ebbõl a szempontból meghatároz
ható civilizációk közötti konfliktusok lesznek
a jelen és a közeljövõ fõbb összeütközései.

(Huntington, 1998) A 2001. évi terrortáma
dásban pedig ez a feszültség robbant ki, sõt
Segesváry véleménye szerint az ezt követõ
iraki háború során már „civilizációs össze
ütközés tanúi lehetünk”, annak ellenére,
hogy a háborúnak ideológiai (az emberi jo
gok védelme), gazdasági (az iraki olaj elérhe
tõsége amerikai vállalatok számára) és politi
kai (izraeli-palesztin konfliktus elmélyülése)
okai is lehettek. (Segesváry, 2004)
Azonban szögezzük le, hogy maga
Huntington nem tartotta a szeptember 11-i ter
rortámadást a civilizációk összecsapásának,
hanem bizonyos csoport (barbárok) táma
dásának a civilizáció, mint olyan ellen, amely
nem fajul civilizációk közötti háborúvá, ha
iszlám államok az Egyesült Államok mellé
állnak a terrorizmus elleni harcban. (Huntington, 2002) Ugyanezen a véleményen van
Rostoványi Zsolt is, aki azonban kiemeli az
azóta eltelt idõszak lépéseinek civilizációs
meghatározottságát. (Rostoványi, 2002)
A harmadik csoporthoz azok tartoznak,
akik a gazdag Nyugat és a szegény országok,
illetve az uralkodó-uralt kapcsolat politikai
és gazdasági instanciákban jelentkezõ kettõs
ségében látják a feszültség okait. (Baniszadr,
2002) Ezek a vélemények sokszor élesen el
ítélik a huntingtoni téziseket, azokat roppant
károsnak tartva, mind az emberiség egységének tételezése, mind az egyéni és kollektív
identitás megértésének szempontjából.
(Talal 2002, Said 2002) Ugyanakkor tovább
is mennek, és a Nyugat, de különösen az
Egyesült Államok politikáját teszik felelõssé
a világpolitikai helyzet elmérgesedéséért,
amivel természetesen nem adnak felmentést
a terroristáknak, hanem egy más szintû
diskurzust és problémamegoldást tartanak
szükségesnek. Ehhez az irányzathoz tartozók
radikálisabb kritikái nagyon erõsen hangsúlyozzák az Egyesült Államok politikájának
hegemón jellegét, az ennek megfelelõ politikai attitûdöt, és az abból fakadó problémákat.
(Chomsky, 2002; Ankerl, 2003)
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Az ilyen típusú útkeresésekhez látjuk
tartozónak azokat a nézeteket is, melyek
egyaránt tévesnek tartva az unilineáris fejlõ
désrõl szóló diskurzusokat, valamint a kultu
rális mezõ kiemelését is, vagy a társadalma
kon belül és között fellépõ konfliktusok
gazdasági alapjainak részletes feltárásától
várják az események jobb megértését
(Szentes, 2002), vagy a vesztfáliai rendszer
lezárulásából következõ jelenségekbõl: az
identitások szubjektivizálódásából és az
erõszak privatizációjából (Csizmadia, 200
2).
Természetesen ez a vázlatos felsorolás
és tipizálás nem adhatja vissza az egyes eltérõ álláspontok intellektuális gazdagságát,
inkább csak tájékozódásul szolgálhat. De
észrevehetõ, hogy a háromféle megközelítés tulajdonképpen megfeleltethetõ a
nemzetközi kapcsolatok tudománya három
fõ irányzatának: az idealista, a realista és
a strukturalista iskoláknak, pontosabban
szólva ezek késõbbi „neo” változatainak. A
második iskola liberális – pluralista és liberális
institucionalista, a harmadik globalista, illetve
világrendszer-elméletben gondolkodó irány
zatként is szerepel az elméletek elnevezé
sekor. (Kiss, 2003) A megfelelés nem vélet
len: a terrorizmus kérdése a biztonságpolitika
és így a nemzetközi kapcsolatok elméletének
fontos részét alkotja, s értelmezése más-más
paradigmák felé mutat. Csakhogy felmerül
a kérdés, hogy az egyes koncepciók milyen
szinten tudnak egymással kommunikálni,
vagyis lehetséges-e egy átfogó elmélet
megalkotása? Hiszen bármelyiket nézzük
is, mindegyikben találhatóak elfogadható
megfigyelések, de ha valamelyik nézet
rendszert a maga teljességében fogadjuk el,
máris nem egyeztethetõ össze a két másik
közül legalább eggyel. Különösen azért
nem, mert az események radikalizmusa és
kiterjedtsége nem teszi lehetõvé az objektív
elemzést; a moralitást és az identitást érintõ
dimenziói is vannak. Ugyanis: ha csak a
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lineáris fejlõdés kiváltotta problémákra
fókuszálunk, akkor a civilizációs megközelítés lehetséges pluralizmusa eliminálódhat
– számos, a fejletlenségrõl szóló teoretikus
és konkrét konfliktust keltve – egy egyenes
vonalú evolúciós séma alkalmazásában. A
kulturális dimenzió kizárólagossága könnyen
csaphat át egy újabb bipoláris ellenségképbe,
ahol ideológiák helyett kultúrák összemér
hetetlensége ütközik össze egymással. Vé
gül, a gazdasági instancia túlzott kiemelése
félreállíthatja az identitásválasztás motiváló
szerepének hatását, leszûkítve az interpretá
ció érvényét.
Kiss J. László a nemzetközi kapcsolatok
elmélettörténetének bemutatásakor meg
állapítja, hogy a három versengõ iskola
különbözõ megközelítéseit nem lehet vala
milyen semleges szempont alapján közös
nevezõre hozni, mivel: „mindegyik para
digma maga alkotja meg a saját koncepcióját
és kérdéseit, s nem kevésbé maga választja ki
az elemzéséhez szükséges adatokat. Ennek
alapján a paradigmák – így a realizmussal
szemben felsorakozott pluralista-liberális,
illetve transznacionális megközelítések
– »össze nem mérhetõnek« bizonyultak, mivel mindegyik magának alkotta meg a saját
»nyelvét« és kritériumait. (Kiss, 2003, kiemelés
tõle) A 2001. szeptember 11-i terrortámadás
okainak elemzéseinél hasonló problémát
érzékelünk: a nézetek közötti átjárhatóság
felettébb kétségesnek tûnik.
De éppen ez a teoretikus dilemma su
gallja azt, hogy az Amerika elleni terrortáma
dás kitüntetett jelentõségû esemény. A berlini
fal megnyitása után ez a második olyan
szimbolikus cselekmény, amely egy határo
zott – bár nem a közelebbi múltban gyöke
rezõ okok nélküli – cezúrát húz meg a törté
nelemben, egy új korszak kezdetét jelezve.
Nézeteink szerint a terrortámadás a glo
balizáció folyamata által keltett válsághoz
kapcsolódik, röviden annak egyik válság
jelensége. A fenti interpretációkban mindun
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talan érzékelhetõ összemérhetetlenség pon
tosan abból fakad, hogy olyan komplex konfliktusforrásra vezethetõ vissza, amely jelen
pillanatban jellegénél fogva megakadályozza
az elméleti szintézis kidolgozását. Ugyanis a
globalizáció: „a termelés és fogyasztás új térbeli szerkezete, az áruk, a szolgáltatások, az
emberek, a pénzügyi tranzakciók, a normatív
intézmények, a magatartási minták, a tudás,
az információ világméretû terjedése” (Kiss,
2003).; vagy más definíció szerint: „az a világállapot, amelyet a kölcsönös összefüggés
földrészeken átívelõ hálózatai jellemeznek”
(Langguth, 2004) olyan fokozatba lépett,
amely úgy tûnik, nem teszi átláthatóvá az
események mozgatórugóit.
Ez a hatás a globalizáció természetének
sajátosságából fakad, vagyis hogy ellentétes
folyamatokat indukál egyidejûleg: az integrá
ció és fragmentáció, a centralizáció és a de
centralizáció, a globalizáció és a lokalizáció,
a homogenizáció és a heterogenizáció, a ter
ritorializálódás és a deterritorializálódás jelen
ségei egyszerre léptek mûködésbe. (Kiss,
2003) Nem egyértelmû az állami és a nem
állami szereplõk közötti viszonyrendszer vál
tozásának egésze sem: a nem állami szerve
zetek befolyásának növekedése nem jelenti
feltétlenül az államiság végét, inkább az állami
funkciók megváltozását. (Kiss, 2003)
Ugyanakkor ezeket az egyidejûleg le
zajló folyamatokat még érzékelhetõbbé és
hatásukban intenzívebbé teszi a média, a
hírközlés globalizálódása is: az események
azonnal megjelennek a mindennapi életben,
megnehezítve a közöttük történõ szelektá
lást és ennek következtében az értelmezést;
tágabb értelemben pedig megváltoztatják a
befogadó percepciójának milyenségét. De
a globális média kialakulása kihat magukra
a terrorcselekményekre is: hisz a félelem lég
körének kialakítására, sõt akár a pánikkeltés
re kiválóan alkalmas a híradók fõ mûsoraiba
történõ bekerülés. Helyesen mondja Seges
váry, hogy az ilyen veszélyeztetettség tudata

már a terrorizmus része. (Segesváry, 2002)
A fentebb említettek mellett természete
sen még hosszan lehetne sorolni azokat a
konkrét ismérveket, amelyek a globalizáció
révén hozzájárultak a terrorizmus – mely az
úgynevezett „új típusú háború” jelenségcso
port részét képezi – hatékonnyá válásához
és elterjedéséhez. A technikai fejlõdés, a hadi
iparban és fegyverkereskedelemben történt
kölcsönös összefonódás, a látványháború,
az állami legitim erõszak-monopóliumot érõ
nyomás, az „új globális underground hadi
gazdaság” mind fontos jellemzõi a változás
nak. (Kiss, 2003) Gerd Langguth öt területet
emel ki a globalizáció és a terrorizmus kap
csolatában: a klasszikus típusú nemzetállam
hanyatlását, a vallási és kulturális identitások
jelentõségének növekedését, a globalizáció
bonyolult folyamatának átláthatatlanságát, a
nyugati társadalmak emberének értékválsá
gát és a migrációt. (Langguth, 2004)
De egyúttal ennél többrõl is szó van: egy
meghatározott esemény megtörténtérõl, an
nak szimbolikussá transzformálódásáról és
ennek ezen a szinten történõ tudatosulásáról
is. A szeptemberi terrortámadás híre (a hi
degháború végét jelzõ esemény után, de
annál jóval nagyobb mértékben) azonnal
végigsöpört a világon, és egyidejûleg azt a
benyomást keltette, hogy valami globális
történés részesei vagyunk. A terrortámadás
hírének ilyen szintû kivételességét jelzi, hogy
valamilyen azonnali reakciót mindenütt
kiváltott, megváltoztatta a különbözõ törté
nések közötti viszonyrendszert, és azóta is
létezõ új fontossági sorrendet alakított ki. Ez
a tudatosodás természetesen a globális média
révén történhetett meg ilyen sebességgel, de
pontosan ez a lényeg: a globalizáció tette
lehetõvé a történelem érzékelésének ilyen
plaszticitását.
Tehát alapjában véve egyetérthetünk
Baudrillard azon kiindulásával, mely a glo
balizáció egészére helyezi a hangsúlyt a ter
rortámadás értelmezése során, de vélemé
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nyünk szerint nem a globalizálódás mint
önálló történelmi entitás elleni reakcióról van
szó, hanem a globalizáció folyamata által
kiváltott társadalmi, gazdasági, politikai,
mentális – és tegyük hozzá, hogy környezeti, ökológiai – feszültségek válsággá eszkaláló
dásának kirobbanásáról, amivel együtt járt az
esemény önmagán túlmutató jelentésének
rögzülése is. Persze korábban is voltak
erõszakos cselekmények, konfliktusos hely
zetek, de most a szimbolikus erõszak kirob
banása miatt tartjuk válságosnak a mai hely
zetet. A válság kitörésében ugyanakkor nagy
szerepet játszott a kétpólusú világ megszû
nése is, hiszen korábban számos már létezõ
feszültséget kanalizálni tudott vagy egysze
rûen elfojtott a két ideológiai tömb kérlelhe
tetlen versengése. Ez kapcsolja össze és he
lyezi nagyobb történelmi távlatba a berlini fal
lebontását és 2001. szeptember 11-ét.
A globalizáció – és különösen annak
utóbbi másfél évtizede – megítélésünk sze
rint tehát elsõdleges fontossággal bír az ese
mények milyenségében. Ennek egyik kulcs
mozzanatára hívja fel a figyelmet Rostoványi
Zsolt az alábbiakban: „a fõ problémát ugyanis
az jelenti, hogy csupán a gazdaság szférája
globalizálódott – vagyis csupán globális (vi
lág)gazdaságról beszélhetünk – , a társada
lom szférája nem. Nincs globális vagy világ
társadalom, de nincs globális civilizáció sem,
a civilizáció szó teljes, nem technikai, társa
dalom- vagy történelemfilozófiai értelmezé
sében.” (Rostoványi, 2002) A szó teljes értel
mében vett globális civilizáció kialakulásának
lehetõsége a történetfilozófiai diszciplína
egyik alapproblémája, tulajdonképpen en
nek megítélése különbözteti meg az unili
neáris és a multilineáris fejlõdéskoncepció
kat, a fukuyamai és a huntingtoni víziókat
egymástól. A történelem végének bejelen
tése és az ezzel legtöbb fronton szemben álló
civilizációk konfliktusa tézis egyaránt erre a
dilemmára épül, és egyúttal tükrözi a nyugati
világ (civilizáció, kultúra) önmaga történelmi
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szerepének, jelen helyzetének megítélésében
bekövetkezett elbizonytalanodását, de optimistább szemszögbõl nézve mûködteti a
nyugati hagyomány szerves részét alkotó, a
saját értékekre irányuló reflektív magatartás
attitûdjét is. (Eco, 2002) Ugyanakkor nem
látjuk igazoltnak azt az állítást, miszerint a
gazdasági folyamatok primátusán alapuló
megközelítés vagy a posztvesztfáliai állapot
megállapítása alapjában véve eliminálná a
fenti dichotómiát, hiszen az észak-dél polari
tásban vagy a modern, premodern és poszt
modern entitások egymás melletti létezésé
ben ezek újra és újra felmerülnek.
A globális civilizáció kialakulásának
lehetõségét viszont pontosan a szó teljes ér
telmében vett civilizációk léte akadályozza:
homogénné tenni azt, ami ontológiai érte
lemben Másik, meglehetõsen problemati
kusnak tûnik. Rostoványi tesz egy kitörési
kísérletet (Rostoványi, 2002) egy globális
etika szükségességének deklarálása felé, a
közös emberi biológiai örökség és a vallások
egyetemes értékeinek talaján, a különbözõ
civilizációk közötti dialógusok segítségével,
de ez az – egyébként lehetségesnek tûnõ
– út azt a kérdést veti fel szerintünk, hogy az
érdemleges párbeszédhez és konszenzus
hoz milyen mértékben kellene átírni a teljes
értelemben vett civilizációs szótárakat.
Balázs Zoltán hasonló problémába ütkö
zik, amikor könyvében a politikai közösség
megteremtésének és mûködésének filozófiai
reflexiójára vállalkozik. (Balázs, 2003) Az individualitás primátusára épülõ európai civilizáció
politikai filozófiája ugyanis elkerülhetetlenül
szembekerült azzal a feladattal, hogy
megalkossa a közösséghez viszonyuló egyén
leírását, és ezzel elindult az absztrakt emberi
természet meghatározása felé. Balázst az elvont emberképbõl fakadó problémák (töredékességek, esetlegességek) elvezetik oda,
hogy feladja az univerzális érvényû politikai
filozófia megalkotásának szándékát. Ebbõl
viszont azt a következtetést vonja le, miszeri-
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nt viselkedésünket a saját hagyományunk
alapján érvényes normákhoz kell igazítanunk, függetlenül attól, hogy ezek más
kultúrákban érvényesülhetnek-e, vagy követik-e õket, illetve hogy saját magunk számára
egyetemesen érvényes következtetéseket
tudunk megállapítani. (Balázs, 2003)
Umberto Ecóval egyetértve mi is azt vall
juk, hogy az egyetemesen érvényes csak
akkor létezhet, ha a Másik megismerését is
bekapcsolja a saját hagyomány feldolgozá
sába. (Eco, 2002) Ehhez viszont az is szüksé
ges, hogy a Másik akarjon minket megismer
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Kétségtelen, hogy az erõszak az emberi tör
ténelem egyik legváltozatosabb alapmotívu
ma. Ha az emberiség történetét úgy fogjuk
fel, mint az erõszak témájának számtalan
variációját, akkor minden további nélkül
megállapíthatjuk, hogy az erõszak nem
egyszerûen csak változatos formákat öltött
a történelem folyamán, hanem morfológiai
gazdagsága arra is utal, hogy az erõszak
funkciói együtt változtak annak különbözõ
formáival. Az erõszak történetét felfoghatjuk
úgy is, mint az erõszak eszközeinek állandó
tökéletesedését, és úgy is, mint az erõszakról
való lemondás folyamatát. Az emberiség
pusztító képessége a modern korra elérte,
hogy már nemcsak ellenségét képes elpusztítani, hanem saját magát és világát is,
ám ez a lehetõség el is rettenti attól, hogy
rombolóképességét korlátlanul alkalmazza.
A modern korban az ember bizonytalansága
és kiszolgáltatottsága folyamatosan csökkent
környezete kihívásaival és általában minden,
életét veszélyeztetõ jelenséggel szemben. A
modern politikai intézmények, a jogállam és
az emberi jogok korábban soha nem tapasztalt mértékben korlátozták az erõszak alkalma
zásának lehetõségeit, és a javak szûkössége
is egyre kevésbé vált az erõszak okává. A
civilizálódás és az anyagi javak bõvülése
egyre inkább lehetõvé tette, hogy az ember
hétköznapi viszonyai közül kiiktassa az erõ
szakot, és békés eszközöket keressen konf
liktusai megoldására. Ebben az értelemben
az emberiség története felfogható egy para
doxonban, amely szerint az egyik oldalon a
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pusztítóképesség állandó növekedése, a másik oldalon pedig az erõszaktól való félelem,
illetve az arról való lemondás folyamata áll.
Úgy tûnik azonban, hogy ez a paradoxon
is a modernitás azon ellentmondásai közé
tartozik, amelyeket aligha vagyunk képesek
feloldani. Tudomásul kell venni, hogy a folyamatos civilizálódással együtt nõ a pusztító
hajlam és a pusztításra való képesség, és bármennyire civilizált is egy társadalom, mindig
lesznek olyanok, akik az erõszak újabb és
újabb formáit fedezik fel és alkalmazzák a
legkülönbözõbb célokra.
Erõszak és terror
Az ember mindig is ki volt téve az erõszak
alkalmazásának, és õ maga is folytonosan
alkalmazott erõszakot. A puszta túlélés ugyanis
mindig elõfeltételezi az erõszak alkalmazásának valamilyen formáját, és mint ilyen, az
emberiség történetével egyidõs és annak
egyik meghatározó eleme. Visszavezethetõ
az ember biológiai létére, amely minden,
puszta életét veszélyeztetõ jelenséggel szemben védekezik, azaz erõszakra erõszakkal
válaszol. Az erõszak tehát hozzá tartozik
az ember életéhez, túlélésének eszköze, és
ebbõl a szempontból tulajdonképpen nem
lényegi a különbség, hogy az erõszakot a
természettel szemben, vagy veszélyesnek
tartott embertársaival szemben alkalmazza.
Ám ez az erõszak spontán formája. Ez a harc
végsõ soron a biológiai egyed túlélésének
folyamata, ami minden modernitás elõtti em
beri viszonyt természetes módon jellemez.
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Az emberi együttélés különbözõ formái
ban tehát mindig is jelen volt az erõszak
direkt vagy indirekt formája. A görögök
mindennapi életében éppúgy jelen volt az
erõszak, mint ahogyan isteneik tetteiben. Épp
úgy alkalmaztak erõszakot, mint ahogyan az
általuk megvetett barbárok. Ám számukra
az erõszak valami alapvetõen antipolitikai
jelenség volt, hiszen nem a városhoz, hanem
a háztartáshoz tartozott. Nem a polisz, hanem
az oikosz jellemzõje volt. A poliszok teljes
jogú polgárai az erõszakot nem egymás
legyõzésére használták, hanem a nõk és a
rabszolgák elnyomására, akik azonban nem
tartoztak a poliszhoz. Számukra az iszonó
mia nem egyszerûen egyenlõséget jelentett
a nem szabadokkal szemben, hanem az
egyenlõk között az erõszakról való lemon
dásra is utalt, hiszen egyenlõk között nincs
uralmi viszony, s így nincs szükség erõszakra
sem. Platón szerint, amíg a görögök közötti
vitákat és ellentéteket, amelyek a poliszokon
belül vagy azok között adódnak, a lehetõ
legkisebb erõszak árán vagy annak alkalma
zása nélkül kell megoldani, addig a barbárok
kal szemben az erõszak bármilyen formája
megengedett. A görögök számára tehát az
erõszak a politikával alapvetõen ellentétes
jelenség volt, amit a polisz viszonyai közül
igyekeztek kiiktatni, ugyanakkor azonban
az oikosz viszonyai között természetesnek
tekintettek, hiszen ez itt számukra az élet
fenntartásának biztosítékát jelentette. (Arendt,
1981) Az erõszaknak ezt a formáját azonban
aligha nevezhetnénk terrornak.
A terror mindig a politika eszközeként
jelenik meg, egészen pontosan azt helyet
tesíti. Terrorról akkor beszélhetünk, ha
politikai ellenfelekkel szemben alkalmaznak
rendszeres erõszakot, és annak célja az ellen
felek megsemmisítése, illetve megfélemlí
tése. Rómában találkozunk elõször azzal a
jelenséggel, hogy különbözõ politikai erõk
egyetlen politikai cél nevében egymás meg
semmisítésére törekszenek. Az erõszaknak

ez a formája arra utal, hogy lehetséges az
erõszakot rendszeresen alkalmazni egy ma
gasabb rendû cél érdekében, ha egy adott
problémát meg akarnak oldani. Itt végsõ
soron a terror egy olyan folyamat, amelynek során az erõszak instrumentalizálódik.
Ez a jelenség a történelem folyamán sem
kivételesnek, sem ritkának nem tekinthetõ.
Ezekben a folyamatokban az adott problé
mák megoldására való törekvés szorosan
egybefonódott az eszközzel, sõt adott eset
ben feltételezték is egymást, ám a terror nem
vált öncélúvá, és jobbára átmeneti jellegû
maradt. Azért folyamodtak az erõszak alkal
mazásához, mert más eszközök elégtelennek
látszottak, és egy adott konfliktust meg kellett
oldani. A terror végül is mindig arra utal,
hogy a békés eszközök elégtelennek tûnnek,
esetleg kimerültek vagy fel sem merültek a
konfliktusok során.
Terror és modernitás
A modern korban azonban átalakult a terror
természete, és az erõszak gyakorlásának
korábban ismeretlen formái jelentek meg.
Nem egyszerûen arról van szó, hogy a
terrorban megnyilvánuló erõszak pusztító
ereje összehasonlíthatatlanul nagyobb lett,
mint bármelyik korábbi idõszakban. Itt alap
vetõen más természetû jelenségrõl van szó. A
modern korban olyan politikai rendszerek és
mozgalmak születtek, amelyek nem egyszerûen
rendszeres erõszakot alkalmaztak, hanem a
terror éppen legjellemzõbb tulajdonságukká
vált. Itt az erõszak nem spontán és nem
egyszerûen rendszeres. A terror a rendszer
vagy a mozgalom szerves részévé vált, annak
hajtóereje és végsõ soron célja lett. (Arendt,
1992) Az eszköz azonosult a céllal.
Így azonban a terror révén már nem egy
szerûen az ellenséget akarják legyõzni, ha
nem a világot megváltoztatni. Az erõszak már
nem a túlélés eszköze, hanem az emberiség
és a világ megváltásáé valamilyen eszme
nevében, de leginkább bármilyen módon
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és bármilyen áron. E mögött mindig egy
meggyõzõdés és egy feltevés áll. Az a meg
gyõzõdés, hogy a világ rossz, és az a feltevés,
hogy a világ megváltoztatható és megvált
ható. A cél mögött mindig ott húzódik egy
elképzelés, ami általában egy ideológia tu
dományos vagy egy vallás üdvtani formáját
ölti, és elõrevetíti egy olyan új világ képét,
amelyben minden ellentmondásosság és
egyenetlenség megszüntethetõ. Nem állítom
persze, hogy bármilyen eszme önmagában
elegendõ ok lenne az erõszak alkalmazására,
ám a terror nem létezhet eszme vagy legalábbis annak valamilyen pervertált formája
nélkül. Az eszme azonban eszköztelen, legfeljebb vonzereje van, ami cselekvésre hívja
azokat, akik hisznek benne, és hajlandók
érte cselekedni. A szép új világ ígérete mozgósítja a türelmetleneket, akik elégedetlenek
a világ fejlõdésének menetével, vagy egyenesen romlottnak tekintik azt. Számukra
minden olyan eszköz megengedhetõ, ami
a paradicsom földre hozatalának folyamatát felgyorsítja. Ennek a folyamatnak elsõ
lépése, hogy a terrorista megveti a világot
és az életet, azaz a valóságot, amelyben él.
Elveti ezeket, és úgy gondolja, hogy inkább
azonosul azokkal a történelmi és természeti
szükségszerûségekkel vagy isteni parancsokkal, amelyek számára a millenarista eszméket
közvetítik, és amelyeknek ezért minden
lelkiismeret-furdalás nélkül alávetheti magát.
Feloldódik a törvényben és a parancsban, és
világát is ezeknek a szükségszerûségeknek
veti alá. Mindent, ami ezzel kapcsolatban
zavaró tényezõként vagy vigasztalan bizonytalanságként jelenik meg, azt igyekszik
kiirtani.
A terror a modern korban a legváltoza
tosabb formákat öltötte. Egész népekkel,
társadalmi osztályokkal vagy a társadalom
perifériájára szorított csoportokkal szemben
éppúgy alkalmazták, mint uralkodókkal,
politikusokkal vagy akár tetszõlegesen
kiválasztott egyénekkel szemben. Államok

1434

éppúgy alkalmaztak terrort alattvalóikkal,
mint idegen népekkel szemben, és demokratikus államokra éppúgy támadtak rá, mint
diktatorikusokra. Kétségtelen, hogy a terror
mint az állami erõszak pervertált formája, és
a terrorizmus mint az erõszak különösen
represszív formája között lényegi különbsé
gek vannak, amelyek elsõ pillantásra szinte
lehetetlenné teszik, hogy ezeket a jelensé
geket egyetlen fogalomba sûrítsük. Mégis
vannak olyan meghatározó szempontok,
amelyek alapján összeköthetjük ezeket.
Ezek szerint a terrorban az erõszak, amely
direkt vagy indirekt formában állandóan
jelen van, fokozatosan instrumentalizálódik,
miközben állandósítja a félelmet. A terror
ugyan rutinizálódhat, de nem szabad do
mesztikálni, hiszen azzal éppen hatékony
ságát veszélyeztetnék. Ezért szükségszerûvé
kell tenni, és igyekezni kell elhitetni, hogy
a terror az élet természetes velejárója. Az
embernek hozzá kell szoknia, és meg kell
tanulnia vele együtt élni. Az ember valóban
hozzászokik ahhoz, hogy konfliktusainak
megoldására szavak helyett erõszakot alkal
mazzon, illetve szavai is ennek az erõszaknak
lesznek kiszolgálói és közvetítõi. A szavakat
kiforgatják és megerõszakolják. Minden szó
új értelmet nyer, mivel környezete lényegileg
megváltozik.
A terror alkalmazása során minden olyan
eszközt elvetnek, amelyek a konfliktusok
megoldására irányulnak, mert itt már régen
nem a konfliktus megoldásáról van szó. A
békés eszközök ugyanis elégtelenek a mo
dern társadalmi konfliktusok megoldáshoz,
ezért hatékonyabb eszközök után kell
nézni, és ezeket a terror biztosítja. A terror
megdicsõül ugyan, a konfliktust azonban
nem megoldja, hanem elmélyíti. Ha kiderül elégtelensége és eredménytelensége,
akkor a terror általában fokozódik, s így
állandóan újratermelõdik. A terror mindig
arra utal, hogy a békés eszközök kimerültek, vagy nem is léteztek soha, amelyekkel
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a problémákat megoldhatónak gondolták.
Az erõszak néma és instrumentális, képes
ugyan a szavak helyére lépni, pótolni
azonban nem képes azokat. (Arendt, 1981)
Az eredeti konfliktusok végül feloldódnak
a nagy mozgásokban, és már nem is látszanak, csak az a horizont látszik, amelyen
az ellenség marad, aki valamilyen módon
útjában áll a történelmi vagy természeti
szükségszerûségeknek. Ez az ellenség lesz
a terror állandósult tárgya, ugyanis kiirtása
vagy behódolása ellenére is ellenség marad,
hiszen másként lehetetlen fenntartani a terrort. Egyre inkább szimbolikus jelentéssel
telítõdik, ugyanis amíg õ létezik, addig útban
van, és nem engedi a cél megvalósulását, a
történelem vagy a természet beteljesülését.
A terrorban a harc a jó és a rossz között
zajlik. Jó az, aki megértette a történelem és
a természet parancsát. Rossz az, aki nem ké
pes ezt felfogni, vagy vonakodik elfogadni,
netán kételyét fejezi ki, esetleg ellenáll. Ez a
gnosztikus felfogás telítõdik aztán morális és
esztétikai tartalommal, ami a legszélsõsége
sebb érzelmi megnyilvánulásokon keresztül
artikulálódik, és mindent a feje tetejére állít.
A terror metafizikája
Hogy mennyire ellentmondásos és kiforga
tott viszonyok képesek kialakulni a terror
körülményei között, azt talán a terror mora
lista és esztéticista relációin keresztül lehet a
legvilágosabban bemutatni. A terror folyama
tában az áldozat fokozatosan helyet cserél
a tettessel. Ha ugyanis valaki valamilyen
felsõbbrendû törvényszerûségnek vagy
szükségszerûségnek, mint a természet vagy
a történelem, aláveti magát, vagy valamilyen
isteni parancsnak engedelmeskedik, akkor
lényegében áldozatot hoz. Az áldozat pedig
megnemesíti a tetteket, hiszen egy maga
sabb rendû elv nevében való cselekvést
jelent. Minden tett ebbõl a szemszögbõl
válik értékelhetõvé, ez lesz minden tett
abszolút mércéje. Itt már nincs értelme arról

vitatkozni, hogy egy cselekedet helyes vagy
helytelen. Ebbõl a szempontból jó és rossz
abszolút pozíciókat foglalnak el. Mindenrõl
a felsõbbrendû elv dönt, mindent ez határoz
meg, és ha valaki ennek aláveti magát, akkor
egyesül is vele. Azonosul az elvvel, aminek
nevében cselekszik. Ám ez nem egyszerûen
meghatározza a jót és rosszat, hanem minden
erkölcsi megfontolást jón és rosszon túlra helyez. (Taylor, 2002) Aki ennek áldozata lesz,
azt felruházzák azokkal a tulajdonságokkal,
amelyeket a magasabbrendû elvek nevében
célszerûnek tûnik kiirtani. Ezzel azonban
el is veszi a lehetõséget a valódi áldozattól,
hogy áldozat lehessen, és csak a bûnösség
lehetõségét hagyja meg számára. Az igazi áldozatot a tettes hozza, amikor magára veszi a
bûnt, ám ez a bûn sajátos módon fel is menti
õt mindenféle felelõsség alól. Ilyen össze
függésben lehetetlen bármilyen felelõsség
rõl beszélni, hiszen aki a törvénynek vagy
parancsnak aláveti magát, az már nem ura
tetteinek, hanem a természet, a történelem
vagy éppen az isteni harag eszköze. (Taylor,
2002) Igazából médium az eszme és a terror
között. Az áldozat nem vállalja az áldozatot,
de nem is menekülhet elõle. Õ a természet,
a történelem vagy az isteni parancs útjában
áll, de nem képes sem elrejtõzni, sem kitérni, sem szembeszállni vele. Az áldozatot
kiszemelik az adott szerepre anélkül, hogy
õ bármit tehetne ezen személytelen erõkkel
szemben, amelyeknek a terror „csak” manifesztációja. Az áldozat elszenvedi a terrort
anélkül, hogy bármit tudna annak okáról,
és így bármit tehetne ellene. A terrorral
szemben lehetetlen védekezni, mert ha kialakul, akkor annak elõfeltételei magukban
hordozzák az áldozatok paralizálását és így
az ellenállásra való képtelenséget is. A terror
végül is csak ott érvényesülhet, ahol a világ és
az élet valósága elveszett azok számára, akik
már valóban csak az erõszakot látják. Ezzel
együtt is megmarad azonban a reménytelenség, hogy lehetetlen valóra váltani a tökéletes
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világ eszméjének ígéreteit, amelynek nevében cselekszenek. A reménytelenség benne
van a terror minden formájában. Az eszme
megvalósításához azonban nem kerülnek
közelebb azáltal sem, ha fokozzák a terrort,
és még brutálisabb eszközöket alkalmaznak.
Ennek nem az a fõ veszélye számukra, hogy
így távolabb kerülnek az eszmétõl, hiszen
attól abszolút végtelen távolságban vannak
és voltak mindig is, hanem az, hogy a terror
rutinizálódik. Az emberek egyre inkább
hozzászoknak jelenlétéhez, egyre inkább
megtanulnak vele együtt élni. Ez a felismerés
reménytelenné tenné a terrort gyakorlók harcát, de azok nem adják fel. A reménytelenség
tehát fennmarad a terror minden formájában,
hiszen a valóság csak akkor hathatna, ha
a világ létezne számukra. A világ valósága
esélytelenné tenné számukra a terror alkalmazását. Ezért van az, hogy minden, ami a
világhoz kötõdik és valóságos, az elpusztítandó. A világot azért kell elpusztítani, hogy
lehetetlenné tegyék maradék valóságának
összevetését a fikciókkal. A terror végsõ
soron annak eszköze, hogy a valóság és a
fikció közötti hézagokat kitöltse. (Arendt,
1992) De mivel a fikció egy könyörtelen
szükségszerûségnek van alávetve, lehetetlen
megváltoztatni. Így nem marad más, mint a
világot erõszakos eszközökkel megváltoztatni,
és nem bízni többé a spontán változások hatásaiban. A terrorban nem idealizmus nyilvánul
meg, hanem cinizmus és nihilizmus.
A terror legújabb formáiban az erõszak
egyre újabb dimenziói nyilvánulnak meg,
amennyiben mindennek szimbolikus jelentést
és jelentõséget tulajdonítanak. A terrorista a
valóság helyett ezeket a szimbólumokat látja.
Az õ világa egy alapvetõen esztétizált világ,
amelybõl minden egyenetlenséget képes
kiiktatni, és amely esztéticizmusa és morális
felszabadító ereje révén óriási vonzerõt gyakorolhat. Ebben a szimbólumokkal teli világban semmi sem az, aminek látszik, minden új
jelentést nyer. Ám ezek a jelek nem nehezen
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megfejthetõ titkos jelek, hanem jelképek, a
szükségszerûségekbõl viszonylag könnyen
kiolvasható világos utalások. A látszatnak kell
mindent alárendelni, hiszen a valóság végsõ
soron annak függvénye. A terror valójában
azért esztétizált, mert nézõkre van szüksége.
Közönség nélkül hatástalan és értelmetlen.
Mert a terror lényege a hatás. A látvány nem
egyszerûen félelmet kelt, bár ez a vonása
is kétségtelen, hanem egyben lebilincsel a
nagysága. Nem fogalmaz meg bonyolult,
komplex relációkat közvetítõ üzeneteket,
ezért jól látható szimbólumokat teremt és
helyez el a világban. A szimbólum pontos jelentése azonban éppúgy homályos, ahogyan
a terrorista személye is egyre inkább háttérbe
húzódik, hiszen még az õ megszemélyesülése is zavarná a jelképek szimbolikus erejét.
A titokzatosság, ami a terrort körülveszi, nem
mond ellent a nyilvánosság állandó igényének. Titok és nyilvánosság ebben az esetben
ugyanannak az éremnek a két oldala, hiszen
ahhoz, hogy az elõadás igazán hatásos
legyen, szükség van a meglepetés erejére.
A megdöbbentés fokozza a hatást, hiszen
ekkor valami olyasmi válik valósággá, ami
korábban elképzelhetetlen volt. A képek azt
sugallják, hogy minden lehetséges. A terror
ilyen körülmények között szinte tökéletes
hatást képes elérni.
A terror soha nem érvényesülhetett szim
bólumai és nézõi nélkül, és ez az esztétizált
vonása mára csak még hangsúlyosabbá vált.
A mediatizált világban a terror nem egysze
rûen cselekvés, hanem egyben elõadás is. A
performatív elem kiiktathatatlan ebbõl a fo
lyamatból, annak lényegéhez tartozik. (Bub
ner, 1995) Mindent elõ lehet adni. A gyõzel
met éppúgy, mint a vereséget, a hõsiességet
éppúgy, mint a gyávaságot, a szabadságot
éppúgy, mint a szolgaságot. A terrorista a szó
legszorosabb értelmében véve képmutató.
Az õ világa képi, amelynek középpontjában
szimbólumok vannak elhelyezve, és viszonyuk ezekhez szintén szimbolikus. Minden
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terrorista tett szimbólum egyben. Ám ezek
a szimbolikus cselekedetek egyre kevésbé
utalnak másra, mint önmagukra. A terror
végül függetlenedik minden eredeti céltól,
és egészen öncélúvá válik. Egyre kevésbé
befolyásolják morális megfontolások, és

egyre kevésbé gyötrik kételyek, ám a kez
deti reménytelenség így hangsúlyosabbá válik,
mint valaha.
Kulcsszavak: erõszak, terror, modernitás,
áldozat, esztétizálódás
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Elliptikus reprezentáció
A terrorról szóló filozófiai diskurzusokban
vissza-visszatérõen jelenik meg a probléma,
amely a terror lényegének megragadható
ságát, e jelenség fogalmi-képi ábrázolását
illeti. Jól kirajzolódó törekvés mutatkozik a
tekintetben, hogy egyrészt a terrort történetikulturális fejleményként mutassák be, mint
amely az európai szellemtörténet méhében
formálódott ki, és amely a világ különbözõ
kultúráinak harcában éppen a nyilvánvaló
különbözõség érvényesülésére reakcióképp
üti fel a fejét újra és újra. Másrészt a terror kormányzati-stratégiai formaként identifikálható,
az épp elnyomó rezsim totális eszközeként
arra, hogy hatalmát mindenek fölött érvényesítse. A terror aztán megjelenhet történetfilozófiai kontextusban – mint a forradalom
szükségképpeni velejárója, amely elengedhetetlen a születõ szabadság lehetõségéhez
és létrejöttéhez.
E fogalmi meghatározások némileg disz
perz jellegét megerõsítik a terror mondhatni,
indirekt tropikus megközelítései; azok a me
taforák, amelyek a terrorról szóló szövegek
ben fel-feltûnnek. A 2001. szeptember
11-i támadások után, pontosabban az azt
követõ félelemmel és bizonytalansággal teli
hónapok történései hatására akadtak olyan
szerzõk, akik a terror jelenségét és hatását a
levélbombák természetéhez hasonlították,
részint a teljes mértékben kiismerhetetlen és
alattomos; bárhol, hirtelen lesújtó borzalom,
részint az iszonyatos pusztítás értelmében.
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A filozófiai diskurzusban a terrort meg
jeleníteni hivatott metaforicitás egy sajátos
elliptikus reprezentációban formálódik,
amelynek egyik fókuszpontja a kínzó meg
ragadhatatlanság, a jelenség lényegének
megközelíthetetlen, lebegõ mivolta, a másik
fókuszpontja pedig az irtózatos, mindent
elsöprõ pusztítás, a lehetséges történések
rendjének kimenetelét a semmibe kitoló
abrazív aktivitás. Az alábbiakban olyan meta
forák bemutatására vállalkozom, amelyek a
terror lényegének meghatározása közben
születtek, és amelyek, mint látni fogjuk, a
fogalmi megragadhatatlanság szülte meg
torpanás és a romboló erõ táplálta mozgás
elliptikus pályáján keringenek. Az elsõ meta
foraegyüttest Hannah Arendt híres könyve,
A totalitarizmus gyökerei. Ideológia és terror:
új kormányzati forma címû fejezetében
olvashatjuk, melyben Arendt a terrort a
totalitárius politikai berendezkedés kontex
tusában mindentõl függetlenedni képes
mozgásként, egyszersmind az embereket
béklyóban tartó vasbilincsként jeleníti meg.
A második és a harmadik metafora Sade gi
gantikus életmûvéhez és a francia forradalom
történéseihez kapcsolódik: Georges Bataille
az elszabadulás képével és mozgásrendjével
igyekszik megvilágítani a Sade-i regényvilág
és pusztítástörténet dramaturgiáját. Maurice Blanchot pedig a szabadság és a halál
viszonyában érvényesülõ kiazmust leplezi
le mint ürességet, Sade ambivalens teremtõi
aktivitásához, ill. a francia forradalom és terror eseményeihez utalva az olvasót.
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Kiragadott példáim merítési közege a
terrorról szóló diskurzusok történeti vonat
koztatási rendszereként szignifikáns: hiszen
a francia forradalomnak az ancien régime-et
elsöprõ jellege az irodalmi és filozófiai szö
vegvilágban is megtette a maga szubverzív
hatását. A XX. századi totalitárius politikai
berendezkedések pedig sui generis hordoz
zák magukban a terror felforgató és alatto
mos erõmozgását.
Önmozgás és acélbilincs
Hannah Arendt a totalitarizmus értelmezésé
nek kontextusában határozza meg a terror
fogalmát. A totalitárius politikai formációk
ban érvényesülõ törvényekrõl megállapítja,
hogy azok puszta mozgástörvényekként
mûködnek: „Amikor a nácik a Természet
vagy a bolsevikok a Történelem törvényeirõl
beszéltek, sem a Természetet, sem a Törté
nelmet nem tartották már a tekintély stabil
forrásának a halandó emberek cselekedetei
számára: a Történelem és a Természet náluk
egyszerûen csak mozgás.” (Arendt, 1992,
581.) E változás Arendt szerint azért nagy
horderejû, mert immár a törvény nem egy
kodifikációs, az emberi cselekedeteket és
az e cselekedetek révén alakuló történése
ket meghatározó keretfogalom, hanem a
történelem és a természet önmozgásában fel
szabaduló erõk kifejezõdése. És ezen a pon
ton jelenik meg a terror, mintegy a törvény
szubverzív változataként, amely révén a ter
mészet és a történelem puszta mozgástörvé
nyei valósággá változhatnak. A terror akkor
válik totálissá Arendt szerint, amikor quasi
mindentõl függetlenedik, semmi és senki
nem áll az útjában. A terror lényege éppen
ebben a mindentõl függetlenedõ önerõben
és önmozgásban rejlik. Arendt pontos defi
níciója így szól: „A terror a mozgás törvényé
nek megvalósulása; fõ célja, hogy lehetõvé
tegye a természet vagy a történelem erejének,
hogy szabadon, semmiféle spontán emberi
cselekvéstõl nem gátolva söpörjön végig

az emberiségen.” (Arendt, 1992. 582.) Arendt
szövegének tropikus reprezentációja ugyan
akkor bevezet egy másik metaforát is, az
acélbéklyó vagy vasbilincs képét. Ami az
elõbbi nagyszabású kinetikus trópushoz ké
pest meglepõ fordulat – éppen hogy annak
radikális ellentettje. Ugyanaz a totális terror,
amely az elõbb még mindent elsöprõ, az
ember pozitív törvényeit puszta mozgástör
vényekké változtató erõként jelent meg az
olvasó elõtt, most mint az emberek közötti
határokat és kommunikációs csatornákat
eltüntetõ, nota bene a köztük lévõ teret
megszüntetõ acélbéklyó tûnik fel. Arendt
szövege ezután e kettõs metaforikus repre
zentáció tropikus feszültségében szervezõdik,
a terrornak egyfelõl tehát „mint a természeti
vagy a történelmi mozgás engedelmes
szolgája”, másfelõl mint az emberek sokféleségét és sokaságát egységbe kovácsoló, a
szabadság lehetõségétõl és kiteljesedésétõl
megfosztó vasbilincs diszperz megjelenítése
révén. Az abrazív mozgás és a vasbilincs közötti diszperzió azért zavaró némiképp – és
ebben vélem én felfedezni a terror lényege
megközelíthetetlenségének egyik nyomát –,
mert a terror egynemûsítését és a sokféleséget ellehetetlenítõ jellegét kifejezni hivatott
vasbilincs metafora éppen a mindent elsöprõ
erõ mozgása során aktivizálódik szükségképpen, nem pedig tõle függetlenül. Ily módon
az a kézenfekvõ viszonyítás a mozgás és a
vasbilincs között, amely abban állna, hogy ez
utóbbi mintegy megszünteti, ellehetetleníti a
másikat, elveszíti létalapját. Ezáltal az arendti
metaforikus reprezentációban születõ feszültség terméketlen marad.
Ugyanakkor persze Arendt metaforikus
társításokban gazdag szövegének tropikus
elevensége nem hal el ebben a helyenkénti
terméketlen feszültségben. A fejezet vége felé
a terror és az izoláció viszonyáról írva Arendt
megkülönbözteti a magányt a magányosságtól,
mondván, hogy „a magány egyedüllétet
igényel, a magányosság viszont mások
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társaságában a legkínzóbb”. (Arendt, 1992.
596.) Magányban az ember saját énjével van
együtt, ellenben amikor magányos, csupán
egy a létezõk között, akit mindenki más, még
a saját énje is elhagyott. A terror nem szereti
egyedül hagyni az embereket önmagukkal,
inkább olyan közösségeket törekszik teremteni, melyben mindenki magányos, mások
társaságában van egyedül. A mozgás és az
acélbilincs, a mindent elsöprõ erõ és a tér
megszüntetése relevánsan érintkeznek egymással a terrornak ebben az elmagányosító
törekvésében, melynek a mozgásba hozott
sivatag a képi megfelelõje, hiszen a hiábavalóan adódó, s így szükségképp elhaló tér a
mindent elborító sivatagban végül valóban a
totális magányosságot eredményezi.
Elszabadulás – a semmibe
A féktelen, uralhatatlan mozgás Sade irodalmi és filozófiai hangoltságú szövegeire is
jellemzõ. Mi több, a tér elvesztésének iszonyatát, a bezártságot, egy szûk börtöncellába
való bepréseltséget is átélte a szerzõ a Bastille
foglyaként. Sade – amint Bataille írja – „Isten
helyére általában az állandóan mozgásban
levõ Természetet helyettesíti be”, egyik le
velében pedig azt írja címzettjének, hogy
„hagyd meg a természetnek annak a gondját, hogy a kedvére mozgasson téged és a
végtelennek, hogy megbüntessen”. (Bataille,
1999, 163., 164.) A mozgás elsöprõ erejének
és a teret vesztés béklyójának feszültsége
tehát Bataille szövegében is megjelenik. A
francia szerzõnél ez a feszültség azért marad
termékeny mindenekelõtt, mert mintegy a
tér megszûntének punktuális erõsûrûsége
robbantja ki a mozgást. Hiszen Bataille szerint a francia forradalom régi rendet elsöprõ
ereje a bezártság szimbolikus és tényleges
helyérõl, a Bastille Sade-ot rejtõ cellájából tör
fel – „Bizonyos, hogy a zavargás elõestéjén
Sade beszédet intézett a néphez: szócsõ gyanánt, úgy tûnik, a szennyvízlevezetõ csövet
használta, és többek közt olyan provokatív
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szózatokat kiáltozott, hogy »lemészárolják a
bebörtönzötteket«” (Bataille, 1999. 161.) –,
útjára indítva azt a mozgást, amely késõbb
a tényleges terror eseményeihez vezet, s
amely végül valóban egyetemes történe
lemformálónak bizonyult.
De amely elsõsorban is az abszolút sza
badság lehetõségfeltétele. Sade-ot „a lehetet
len szabadság szenvedélye tartotta fogva”
(Bataille, 1999. 161.), s ez a szenvedély sza
badul ki a Bastille-ból, és tombolja ki magát.
Mindez persze a hegeli dialektikából ismert
fordulat – ti. a forradalom, amely létrehozza
az abszolút szabadságot (vö. például Hegel,
1979, 252.) –, de Bataille a szövegében végig
inkább elszabadulásról beszél, amely foga
lomban a mozgás szubverzív ereje és a sza
badság lehetõsége finoman összeér. Az elsza
badulás elõfeltételezi a bezártság feszültségét
mint eredetpontot, és voltaképpeni létmódja
az az abrazív erõmozgás, amely mindent
megváltoztat, ami az útjába kerül.
Az elszabadulás tehát mintegy kapcsolatot
létesít a forradalom, a terror történeti ese
ménye, valamint Sade mûvészete között. Persze nem direkt módon, hanem reflektáltan
és körültekintõen: „Sade élete és életmûve
különös módon kötõdik a forradalom ese
ményeihez. A forradalom értelme nem jele
nik meg közvetlenül Sade eszméiben; ezek
az eszmék semmiképpen nem szûkíthetõk
le a forradalomra. Ha össze is kapcsolódnak,
akkor olyan módon, mint egy befejezett alak
különnemû elemei, ahogyan egy szikla a
romhoz, vagy az éjszakához a csend.” (Ba
taille, 1999, 160.) Az elszabadulás erõmozgá
sában két irány rajzolódik ki s fonódik egybe:
az önrombolás vágya és a tiszta tudat elérésé
nek szándéka; e kétféle irányulás így együtt
viszont egy nagyarányú történelmi-politikai
átrendezõdést is képes volt gerjeszteni.
Valóban félelmetes azt látni és belátni, hogy
az individuális rétegekben bekövetkezett
változások milyen uralhatatlan tektonikus
történelmi-társadalmi mozgásokat képesek
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elindítani. Jelen esetben a sade-i mûben for
málódó ambivalens folyamat, a semmibe
veszni vágyó önrombolás mint „a tiszta és
világos, vég nélkül megújuló és megtisztuló
tudat” elérését elõsegítõ vad mozgás átcsap
egy forradalmi szituációba, majd tovareng a
terrorig. (Bataille, 1999. 170.)
A forradalom és Sade mûve a Bastille
révén érintkezik. Az elszabadulás ereje a be
zártság, térvesztés e robusztus épülettömb
jét, egyszersmind a szabadság lehetetlensé
gének roppant szimbólumát a föld színével
tette egyenlõvé. Eltüntette, pontosabban
mégsem, hiszen az alaprajza vonalaiban
még ma is látható és elképzelhetõ a Bastille.
Nyomokban él, miként az elszabadulás
semmítõ mozgása is eleven, rombol és épít,
ritmikusan vagy hektikusan, ad infinitum.
Az elszabadulás e semmítõ mozgása önnön
metaforikus erejû azonosítási folyamatában is érvényesül, egy kimondhatatlan,
megnevezhetetlen esemény keresi a nyelv
áradásában a formáját, a történelem menetében a helyét. A börtön cellájának térnélküli feszültségpontjába sûrûsödik a teremtõi
aktivitás, a robbanni, majd szétáradni kész
erõmozgás, Sade írói extravagáns képzelete
szárnyal és õrjöngve csapong a szexuális
és erotikus féktelenség szövegáradatában,
kitör a forradalom, elszabadul s tombol
a terror. Törlõdik a föld színérõl minden
dolog, fogalom és kép.
Az üresség
Maurice Blanchot szintén az individuális
teremtõi aktivitás és az univerzális változások
(legyenek azok akár történelmi sorsfordulók,
egy adott emberi közösség politikai beren
dezkedésében bekövetkezõ váltások vagy
épp metafizikai szinten formálódó módosu
lások) kölcsönviszonyát feltételezi, amikor
az íróban arra a mozgásra fókuszál, „mely
megállás nélkül és csaknem minden átmenet
nélkül halad a semmitõl a minden felé”. E
mozgás fõ jellemzõjét Blanchot a tagadásban

véli megragadhatónak, „mely nem elégszik
meg azzal a valószerûtlenséggel, melyben
mozog, hiszen meg akar valósulni, és ezt
csak úgy teheti, ha tagad valami valóságos
dolgot, valóságosabbat a szavaknál, va
lódibbat, mint az elszigetelt individuum, aki
a birtokában van: hajtja is szüntelenül a világ
élete és a nyilvános létezés felé, hogy ráve
zesse, hogyan válhat írás közben éppen ezzé
a létezéssé”. (Blanchot, 2003, 15-16.)
Az írói aktivitás és az elszigetelt individuum,
valamint a nyilvános létezés megtestesítõje,
illetve hordozója és példája Bataille-hoz
hasonlóan Blanchot-nál is Sade és a francia
forradalom. Csakhogy amíg Bataille-nál az
elszabadulás metaforikus és tényleges moz
gása a semmi felé tolja a lehetséges esemé
nyek kimenetelét, addig Blanchot a tagadás
hangsúlyozásával éppen ellenkezõleg, a min
den felé irányítja azt. És ez döntõ különbség,
még akkor is, ha például a hegeli intenció
és filozófiai háttér, valamint az egyén és a
történelem rendkívül erõs egymáshoz viszo
nyítása, egymásra vonatkoztatása mindket
tejüknél hasonló. Blanchot azzal, hogy abba
az abrazív erõmozgásba, amely az írói terem
tõi közegben és a történelmi szituációkban
egyként releváns, beiktatja a tagadás valódi
szubverzív mozzanatát, lehetõvé teszi, hogy
a folyamatok ne a semminek akár a nihiliz
mussal rokon, akár a tényleges megsemmi
süléssel ekvivalens övezetébe torkolljanak,
hanem mintegy a minden által körülölelt
semmit, azaz az ürességet érintsék, oda ha
toljanak be. Az üresség léte a semmi, azonban lehetõségfeltételében a minden határozza meg. Tudniillik arra vár, hogy telítõdjön.
Hogy megvalósuljon benne valami. Az
üresség attól üresség, hogy kész telítõdni
– jelen szituációnkban, Sade mûvészete és a
francia forradalom esetében: a mindennel.
Az írót mint elszigetelt individuumot a tagadás a világ, a nyilvános létezés felé hajtja.
Tagad minden addig fennálló rendet, vallást,
hitet, törvényt, és ekkor találja szembe ma-
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gát a történelemmel, amely a megvalósulás
lehetõségévé, azaz ürességgé változott: „a
történelem a megvalósuló üresség, az eseménnyé vált feltétlen szabadság”. (Blanchot,
2003, 16.) Az ilyen korszakot nevezi Blanchot
forradalomnak, amikor, lakonikusan fogalmazva, minden lehetséges. Az események
ilyenkor kizárólagosak és feltétlen érvényûek
lesznek. Tiszták és szükségszerûek. Minden
cél végsõ cél, minden tett végsõ tett. De ha
mindez így van, mondja Blanchot, a szabadság pandanja csupán a halál lehet. Nincs
más alternatíva: „az egyedül elfogadható
szavak ilyenkor: a szabadság vagy a halál”.
(Blanchot, 2003, 16.) A kizárólagosságnak
és az abszolúciónak, az alternatívák ilyen
végletes és végzetes leszûkítettségének, a
sors elvégeztetettségének az ideje, amikor az
üresség semmire se tekintettel épp telítõdik,
borzalmas méhében hordozva a megvalósítani vágyott mindent, nos ez a terror.
A terror mint a szabadság és a halál abszo
lút és végzetes kiazmusa a történelem transz
cendentális ürességét telíti a mindennel. E
telítõdés számtalan módon végbemehet, de
közös bennük az, hogy a terror ideje könyör
telenül különös. Azért nem fogható semmi
máshoz, azért oly különös az individuum
életében és a történelem menetében, mert
a két jellegformáló meghatározottsága – a
szabadság és a halál irreálisan felértékelõdik,
ellenben az emberi élet és a meghalás drasz
tikusan lefokozódik. A terror és a történelem
érintkezésének, sõt egymásba íródásának
e különös jellegzetessége, monstruóz
aszimmetriája Blanchot-ban Hegel egyik
gondolatát idézi fel: „A halál eseményének
önmagában már nincs jelentõsége. A Terror
idején az egyes emberek maghalnak, és
ez lényegtelen dolog. Hegel egyik híres
mondata így szól: »Ez a legközömbösebb,
legértéktelenebb halál, nem jelent többet,
mint levágni egy káposztafejet vagy lenyelni egy korty vizet.«” (Blanchot, 2003, 17.)
Egyfelõl puszta absztrakciók népesítik be a
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történelem színpadát, másfelõl a tényleges
halál tombol, és a valódi félelem szervezi a
lényegtelenné vált mindennapi létezést. A
terror a történelemnek az a pillanata, „amikor az élet magában hordozza a halált, és
éppen a halálban marad fenn”. (Blanchot,
2003, 18.) A halálban fennmaradó élet az
üresség telítõdhetõségének nyugtalanító,
de rendkívül pontos leírása. Az üresség
ugyanakkor a fogalom megszûnése is,
mindenféle fogalmiság és képiség kioltódása, a metaforikus azonosítás szándéka
és lehetetlensége.
Képtelenségek örökkévalósága
Meglehet, nem véletlen, persze nem is feltét
len szükségszerû az, hogy a terror metaforái
ban mûködõ azonosítás maga is feszült
ségteli és romboló erejû. A metaforában az
a legizgalmasabb mozzanat, amikor a benne
s általa teremtõdõ képi önmagába fordítja a
fogalmit, pontosabban amikor a fogalom és a
kép határai megszûnnek: a fogalom átfordul
képbe, egyúttal gazdagszik a fantázia táv
latával, a kép pedig telítõdik a megnevezés
rendjével. A metaforában az azonosító és
az azonosított közötti viszony eredeti vagy
inkább eredendõ, de mindenképp motivált.
Ahhoz, hogy a metaforában a fogalom és
a kép a különbség gazdagságában tudjon
azonosulni, egy elemibb szinten is be kell
hogy következzék a fúzió: tudniillik a világ
és a nyelv között. A világ és a nyelv eleven
kiazmusa a voltaképpeni létalapja a metafora
tropikus azonosításának.
A terror metaforái megszüntetik, lerom
bolják saját magukat. Arendtnél a Természet
és a Történelem puszta mozgástörvényei
ként leleplezõdõ abrazív aktivitás, valamint
az emberi sokféleséget megbéklyózó vasbi
lincs egymást szüntetik meg. Az elszabadulás
bataille-i képében a semmítõ mozgás magát
az azonosítást is eltörli. Blanchot-nál létében
a semmi által, ám lehetõségfeltételében a
mindentõl meghatározott üresség mintegy
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elnyeli a metafora azonosító erejét. A terror
mindhárom metaforája tehát önmaga ellen
fordul. Miután kifordítja a világot önmagából, a terror saját magát is felforgatja. S ettõl
nem mentes önnön reprezentációja sem.
A terror is kiazmusba rendezi a világot és a
nyelvet. A terror a történelem és a természet
egy lehetséges verziója, egyszersmind szubverziója. Felemelkedik vagy épp lesüllyed

tényleges eseményeivel és fogalmi, képi
reprezentációival az õrületes valószerûség
történeti-nyelvi világába, egyúttal átfordul – Kant szavaival – a „képtelenségek
örökkévalóságába”.
Kulcsszavak: terror, metafora, ellipszis, meg
ragadhatatlanság, mozgás, acélbilincs,
elszabadulás, semmi, tagadás, üresség
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„Hogy valamibõl emlék legyen,
várni kell. Minden alkalmasabb arra,
hogy emlékké váljon, mint a jövõ(nk).”
Erdély Miklós
1.
Nemcsak egy festmény, de egy guillotine is
lehet demokratikus: persze nem az elkészí
tés-, legfeljebb a mûködésmódját tekintve.
(Vö. Demokratikus festmény. In: Erdély.
1991, 167–182.) Különösen demokratikus
egy guillotine ott – egy olyan társadalomban
–, ahol a kontingencia tapasztalatával szem
ben megnyilvánuló aktív elégedetlenség
egy fiktív világ szabályaihoz való merev
ragaszkodás fanatizmusában tetõzik, ahol a
tények figyelmen kívül hagyása odáig foko
zódik, hogy kialakul egy állandó törvény nél
küli állapot – pontosabban egy olyan állapot,
ahol nincs különbség törvény és etika között,
ahol az érvényes törvény azonos a mindenki
által vallott és a lelkiismeretbõl fakadó etiká
val, minek következtében bárki, bármikor
és ami a lényeg, bármilyen ürüggyel letartóz
tatható és a társadalom ellenségének nyilvá
nítható, hiszen azt, hogy mit kell tenni egy
adott helyzetben, ettõl kezdve nem tudni,
hanem sokkal inkább érezni kell. Egy ilyen
társadalomban a magányos, egyre inkább
elszigetelõdõ individuumnak – ha nem akar
ja megtapasztalni a guillotine véres demokrá
ciáját – paradox és szinte megvalósíthatatlan
módon képesnek kell lennie arra, amire
– fogalmánál fogva – egyetlen individuum
sem képes huzamosabb ideig. Képesnek
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kell lennie a tömegekkel való együttérzésre, hiszen egy olyan társadalomban, ahol
demokratikus módon mûködik a guillotine,
ez kizárólag azért lehetséges, mert látszólag a
tömegek legszentebb érdekeit szem elõtt tartva
mûködik éppen így. Mondjuk ki nyíltan: a
terror (a guillotine csak szimbóluma ennek
– legalábbis Erdély Miklós Tavaszi kivégzés
címû filmjében) kizárólag egy totalitárius
államban lehet demokratikus, tehát ott, ahol
kivétel nélkül minden egyes ember meggyanúsítható azzal, hogy „renitens” gondolatai
vannak, hogy olyan tendenciák hordozója
– már pusztán fizikai létezésénél fogva –,
amelyek veszélyt jelentenek a történelem végcéljának megvalósulása szempontjából;
amelyek akadályt jelentenek a megvalósulás
felé tett szükségszerû lépések folyamatában.
Egy olyan folyamatban, amelynek csak a
terror intézményesítésével és kiterjesztésével
– tehát a guillotine demokratikussá tételével
– õrizhetõ meg a dinamizmusa, örökmozgó
jellege, amelynek állandóan új, kiküszöbölendõ akadályokra van szüksége; és amely
természetesen meg is találja a maga örök
akadályát az önálló gondolkodás képességével rendelkezõ individuum – a totalitárius
állam „objektív ellenségének” – képében.
Már (ha csak zárójelben is) kimondtam,
hogy mirõl lesz szó ebben az írásban. Erdély
Miklós 1985-ben készített Tavaszi kivégzés
címû filmjérõl. Hadd hívjam fel itt a figyelmet
egy másik évszámra is: 1968. Azért hívom fel
a figyelmet erre, mert ebben az évben kezdte
festeni Bernáth Aurél a Munkásállam-ot,
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amely – a kép 1973-as méltatója szerint
– a szocialista realizmus egyik mestermûve:
„gondolati tartalmával a mûvész munkássá
gát és egyben egy jelentõs magyar festészeti
tendencia történetét foglalja össze.” (Dávid,
1973, 13.) Jó okom van arra, hogy utalást te
gyek itt erre a festményre. Hiszen ha egyetértünk
azzal, hogy Bernáth Aurél Munkásállam
címû festménye „a determináció tagadására
épülõ modern társadalom, tehát a Kádárrendszer hiteles és igazi önarcképe” – ahol,
mint György Péter írja, „egyfajta ideális táj és
»társadalom« képe tárul a nézõ elé”, ahol „az
aranykori életöröm a meghatározó elem”
– akkor Erdély Miklós filmje – a Balázs Béla
Stúdióban forgatott Tavaszi kivégzés – nem
más, mint ennek az utópikus társadalmi
önarcképnek az ikonográfiai szimbolizálás
módszerével megvalósított kritikája. Erdély filmje arról beszél, amirõl a Bernáth-kép
hallgat: az ideális táj és társadalom másik,
rejtett arcáról, egy, a múlt felé zárt – és nem
véletlenül zárt – politikai rendszer legitimációjának eredetérõl. Ezt írja a már idézett
György Péter a Kádár köpönyegé-ben: bár
„a tudásrendszer transzparenciájáért és ellenõrzöttségéért cserébe a Kádár-rendszer
állampolgárai úgymond majd mindenre…
választ kaphattak”, volt néhány kérdés, ami
„szinte automatikusan kihullott a politikai elit
által diktált rendbõl, a mindennapi életbõl,
a kívánatos közbeszédbõl, s végül, de nem
utolsósorban a mûvészetbõl”. „A kivételek
listája ugyan szerény, de kijózanító volt: a
nyilvános beszéd nem érinthette a megszállás, a megtorlás, a kivégzések, a forradalom
kérdését.” (György, 2005, 28., 22–23., 45.)
Márpedig Erdély filmje – a maga „vázlatos”,
sõt „hevenyészett” módján – épp ezt a
kérdést érinti. (Erdély, 1995, 18.) Néhány
évvel a rendszerváltás elõtt, amikor „az emlékezetpolitikai kérdések egyszerre jelentek
meg a politika, a mûvészet és a mindennapi
élet világában”, amikor „a szocializmus múlt
nélküli világa hirtelen legitimitás nélküli

értelmetlenségnek tûnt”, Erdély filmje arra a
kérdésre keresi a választ, hogy mi a morális
következménye annak, ha egy társadalom
– vállalva az emlékezetpolitikai kérdések
tekintetében totalitárius módon fellépõ államhatalommal való konspiráció kockázatát
– úgy dönt, hogy nyomtalanul eltünteti a nyilvános közbeszédbõl (a politika, a mûvészet
és a mindennapi élet világából egyaránt) a
történelmi múlt egy meghatározott részének
emlékét. Konkrétan: ha megtiltja magának az
1956-os forradalomra és az utána következõ
terrorra való emlékezést. Úgy gondolom, ez
a magyarázata annak, hogy miért volt 1985ben „politikailag kínos” Erdély akciója, hogy
miért nem fogadták el a Balázs Béla Stúdió
akkori vezetõi – látszólag „esztétikai alapon”,
valójában viszont inkább „egy politikai fele
lõsségvállalás miatt” – a Tavaszi kivégzést.
Ezt a „borzasztóan kényes” filmet, ahol
Erdély megállapítása szerint – bár csak „jelzés
szerûen”, de – „minden a helyén van”. (Erdély,
1995, 26., 13.) (Úgy gondolom, hogy a Tavaszi
kivégzés egy „akciómûvész” filmje. Erdély
úgy mutatja be a Kádár-rendszer történetét,
mint egy hosszúra nyúlt – már több mint negy
ven éve tartó – happeninget. Filmje, akciója:
kilõtt „puskagolyó” a jövõ felé, ahonnan Bernáth kommunista társadalmának hétköznapi
hõsei a distancia pátoszával néznek vissza
ránk. „Az a meggyõzõdésem – írja az Apokrif
elõadásban Erdély –, hogy amikor valami
felszabadul és felszínre tör, akkor még az
határozza meg, ami ellen és aminek ellenére
létrejött.” Ez a helyzet a Tavaszi kivégzéssel is,
hiszen Erdély filmje a Kádár-rendszer „ellen”
és a rendszer által folytatott ideológiai indoktrináció „ellenére” jött létre 1985-ben. Így
folytatódik az Apokrif elõadás: „Az ellentétek
azonosságának elve alapján az [tudniillik a
happening – P. J.] még annak az ellentéte,
ami ellen létrejött, tehát az határozza meg.
Tulajdonképpen olyan ez, mint ahogy a
puskagolyót az odafojtás határozza meg, az,
amiben része volt, amíg ki nem szabadult.
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Ezeket az akciókat én mindig így tekintem,
mint a felszabadulást, olyat, ami kirajzolja azt
az elnyomatást, amiben részük volt azelõtt.
E kirobbanással ugyanakkor megjelenik az
új is, ami teljesen független és szuverén attól,
amiben létrejött és az egész jelenségben ez lesz
az értékes.” [Erdély Miklós: Apokrif elõadás.
In: Erdély, 1991, 157-158.])
Mégis: talán elhamarkodott lépés lenne a
Tavaszi kivégzés ilyen interpretációja mellett
kitartani, hiszen a Kalocsai elõadás-ban „újneo-realistáknak” nevezett filmrendezõkkel
(Jeles, Bódy, Gothár, Xantus, Tarr) kapcsolatban Erdély megállapítja: „nekem semmi
ingerem nincs ebben a társadalomkritikai élû
stílusban dolgozni”, ez „nekem nem tetszik”,
„nemcsak a filmben, sehol sem”. Holott – és ez
a megállapítás a Tavaszi kivégzéssel kapcsolatban is megállja a helyét –„fölfokozott
pillanataikban ezek a filmek szürreálissá
válnak, és olyan elemeket is képesek beengedni, ami nem reális, hanem fölcsavarodik
az egész, minthogyha már abszurd lenne.”
(Erdély, 1991, 197-198., 195-196.) Véleményem szerint Erdély is beenged „szürreális”
elemeket a Tavaszi kivégzés-be. Engedi, hogy
„fölcsavarodjon” a – helyszínek és a karakterek
pszichológiája szempontjából nagyon is realista – történet, „minthogyha már abszurd
lenne”. Miért teszi ezt? Hogy megmutassa
a filmmel azt a pontot, ahol maga a valóság
csavarodik föl, ahol maga a valóság válik
– a film perspektívájából nézve – abszurddá.
Ebbõl levonhatunk egy következtetést.
Erdélyt nem a történet érdekli (holott, mint
mondja, „ez a film [a Tavaszi kivégzés] nagyon közel van a játékfilmhez”), hanem az
a kérdés, hogy hogyan „lehet éreztetni egy
állapotot egy történettel”. (Erdély, 1995, 22.,
11.) Egy „belsõ”, „rossz”, „szorongásos”, sõt
„depressziós” állapotot; annak az embernek
(Erdély Miklósnak és/vagy a Tavaszi kivégzés
M. [Miklós?] nevû fõszereplõjének) az állapotát, aki úgy érzi, tapasztalja, hogy az 1980-as
évek Magyarországa „nem akármilyen hely”,
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hiszen itt „egy nagy kísérlet folyik, ahogy
most mondják, a fejlett szocializmus hosszú
történelmi korszakának laboratóriuma ez
a kis ország”. De ha ez a megállapítás igaz
– és itt jelenik meg az abszurd, itt, ahol Erdély retorikájában elválik egymástól fikció és
valóság, ideológia és tapasztalat, a dialektikus
ész és a mindennapi élet látásmódja –, akkor
hogyan lehetséges, hogy úgy érezzük: „min
denképpen nagyon kevés hajlamunk maradt
arra, hogy berendezkedjünk a meglévõbe, az
az érzésünk, hogy ami most van, azt nem
érdemes teljes mélységében megélni. Nem
elsõsorban azért, mert rossz, hanem azért,
mert átmeneti.” (Erdély, 1991, 191.)
Mégis: egyik mûvészeti írásában Erdély
– enigmatikus módon – megállapítja: ahhoz,
„hogy valamibõl emlék legyen, várni kell.
Minden alkalmasabb arra, hogy emlékké
váljon, mint a jövõ(nk).” (Nürnberg – Beuys.
In: Erdély, 1991, 37.) Miért? Mert a jövõ, ami
re itt Erdély utal: nem létezik. Pontosabban:
csak fikcióként, a modernitás egyik megva
lósíthatatlan, jövõ nélküli jövõjeként, utó
piájaként létezik. Létezik, de csak úgy, mint
a Bernáth Aurél-kép; létezik, de csak olyan
mértékig, mint a képen látható „ideális” táj
és társadalom, amelyet Bernáth a történetfi
lozófiai utópiák mennyországából alászálló
ideológiai doktrínák földi megvalósulásának
megváltott helyeként ábrázol. Egy ilyen – jövõ
nélküli – jövõ, és a Nürnberg – Beuys címû
írásban olvasható mondat erre utal: csak így
tud jelenné válni. Képpé – sõt falképpé, a vallási áhítat freskófelületévé – válva, a kommunizmus valóságba aláereszkedõ utópiájának
monumentális – és minél monumentálisabb,
annál élettelenebb, annál elidegenedettebb
– reprezentációjává dermedve. De – kérdezhetjük – mi értelme egy olyan jövõre várni,
amibõl csak így tud „emlék” lenni? Ami csak
távoli utópiaként válhat a rá való emlékezés
elérhetetlen tárgyává?
Erdély úgy foglal állást a Tavaszi kivég
zés-ében, hogy a Kádár-rendszer önmagáról
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alkotott univerzális jövõképe sohasem fog em
lékké, a rá várók empirikus élettapasztalatává
válni; hiába vannak olyanok, akik hisznek
benne. Miért nem? Mert kizárólag egy olyan
jövõ tud emlékké válni, amely a párhuzamos jövõképekrõl alkotott elképzelések
demokratikus vitájában találja meg a maga
szabad képviselõit. Bernáth festményén nem
látunk ilyen képviselõket. Mi több: Bernáth
festményén – és erre György Péter is felhívja
a figyelmet – még a munkásállamnak sincs
képviselõje, „politikai vezetõje”. Miért nincs?
Mert már nincs szükség rá; a kép egy olyan
világot ábrázol, ahol befejezõdött az ember
természetének átalakítása, ahol az ideológiai indoktrináció hatása alól már senki nem
képes kivonni magát; egy zárt világot látunk
a képen, ahonnan nincs miért és nincs hova
kilépni, ahol mindenki a saját börtönõrének
szerepét játssza.
Ez arra utal, hogy Bernáth – bár nem állt
szándékában – egy totalitárius társadalomról
alkotott (jövõ)képet a Munkásállam-ban.
Akárcsak késõbb a Tavaszi kivégzés-ben
Erdély. Mi a legfeltûnõbb ikonográfiai
bizonyítéka ennek? Kádár János és a Kádár
János által meggyilkolt Nagy Imre egy képen
való szerepeltetése. De az is erre utal, hogy
Bernáth a fizikai különbségek ábrázolása
ellenére megszünteti az emberek belsõ sokféleségét a képen, és a sokaságból olyan
egységet hoz létre, amely „tévedhetetlenül
úgy cselekszik, mintha maga is a történelem
vagy a természet menetének része lenne”.
(Arendt, 1992, 586.) Egy, a múltból a jövõbe
menetelõ emberi közösség ábrázolása a
Munkásállam; egy olyan közösségé, ahol
a múlt többértelmûségének reprezentációjáról
való latens lemondás diktatórikus gesztusa
jelenti az illuzórikus Egység feltételét; és ahol
a legelvontabb fogalmaknak az élet vezérfonalául való elfogadására irányuló szándék
fanatizmusában nincs különbség a magukat
a szabadság és az egyenlõség jövõbeli világába képzelõ individuumok között. Ebbõl

a szempontból a sakkozó Kádár János és a
tanuló nép soraiban elvegyülõ Nagy Imre
alakja között sincs különbség a képen.
2.
Nem válhat addig emlékké a jövõ, amíg
nem válik emlékké a múlt; amíg nem lehet
szabadon emlékezni arra, ami megtörtént,
és úgy, ahogyan valóban megtörtént; amíg
nincs jogunk nem dialektikus módon
gondolkodni. Bernáth Aurél – a Kádárrendszer jövõképébe emelve Nagy Imre
alakját – nem a mindennapi élet széthulló
és ellentmondásos epizódjainak statikus
ábrázolását nyújtja, hanem azt teszi, amit „a
dialektikus materialista alkotómódszer” (a
szocialista realizmus) követel a mûvésztõl: „a
folyamatok és a típusok dialektikus fejlõdésé
nek” reprezentációjára törekszik. Úgy jár el,
ahogyan a dialektikus módon gondolkodók:
feláldozza a múltat a jövõért, pontosabban:
megpróbálja megszüntetve megõrizni azt;
feltételezve, hogy a valóság „forradalmi fejlõdésben” van (Köpeczi, 1977, 130., 127.),
hogy a múltban és „a jelenben… mindig a
jövõ kísérletezik, s a jelenbeli továbbélésben
egyre inkább korrigálódik és konkretizálódik
az eleinte még homályos ígéret: az eszme is”;
feltételezve, hogy az eszme mint a történelem
univerzális mozgástörvénye „nem pusztán
az események formális és transzcendens
regulájaként áll kölcsönös kapcsolatban a
»valós« történéssel, hanem olyan »tendencia«ként, amely folyamatosan korrigálja magát a
valóság fényében.” Mit tesz ezzel szemben
Erdély? Antidialektikus módon azt állítja,
hogy nem szabad – és nem is lehet – megszüntetni a múlt tézisét a jövõ magasabb
szintézisében. Nem, mert az így megõrzött
– megszüntetve megõrzött – múlt nem válhat a fennálló „lét-textúra” szétfeszítésének
irányába ható „valóság-transzcen-dens” orientációk kritikájának alapjává. (Mannheim,
1996, 277–278., 221–222.) Erdély azt teszi a
Tavaszi kivégzés-ében, amit egy dialektiku-
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san gondolkodó sohasem tenne: nem a jövõ
múltja, hanem – éppen ellenkezõleg – a múlt
jövõje mellett foglal állást, feláldozva a jövõ
utópikus emlékeit a múltra való emlékezés
jövõje érdekében. Hogyan valósítja ezt meg?
Úgy, hogy végsõkig feszítve az utópiát, a
Kádár-rendszer jövõjérõl alkotható utópikus
képet: totalitárius módon – pontosabban: a
totalitarizmus komédiájaként – ábrázolja azt.
Megmutatni a jövõ emlékeit annyit jelent,
mint beoltani a jelent azzal, ami jön. „Harma
tos szellemi fegyvereink – írja Erdély a már
idézett Nürnberg – Beuys címû írásban
– csak arra alkalmasak, hogy pillanatnyi
rést üssenek a jelen bódulati falán, és egy
tétova ajánlatot csúsztassanak be a keskeny
hasadékon.” (Erdély, 1991, 37.) Ez a jelenbe
becsúsztatott ajánlat, jelenbe becsúsztatott
jövõ: egy totalitárius társadalom kafkai képe.
Ez az, amit nem lát a jövõ „bódulatában”
élõ jelen, ezt a képet kell keresztülpréselni
annak „falán”, azoknak az „agymosás” áldo
zatául esett embereknek a tudatán, akik
abban hisznek, amit az indoktrinációt végzõ
hatalmak el akarnak hitetni velük, akik – ha
már a hit megszületett bennük – „könnyen
képesek alkalmazkodni bármely doktríná
hoz, logikához, amely ellentmond a józan
észnek és a korábbi hiedelmeiknek”. (Fehér
– Heller, 1992, 152.) Ez a magyarázata annak,
hogy miért hangsúlyozza Erdély, hogy fel
fogása szerint a mûvészet – az indoktrináció
szolgálatában álló totalitárius mûvészettel ellentétben –: „az oltáshoz hasonlatos
tevékenység”. Amíg a totalitárius mûvészet
célja az emberek ideológiai „elbódítása” – a
valósághû gondolkodásmód számûzése a
tudattalanba –, addig a mûvészet (annak
Erdély által képviselt, antitotalitárius formája)
„gyógyító vagy annak vélt mérgeit böki a bõr
alá” – vagyis a jelenbe. Miért teszi ezt? Hogy
megszabadítsa a totális álomba zuhant jelent
a jövõ „rém”-álom-„képeitõl”, azok „bódító”
hatásától. Például éppen az olyan képek ha
tásától, mint Bernáth Aurél Munkásállam-a.
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Mint Erdély írja: a mûvészet „leginkább arra
jó, hogy az ellenmérget kitermelje, olyasmi
felõl keltsen képzeteket, ami ellen máris
megtanultak védekezni a beoltottak, amitõl
a továbbiakban nem kell tartaniuk”. (Nürn
berg – Beuys. Erdély, 1991, 37.) Mi az, amitõl
tartani kell? Attól, ami „a pretotalitárius gon
dolkodást és logikát a pszichikum tudattalan
szintjén” tartja. Ezek – írja Fehér Ferenc és
Heller Ágnes – „voltaképpen ugyanazok az
indítékok, amelyek általában is pszichés cen
zúrát igényelnek: a félelem és a jutalmazás
vágya. A félelem legegyszerûbb fajtái az élet
és a személyes szabadság féltése, egyszers
mind a meghatározatlan szorongás.” (Fehér
– Heller 1992, 153.) Már utaltam rá, és most
még egyszer aláhúzom: a Tavaszi kivégzés
– Erdély szándéka szerint – egy „belsõ”, „szo
rongásos” állapotot ábrázol. Egy olyan ember
állapotát, aki áloméletet él, aki nem tud különbséget tenni valóság és fikció között, és
akit éppen ezért egy nem totalitárius módon
gondolkodó ember hiába figyelmeztet: „a
jövõalakítás életveszélyes foglalkozás, nem
jó, ha valaki valamely racionálisnak látszó
szélsõségbe túlságosan belelovalja magát”.
(Nürnberg – Beuys. Erdély, 1991, 37.)
3.
Erdély filmje arra a kérdésre keresi a választ,
hogy milyen viszonyban van egymással fikció és
valóság egy totalitárius társadalomban, ahol
történelmi valósággá váltak a szükségszerû
ség páholyából látott utópiák; ahol az a tör
vény, hogy az egyén – az utópia megvalósu
lása érdekében – feláldozható, és ahol ezt
a törvényt a józan ész megvetésének légkö
rében élõ individuum – akit megfosztottak
a nem totalitárius valósággal való empirikus
konfrontáció lehetõségétõl – kész önként, a
legkisebb ellenállás nélkül elfogadni; feltéve,
hogy az áldozat nem érinti ideológiákkal kö
rülbástyázott identitását, feltéve, hogy nem
kell lemondania – önmagával együtt – arról,
ami a legfontosabb számára: egy olyan világ
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megvalósulásának utópikus reményérõl,
amelyben – mint Hannah Arendt írja – „a
gyökértelenné tett tömegek merõ képzelgés
révén otthon érezhetik magukat, és megkíméltetnek azoktól a soha véget nem érõ
csapásoktól, amelyekkel a való élet és való
tapasztalat sújtja az embereket és minden
várakozásukat”.
Nem véletlenül utalok itt Hannah Arendt
totalitarizmuselméletére, hiszen Erdély filmje
a szélsõséges szubjektivitás helyzetébe jutott
tömegember totalitárius látásmódjának ironikus kritikájaként is interpretálható. Erdély
ugyanazt állítja a Tavaszi kivégzés-ben
– mind a cselekmény, mind az ikonográfiai
szimbolizálás szintjén –, amit Hannah Arendt
A totalitarizmus gyökerei-ben: ott, ahol „kö
vetkezetes hazugságok” révén lehetséges
létrehozni és fenntartani egy fiktív világot
– a valóság helyén és helyett –, ott az olyan
emberektõl, mint M., a feltétlen engedelmes
séget is lehetséges megkövetelni az élet és
halál dolgában. Ott a valóságból a fikcióba,
az esetlegességbõl a következetességbe
menekülõ emberek képtelenek arra – külö
nösen abban az esetben, ha egy totalitárius
mozgalom hiszékeny szimpatizánsai –, hogy
életüket azon a „szorosan összefonódott” tár
saságon kívül képzeljék el, „amelynek tagjai
a beavatatlanok világa felett állónak érzik
magukat, még akkor is, ha – mint Hannah
Arendt írja – vádlottakat csinálnak belõlük.”
(Arendt, 1992, 437., 461.) Erre a Tavaszi ki
végzés fõszereplõje sem képes. Bár a kafkai
módon mûködõ hatóságok által halálra ítélt
M. tudja, hogy „egy érthetetlen és bosszantó
hivatali baklövés” áldozata lett, nem tud nem
megjelenni a kivégzés helyszínén, sõt elhatá
rozza, hogy ha nem érkeznek meg idõben a
hivatalnokok, õ lesz az, aki végrehajtja ma
gán az ítéletet, megnyomva „a zsinegen lógó
rozsdás kést” kioldó elektromos szerkezet
indítógombját. Nem azért teszi ezt, mert azt
gondolja (amiben különben „hallgatólago
san” mindenki egyetért), hogy „ok nélkül

senkit nem végeznek ki” (Tavaszi kivégzés.
Erdély, 1995, 89.), hanem sokkal inkább
azért, mert a totalitárius mozgalmak legszem
betûnõbb külsõ jellemzõje, hogy „tagjaiktól
teljes, korlátlan, feltétel nélküli és visszavon
hatatlan hûséget követelnek”, és M. éppen
egy ilyen mozgalom tagja Erdély filmjében.
Erre utal, hogy M. a „tanácsházán” dolgozik,
tehát éppen ott, ahonnan az általános tiszto
gatás folyamatát irányítják a pártbürokrácia
láthatatlan vezetõi.
De az M. viselkedésében megnyilvánuló
„belsõ” is arra utal, hogy itt egy olyan indi
viduumról van szó, aki nem tudja magát el
képzelni azon a zárt – és minél zártabb, annál
abszurdabb – világon kívül, ahol „kísérletezni
lehet a valósággal vagy még inkább a valóság
ellenére”, ahol az állam – az intézményesült
káosz rendszereként, sõt „laboratóriumaként”
– az ideológiai doktrínák valósággá változtatásának célját szolgálja a kivégzésekkel.
Hannah Arendt azt írja, hogy „ha létezik valami olyasmi, mint totalitárius személyiség
vagy mentalitás, akkor ennek egyik legfeltû
nõbb vonása éppen a rendkívüli alkalmazko
dóképesség és az állandóság hiánya…”.
(Arendt, 1992, 377.) M. is ilyen rendkívüli al
kalmazkodóképességrõl tesz tanúbizony
ságot Erdély filmjében, hiszen nem talál
semmi szokatlant „a gyakran napi kétszeri
ítéletvégrehajtás látványában” és abban sem,
hogy bárkirõl el tudja képzelni: „valami rejtett
mocsok, valami zavaros [van] az illetõben”.
Amikor a film alapjául szolgáló novella elbe
szélõje azt mondja, hogy „olykor megpróbál
tam köztiszteletben álló személyekrõl elkép
zelni, hogy elítélik”, és „furcsa módon ez
minden esetben sikerült” (Tavaszi kivégzés.
Erdély, 1995, 89.), akkor azt teszi, ami egy
totalitárius módon gondolkodó individu
umtól feltétlenül elvárható: nem lepõdik meg
semmin: „még akkor sem inog meg, amikor
a szörny saját gyermekeit kezdi felfalni, sõt
még akkor sem, amikor õ maga válik üldözés
áldozatává...”. (Arendt, 1992, 378.)
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Egy totalitárius rendszer úgy mûködik,
hogy „fölszippantja” a hétköznapi ember
személyiségét. Egy totalitárius rendszerben
„az emberek elkezdik a totalitarizmus nyel
vét beszélni, s e folyamat során fokozatosan
olyan dolgokat is magától értetõdõnek
tekintenek, amelyeket egy évvel korábban
még nem fogadtak volna el, olyan dolgokat,
amelyek jóváhagyása merõben ellentétes a
jellemükkel”. (Fehér – Heller, 1992, 165-167.)
Erdély filmjében, ahol „a gyász állandó és unt
formája… a társadalmi érintkezésnek”, M. azt
tekinti magától értetõdõnek – hiszen „úgysem tehet senki semmit” –, hogy bármikor
kivégezhetik. (Tavaszi kivégzés. Erdély, 1995,
88.) Ez a „cinikus vagy unott közöny a halállal
és más személyes katasztrófákkal szemben”
(Arendt, 1992. 387.) akkor nyilvánul meg a
legerõsebben, amikor megtudja, hogy halálra
ítélték, és nem kétségbeesést vagy halálfélelmet érez – holott egy hétköznapi ember
elsõ, természetes reakciója ez lenne –, hanem
„égetõ szégyent”. Ezt mondja az elbeszélõ a
filmnovellában: „Mikor a kezembe nyomott
papírlapot átfutottam, valószínûleg elsápadhattam, bár belül elborított az égetõ szégyen.
Egész testemben zsibongást éreztem, ami
különös módon azonosnak tûnt a teremben
hallható tompa zsivajjal. Ugyanakkor minden és mindenki olyan különvalónak tûnt,
mintha vizet eresztettek volna a terembe és
én egy üvegbúrán keresztül nézném õket.”
(Tavaszi kivégzés. Erdély, 1995, 90.) Miért
érez szégyent M.? Miért érzi hirtelen magányosnak, mindenkitõl elszigeteltnek magát?
Mert azt gondolja, hogy aki nem része a
totalitárius mozgalom által létrehozott és
fenntartott fiktív világnak, az tulajdonképpen
nem is létezik; az nemcsak a mozgalomból,
hanem magából a létezésbõl van kizárva.
M. – kezében a halálos ítélettel – nem érzi
többé igazolhatónak a létezését. Káros és
életképtelen lénynek érzi magát, aki csak
akadálya annak, hogy a Történelem elérje
szükségszerû végcélját. Mivel azonban a
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totalitárius állam a végrehajtó és az áldozat
szerepére egyaránt felkészíti alattvalóit – „ez
a kettõs felkészítés, amely a cselekvés elvét
pótolja: az ideológia” –, M. tudja, hogyan
õrizheti meg erkölcsi méltóságát. Úgy, hogy
engedelmeskedik a Történelem univerzális
mozgástörvényének, meggyõzve magát ar
ról, hogy ha életének már nem is, halálának
még mindig van célja és értelme: az, hogy
meggyorsítsa a Történelem mozgását, a dia
lektikus összefüggések érvényesülését.
M. olyan individuum, aki a halálos ítélet
elolvasásának pillanatában arra a következ
tetésre jut, hogy nincs élet a totalitárius moz
galom által létrehozott és fenntartott fiktív
világon kívül, hogy annak, aki a mozgalom
ellen van (márpedig a halálos ítéletbõl éppen
ezt tudja meg M.), el kell tûnnie nyomta
lanul – nemcsak a mozgalomból, hanem az
életbõl is. Ki ellen és milyen bûnt követett
el M.? Ennek nincs jelentõsége – még M.
számára sem. Bár elõször még megpróbálja
tisztázni a „félreértést”, hamarosan felhagy az
erõfeszítéssel. Mintha csak felismerné, hogy
egy totalitárius állam (annak titkosrendõr
sége) nem a bûnt üldözi, hanem a lehetséges
bûnt: a gyanúsítottat nem azért tartóztatják
le, mert elkövetett valamit, hanem azért, mert
„képesnek tartják a személyiségéhez (vagy
gyanított személyiségéhez) többé-kevésbé illõ
bûntény elkövetésére”. Mert képesnek tartják
a „bûnözõvé” válásra. Ezért ítélik halálra
M.-et is. Halálra ítélik, mert egy totalitárius
államban – ahol a ténybeli korlátok kikü
szöbölése végül „arra az abszurd és borzal
mas következtetésre vezet, hogy minden
olyan bûntettet, amelyet az uralmon lévõk
egyáltalán el tudnak képzelni, büntetni kell,
független attól, elkövették-e vagy sem” – „a
»gyanúsított« kategória […] az egész lakosságra
kiterjed. Bármely gondolat, amely eltér a hivatalosan elõírt és állandóan változó vonaltól,
már önmagában gyanús, függetlenül attól,
hogy az emberi tevékenység mely területén
jelentkezik. Az emberek pusztán azért, mert
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gondolkodni képesek, per definitionem
gyanúsak, és ez a gyanú példás viselkedéssel
nem hárítható el…” (Arendt, 1992, 587.,
518., 519., 521.) Mikor tér el M. a hivatalos
vonaltól? Amikor megpróbál magyarázatot
találni a kivégzésekre, amikor megpróbálja
„átérezni” azok „indokoltságát”. „Erõs a
gyanúm – mondja –, hogy következményei
ben valamiképpen hozzájárultak ilyen és
ehhez hasonló renitens gondolatmenetek,
hogy végül én is az elmarasztaltak szégyen
letes listájára kerüljek.” (Tavaszi kivégzés.
Erdély, 1995, 89.)
De – kérdezhetjük – miért jelent veszélyt
egy „renitens gondolatmenet” a totalitarizmus
szempontjából? Mert – mint Hannah Arendt
írja – „a totalitárius uralom »mintapolgára«
pavlovi kutya, a legelemibb reakciókra korlátozott emberpéldány, az a reakciótömeg,
amely mindenkor megsemmisíthetõ és
azonosan viselkedõ más reakciótömegek
kel helyettesíthetõ.” Egy olyan individuum,
aki önállóan gondolkodik – akinek M.-hez
hasonlóan „renitens gondolatmenetei”
vannak –, azért tekinthetõ per definitionem
gyanúsnak, sõt veszélyesnek, mert ismeri a
distancia érzését, mert tudja, hogy mit jelent
különbözni másoktól – esetünkben épp a
totalitárius állam „mintapolgáraitól”. Persze a
distancia érzése egy totalitárius személyiség
számára sem ismeretlen. Csakhogy ebben
az esetben a distancia érzése – sõt, pátosza
– „a Mi és az összes többi ember közti különbség” reprezentációjának fanatizmusában
válik az önmeghatározás alapjává. Egy olyan
individuum, aki önállóan gondolkodik, nem
fanatizálható, mert nincsen „Mi” tudata sem.
Az ilyen individuum nem csoportok – fajok
vagy osztályok – között lát különbséget,
hanem legfeljebb emberek között, akik gondolkodnak vagy nem gondolkodnak.
Egy tekintélyelvû rendszernek „mindig
az a célja, hogy korlátozza vagy csökkentse,
ám sohasem az, hogy megszüntesse a sza
badságot” – a distancia érzését. „A totalitárius

uralom célja viszont a szabadság megszünte
tése, sõt, általában az emberi spontaneitás
kiküszöbölése…” (Arendt, 1992, 548., 499.)
Nem lehet az emberek fölötti uralom addig
totális, amíg a külsõ nem ugyanaz, mint a
belsõ, amíg különbség van az általános és
az egyes között. Éppen ezért a totalitarizmus
arra törekszik, hogy megszüntesse az individuum és a közösség (a „Mi” megtestesülése)
között a distanciát; eszményi „mintapolgára”
mindig egy olyan individuum, aki kifejezi
magát az általánosban, akivel bármit meg
lehet tenni a Történelem végcéljának meg
valósítása érdekében. Pontosan úgy, mint
azokkal a sakkfigurákkal, amelyek Erdély
Erõegyensúly címû akciófotóján láthatók.
(Vö. Erõegyensúly. Erdély, 1991, 13. kép)
Ilyen kiszolgáltatott, bármikor „felborítható”,
bármikor halálra ítélhetõ sakkfigura M. is.
M. sorsa azt bizonyítja, hogy a totalitariz
musnak mindig a belsõvel van dolga; mindig
a belsõt akarja szóra bírni, beszédre kény
szeríteni; mindig a belsõt akarja külsõvé tenni
– megfosztva különösségétõl, autonómiájá
tól, „renitens gondolatmenetek” alkotására
való képességétõl. Miért ítélik halálra a Ta
vaszi kivégzés fõhõsét? Mert azok a hatalmak,
amelyek az általánost képviselik, kíváncsiak
a belsõre, arra, hogy a mozgalom M. nevû
tagja: totalitárius mentalitású-e. A film fõhõse
– ebbõl a szempontból – jól vizsgázik, hiszen
kész végrehajtani magán a halálos ítéletet,
jelezve, hogy nem tudja elképzelni az életét
a totalitárius mozgalom fiktív világán kívül.
Ótestamentumi, sõt kafkai képpel élve: M.
olyan fiúnak bizonyul, aki – paradox módon
épp a saját jövõje érdekében – feláldozza
magát a megszállott, totalitárius apa kedvé
ért, annak parancsára. (Vö. Kafka, 2001,
38–48.) Pontosabban: csak kísérletet tesz rá,
hiszen a guillotine végül nem mozdul meg.
Többféleképpen is értelmezhetjük ezt
a jelenetet. Elõször is értelmezhetjük úgy,
ahogy Erdély – pontosabban a filmnovella
elbeszélõje – teszi; hangsúlyozva, hogy a
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hatalom homlokzata mögött már nincs olyan
erõ, amely képes megakadályozni a rendszer legitimációjának eredetével kapcsolatos
emlékezetpolitikai kérdések megjelenését a
politika, a mûvészet és a mindennapi élet
világában; mert már nincs semmi, ami képes
biztosítani a börtönként és a „megnyerhetõ
veszteség” eldorádójaként egyaránt meghatározható rendszer stabilitását, látszólag
szükségszerû – a történelem mozgástörvénye által garantált – jövõjét. De ha így áll a
helyzet – ha „minden alkalmasabb arra, hogy
emlékké váljon, mint a jövõ(nk)” –, akkor
„érdemesebb valami meg nem levõre, valami
készülõfélben lévõre figyelni”. Akkor, mint
Erdély írja A kalocsai elõadás vázlat-ában:
„utazási állapotok uralkodnak…” (Erdély,
1991, 184.)

guillotine mozdulatlansága nem jelent sem
mit, hiszen „központilag” kapcsolták ki „a
gépezetet mûködtetõ áramot”, tehát M. a
véletlennek köszönheti az életét. „Képzele
temben – mondja M. – megjelent egy fehér
köpenyes központi kisasszony, aki a kapcso
lót elfordította.” (Tavaszi kivégzés. Erdély,
1995, 93.) De úgy is értelmezhetjük ezt a
jelenetet, mint a fikció fikcióként való lelep
lezõdésének pillanatát; annak – prófétikus
– bejelentését, hogy a Kádár-rendszer a „libe
rális totalitarizmus” kísérleteként megbukott.
(Kertész, 2006, 213.) Nem mozdul meg a
guillotine – jelezve, hogy a „fejlett szocializ
mus laboratóriumában” megszûnt a demok
ratikus törvények helyét elfoglaló terror (az
„erõpropaganda”) dinamikája; jelezve, hogy
hiányzik az utópikus ideológiai doktrínák
valósággá változtatására irányuló politikai
akarat régi fanatizmusa. Nem mozdul meg a
guillotine – mert Erdély azt akarja mondani (a
maga közvetett, szimbolikus módján), hogy a

Kulcsszavak: totalitarizmus, Kádár-rendszer,
utópia, emlékezetpolitika, reprezentáció,
indoktrináció, dialektika, terror
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A Homo sapiens legjellegzetesebb, megkü
lönböztetõ jellege a más emlõsökhöz képest
jóval nagyobb agya (1. ábra); testsúlyhoz
viszonyítva is háromszor nagyobb, mint leg
közelebbi élõ rokonunké, a csimpánzé.
Mi különbözteti meg az emberi idegrend
szert, ezt a John Eccles Nobel-díjas tudós
szerint a világmindenség legcsodálatosabb
és legkomplexebb szerkezetét más, nem em
beri agyaktól? Mi az a különlegesség, ami az
emberi idegrendszerben található és amelyet
meg kell fejtenünk ahhoz, hogy az emberállatvilág közötti különbséget ténylegesen
értelmezni tudjuk?
Miért van az, hogy az ötéves embergyerek
idõnként különbözõ kérdéseket tesz fel,

például egy nagyon egyszerû kérdést: hon
nan és hogyan jöttem én erre a világra? Míg a
legszofisztikáltabb és legjobban tréningezett
ötéves és kommunikációra tanított csimpánz
is mindössze annyit képes közölni a maga
módján, hogy „enni kérek, inni kérek”. Az
elmúlt hárommillió esztendõ alatt az ember a
törzsfejlõdés során fantasztikus komplex nyelvi kultúrát fejlesztett ki, magyarul: megtanult
beszélni és olyan anyagi kultúrát alakított ki,
amelyet nemcsak a nagyobb agynak, hanem
az agy kvalitatív, minõségi fejlõdésének is
tulajdoníthatunk. Kérdés tehát, hogy az emberi agyfejlõdés, ez a fantasztikus, részben
nagyságában, másrészt komplexitásában kéthárommillió év alatt végbement agyfejlõdés
hogyan is történt? Az emberi agy fejlõdésére
vonatkozó ismereteink közül a dolgozatban
a paleoneurológiai vizsgálatok eredményeit,
másrészt az ember és agyának fejlõdését sza
bályozó genetikai héttér újonnan felderített,
nagyon fontos részeredményeit foglaljuk
össze.
Paleoneurológia

1. ábra • Emlõs agyak összehasonlító
makromorfológiája

Ez a tudomány az emberelõdök, a homi
nidák fajainak csontleleteibõl, elsõsorban
a koponya lenyomataiból következtet a
fejlõdés láncolatának, az emberré alakulásnak állomásaira. A foszilis evidenciák
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2. ábra • A kettéágazó hominid fejlõdésvonal.
Látható, hogy az Australopithecusok korai
szakaszát már a két lábon járás jellemezte.
arra utalnak, hogy az agy nagyságában
lépcsõzetes fejlõdés volt az elmúlt 2-2,5 millió
év során. Vegyük elõször az Australopithecu
sokat, amelyek tulajdonképpen a hominid
sor legelején találhatók (2. ábra).
Az Australopithcus aferensis a korai homi
nidák képviselõje volt, mintegy 3,5-2,9 millió
éve. A Donald Johanson által talált, 3,2 millió
éves egyed, a híres „Lucy” tartozott ehhez a
fajhoz. A mai csimpánzhoz hasonló, 400-450
cm3 körüli agytérfogat és ugyancsak nagyon
erõs rágóizomzat jellemezte. Testmagassága95
és 135 cm között lehetett. Ugyanakkor a fogazata, lábai és a medence már inkább emberszerû
jelleget mutatott. Ez volt az elsõ hominid
(emberelõd), ami két lábon járt (2. ábra).
Australopithecus africanus, 3-2 millió
évvel ezelõtt élt, természetesen Afrikában;
az agy nagysága 400 és 500 cm3 között volt.
Ez valamivel nagyobb, mint a csimpánzok
agya, bár a test nagysága körülbelül azonos
lehetett. Természetesen még nincs meg az
agynak az a fejlõdése, mely a beszédet is
lehetõvé tette volna. Gyümölcs- és növény
evõ volt.
Australopithecus boisei (az A. robustus is
ehhez hasonló lehetett). A koponya erõteljes,
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bár az agykoponya csupán max. 500 cm3.
2,3-1,1 millió éve élt – az Australopithecusok
eddig talált utolsó (legfiatalabb) faja. Éppúgy,
mint elõdei, két lábon járt.
Homo habilis, vagyis a ‘kezes ember’;
azért hívják úgy, mert már eszközöket is lehet
találni a Homo habilis maradványai mellett.
A habilis tulajdonképpen 2,4-1,5 millió évvel
ezelõtt élt. Sok tekintetben még hasonló
az Australopithecusokhoz. Ugyanakkor az
átlag agyméret már 650 cm3, jóval nagyobb,
mint az Australopithecusoké. Ez az agyméret
egyébként változik, 500 és 800 cm3 között, a
800 cm3 már a következõ Homo agy (Homo
erectus) nagyságát is eléri. A Homo habilis agy
formája is emberi jellegû. A Broca area, azaz
a beszédközpont még nem található meg; a
habilis testnagysága kb. 127 cm lehetett, és
kb. 45 kg-os volt. A következõ és a legfontosabb az emberelõdök közül a Homo erectus.
Ennél volt a fejlõdés a legdrámaibb.
Homo erectus
A leggyorsabb evolúciós fejlõdést itt talál
hatjuk az agy nagyságában is. A Homo erec
tus (egyenesen járó ember) kb. 1,8 millió
évvel ezelõtt lépett fel, de még 300 000 évvel
ezelõtt is találhatók Homo erectus szerû maradványok. A habilishez hasonlóan az arc
még erõteljesen elõre nyúló, nagyon nagy
moláris fogakkal, az agyméret pedig nagyon
változó volt: 750 és 1225 cm3 között volt a
különbözõ Homo erectus-maradványoknál.
Míg a Homo habilis és valamennyi Australo
pithecus csak Afrikában élt, az erectus már
kikerült Afrikából. Megtalálhatók Homo erec
tus-maradványok Ázsiában és Európában is.
Arra is van bizonyíték, hogy a Homo erectus
már tüzet is használt, és kõszerszámai is
jóval szofisztikáltabbak voltak, mint a Homo
habilisé. Az erectus után a következõ forma
az emberi elõdöknél a Homo sapiens, még
hozzá annak archaikus, õsi formája.
Homo sapiens (archaikus)

Hámori József • Az emberi agy fejlõdésének története
Kb. 500 000 évvel ezelõtt élt. Keveréke a
Homo erectus és a mai modern ember jelleg
zetességeinek. Az agyméret már általában
is nagyobb, mint a Homo erectusé, de vala
mivel kisebb, mint a modern embereké,
1250 cm3 körüli átlaggal. A koponya jóval
kerekdedebb, mint az erectusnál. A váll és a
fogak az erectusénál kevésbé robusztusak,
de jóval erõteljesebbek még mindig, mint
a modern embernél. Nincs egészen pontos
választóvonal az 500 000 és 200 000 évvel
ezelõtt talált erectus és az archaikus sapiens
között. Idõnként valószínûleg keveredés is
volt közöttük.
Következõ a Homo sapiens neanderthali,
azaz a neanderthali ember. 230 000 évvel ez
elõtt jelent meg elõször és még 30 000, újabb
kutatások szerint még 25 000 évvel ezelõtt
is élt, elsõsorban a hidegebb éghajlaton,
tehát nem Afrikában, hanem Európában.
Az átlagagy valamivel nagyobb, mint a ma
élõ modern embereké átlagban, körülbelül
1450 cm3. Az agy mérete mellett azonban az
agy formája még mindig kissé hosszúkásabb,
mint a modern embernél. A neanderthaliak
nagyon jó vadászok lehettek, és tulajdon
képpen az elsõk voltak, akik eltemették
halottaikat. A legkorábbi ilyen temetkezési
hely kb. 100 000 évvel ezelõtt keletkezett.
A neanderthaliak Európában és a KözelKeleten éltek.

pesek, így jöttek létre a finom mûvészi mun
kák, például a különbözõ csontfaragások.
Kisebb szobrocskák (csontból, kõbõl), a ze
nei instrumentumok (ezek nagyon fontosak,
tehát már zenéltek) és rendkívül szép bar
langfestmények, amelyek a tulajdonképpeni
a crô-magnoni kultúra megjelenése után, 20
000-30 000 évvel ezelõtt fejlõdtek ki a leg
teljesebb mértékben.
Ugyanakkor amikor azt tapasztaltuk, hogy
az emberi agy fejlõdésének egyik legfontosabb
tényezõje, hogy jelentõs mértékben növekedett 2-2,5 millió év alatt, míg elérte a jelenlegi
nagyságát, megállapítható (3. ábra), hogy
ugyancsak a hominidák fejlõdésének másik
ágában furcsa módon az volt a jellemzõ,
hogy nem növekedett az agy. Ez a vonal az
Australopithecusok ága. Nagyon kis különbséget lehet látni a korábbi Australopithecus
gracilis afarensis és jóval késõbbi, robusztus
fajok között.
A gracilis formánál az Australopithecus
africanusnál az agy térfogata kb. 442 cm3,
míg a jóval robusztusabb formáknál (Aust
ralopithecus robostus és Australopithecus
boisei) kb. 516 cm3, tehát tulajdonképpen

Homo sapiens sapiens (a mai ember)
E formájában elõször 195 000 évvel ezelõtt
jelent meg, agyméret átlagban 1350 cm3,
némileg különbözik a férfiaknál és a nõknél.
40 000 évvel ezelõtt, amikor a crô-magnoni
kultúra megjelent, az eszközök jóval szofisz
tikáltabbak lettek, mint az elõdöknél vagy
akár a neandervölgyi embereknél. Sokféle
anyagot használtak, így csontot, a késõbbi
ekben már fémet is. Új technológiát alakí
tottak ki arra, hogy ruhát varrjanak, ruházatot
állítsanak össze. Ezenkívül különbözõ
mûvészeti alkotások létrehozására voltak ké

3. ábra • A hominid fejlõdésvonal ember
hez vezetõ fajainál (habilis, erectus)
jellemzõ az agytérfogat növekedése.
Ugyanez az Australopithecus vonalnál
(boisei) nem tapasztalható.
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nincs nagyobb különbség. Vagyis az Aust
ralopithecusok egymást követõ fajai úgy
éltek és haltak is ki, hogy nem növekedett
az agy térfogata. Ennek egyik lehetséges
magyarázata, hogy az agy térfogatnagysága
tulajdonképpen a fajnak a komplex fejlõdési
lehetõségeivel és elsõsorban az eszközök
megjelenésével volt kapcsolatban. Tehát
olyan eszközökrõl van szó, amelyeket az
elõemberek, a habilis, elsõként maga is már
használhatott. Ugyanez, azaz az eszközhasz
nálat, az Australopithecusoknál nem jelent
meg. Az, hogy különbözõ munkaeszközö
ket, eszközöket használtak az elõemberek,
annyit is jelentett ugyanis, hogy megnöve
kedett az a lehetõségük, hogy megfelelõen
alkalmazkodjanak a környezetükhöz, és
ehhez megfelelõ technológiával rendelkezze
nek. Tulajdonképpen a Homo erectus volt
az az elõdünk, amely már „kifinomultabb”
eszközökkel rendelkezett, és képes volt
arra, hogy a környezetével kapcsolatos
problémákat kreatívan oldja meg. Vagyis a
fejlõdésben kétfelé ágazott a hominidák fejlõ
dése: az ember, a Homo vonal felé, a másik,
kihaló ága pedig az Australopithecusok kü
lönbözõ fajai voltak. Ez a lényegi különbség
valójában egy adaptív fejlõdés eredményé
nek vagy éppenséggel eredménytelensé
gének volt tulajdonítható. A törzsfejlõdés,
az evolúció tulajdonképpen „kísérletezett”
a hominidák különbözõ típusaival, méghozzá azért, hogy kiderüljön, hosszú távon
melyik az a típus, tulajdonsághalmaz, ami a
leghasznosabb a progresszív fejlõdésben.
Nyilvánvaló, hogy e tulajdonságok közül a
megnövekedett agykapacitásnak jelentõs
evolúciós haszna volt. A megnövekedett
agyméret és agynagyság nagyobb magatartási, viselkedési flexibilitást jelentett, amikor
a különbözõ és változó környezeti szituációhoz kellett alkalmazkodni. Ez ugyanakkor
annyit is jelentett, hogy a Homo elõd képes
volt arra, hogy jóval komplexebb eszközöket
gyártson magának, s arra is, hogy megfelelõ

1456

védõhelyeket találjon magának, hogy a tüzet
használja azért, hogy megmelegedjen, védje
magát és fõzésre-sütésre is. Hasonlóképpen
könnyebb volt az ilyen módon kialakított
fejlettebb innovatív képességek, mint az esz
közhasználat, eszközök készítése, átadása
egyik nemzedékrõl a másikra. Ugyanakkor
a nagyobb agynak vannak – voltak persze
problémái is. Ilyen példának okáért a hoszszabb posztnatális, tehát születés utáni növe
kedési szakasz. Ez azzal járt, hogy megfele
lõképpen kellett gondoskodni az egyébként
még eléggé elesett csecsemõk felnevelésérõl.
Tulajdonképpen ez azt jelentette, hogy az
agyfejlõdés nagyobb része nem születés
elõtt, hanem születés utánra tolódott. Külö
nösen kritikus gondoskodásra volt szükség
az emberi csecsemõknél a születés utáni
elsõ és második év során. Ezen túlmenõen a
növekedõ és megnövekedett agynak sokkal
nagyobb energiaszükséglete van a születés
utáni megnyúlt periódus alatt is. Azok a
hominidák, amelyeknek nagyobb agyuk
volt, és megvolt a lehetõségük a szükséges
megnövekedett energia fölvételére, könynyebben élték túl az elsõ növekedési évek
nehézségeit, és felnõttként is könnyebben
léptek át a szaporodási szakaszba. Éppen
ezért a megnövekedett agykapacitáshoz
kapcsolódott és kapcsolódik, ma már tudjuk,
a megnövekedett, de mint a továbbiakban
látjuk, differenciált táplálkozási szükséglet is.
Valójában az emberi agy törzsfejlõdés során
tapasztalt gyors megnagyobbodása a követ
kezõ tényezõkkel állhatott összefüggésben:
1.) az étrendben történt gyors változás,
2.) szociális, illetve társadalmi csoportokban
való életmód, és
3.) talán legfontosabbak azok az újabb
adatok, amelyek a fejlõdésgenetikával
magyaráznak sok mindent az emberi agy
fejlõdésével kapcsolatban.


Étrend
Vegyük elõször az étrendben tapasztalható

Hámori József • Az emberi agy fejlõdésének története
gyors és radikális változást. Az emberi agy
anyagcsere-szükséglete jelentõs mértékben
különbözik a fõemlõsökétõl. Az antropoid
fõemlõsök az agy energiaellátásához az egész
testre érvényes nyugalmi anyagcserének kb.
8 %-át használják, más emlõsök – természe
tesen nem az emberekrõl van szó – pedig
csak 3, illetve 4 %-át. Ugyanakkor az ember, a
Homo sapiens az agy ellátásához sokkal többet, az úgynevezett nyugvó anyagcsere 25
%-át használja. Vagyis az egész testre érvényes
anyagcsere 25 %-át az agy használja föl! Ez természetesen annyit jelent, hogy az energiaszükséglet jelentõs mértékben különbözik minden
más állatétól, még a legközelebbi rokontól,
az antropoid fõemlõsöktõl is. 315 Kcal-val
az emberek az agy számára három és félszer
többet használnak föl a nyugvó anyagcserelehetõségbõl, mint a legközelebbi antropoidok, például a csimpánzok. A világos
magyarázata ennek a különbségnek az, hogy
a Homo erectus nem egyszerûen Australo
pithecus élelmezéssel tartotta fönn magát;
vagyis egyszerûen arról volt szó, hogy a növényi táplálék mellett húst is evett. Nem úgy,
mint az Australopithecusok, amelyek csak
növényi táplálékot hasznosítottak, hanem a
növényi táplálék mellett jelentõs mennyiségû
állati eredetû komponens is szerepelt a
Homo elõdök menüjében. Emellett, s ami
különösen fontos, már a Homo erectusnál
is, késõbb a mai embernél is, rendkívül
lényeges az agyfejlõdés szempontjából különösen az, hogy az így elfogyasztott fehérjénél
nem is tulajdonképpen a mennyiség volt a
fontos, hanem a fehérjek, és fõképpen az
állati fehérje kalóriatartalma. A korai vadászó, gyûjtögetõ életmód, amely már a Homo
erectusra is jellemzõ volt, hatásosabb módja
volt annak, hogy olyan táplálékra tegyen
szert, amely összehasonlítva az Australopithecusokkal, 35-50 %-kal növelte a bevitt
kalóriát. Újabb adatok arra utalnak, hogy a
különösen gazdag, kalóriadús táplálkozás
(már a habilisszal kezdõdõen) és így az agy

fejlõdésében tapasztalt, viszonylag gyors
változás az állati eredetû élelemben történt
változással függhetett össze. Az emberelõdök
vándorlásuk során kimerészkedtek a folyó-,
tó- s fõként a tengerparti területekre. Azaz
élelmezésükben a tengerbõl nyert puhatestûek,
halak mind nagyobb szerepet játszhattak.
Ebben az élelemforrásban, a tengerparton
összegyûjthetõ állatokban pedig különösen
nagy koncentrációban találhatók olyan agyspecifikus zsírsavak, vegyületek (például
omega-3 és omega-6 zsírsavak), amelyek az
agy fejlõdésében nagy szerepet játszanak.
Ezzel ellentétben, a „belföldi” környezetben
élõ, vegetáriánus Australopithecusok nem jutottak hozzá például omega-3 zsírsavakhoz, s
így agyfejlõdésük, agyméretük megrekedt a
mai csimpánz nívóján. A feltételezések szerint
ennek a tenger menti diétának (s így a „tenger
gyümölcseinek”) jelentõs szerepe lehetett az
emberelõdök agyfejlõdésében. Természetesen, még ha ez a hipotézis valószerû is, egymagában nem magyarázhatja a hominid agy
történelmi mértékkel robbanásszerû, gyors
fejlõdését, hiszen az itt említett, új összetételû
élelmezés csak egyik elõfeltétele volt az agy
növekedésének. A növekedõ emberi agy a
Homo erectus esetében nyilvánvalóan nem
csak az étrend változásával lehetett kapcso
latban, hanem a megnövekedett társadalmi
szervezõdés is hozzájárulhatott az emberi agy
növekedéséhez.
Szocializáció
Már 1992-ben kimutatták kutatók, hogy a
fõemlõsök esetében direkt kapcsolat áll fenn
a csoport és a neokortex nagysága között.
Mások arra mutattak rá, hogy a társadalmi
csoportokban való élés paradox módon
elõsegíti az egyén szükségletét arra, hogy a
csoporton belül saját érdekeit is érvényesítse
azon keresztül, hogy másokkal kooperatív
vagy éppen manipulatív módon jár el, pél
dául a vadászat eredményével kapcsolatban
is, anélkül, hogy ez lényegében zavarná a
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csoport szociális kohézióját. Ezt a képességet
Macchiavelli-jellegû intelligenciának nevez
ték el. Stanford szerint a csoportban való
élés fõ eleme, leglényegesebb eleme az a
képesség, hogy kooperációban vadásszanak mint csoport, és azután, a vadászat után
nagyon sok más szociális, társadalmi elem
is szerepel a továbbiakban, mint példának
okáért a vadászat eredményének együttes
felhasználása vagy a vadászat eredményének
együttes átváltása más értékes dolgokra.
Stanford ugyancsak kimutatta, hogy a hús,
tehát az állati élelem rendkívül magasra
értékelt ezekben a csoportokban, vagyis az
emberi vadászó, gyûjtögetõ társadalomban,
de még a csimpánzoknál is. Részben azért,
mert a húsnak és a vadászat eredményének a birtoklása felhatalmazza a birtoklót
arra, hogy politikai elõnyöket nyerjen más
hímektõl, ugyanakkor szexuális elõnyöket a
nõstényektõl. Vagyis az ilyen, nagyon értékes
anyagoknak a birtoklása tulajdonképpen
hatalmat és státust jelent. Érdekes módon az
emberi vadászó, gyûjtögetõ társadalmakban
a nõstények elõnyben részesítették (részesí
tik) a sikeres vadászokat, mint a szaporodás
hoz legalkalmasabb partnereket.
Fejlõdésgenetika
A harmadik, talán legérdekesebb elem
az emberi agy fejlõdésében a molekuláris
genetikából vett példákkal érzékeltethetõ
elsõsorban. Ezek a genetikai vizsgálatok
2003-2004-tõl a máig, tehát a legújabb idõk
ben hoztak nagyon fontos eredményeket.
Ezek a tanulmányok arra utalnak, hogy
azok a gének, amelyek kontrollálják az
agy fejlõdését, komplexitását és nagyságát,
sokkal gyorsabb evolúción mentek keresztül az emberelõdökben és az emberben,
mint a nem emberi fõemlõsökben és más
emlõsökben. Logikus volt ezért a kérdés,
amelyet evolúciós biológiával, antropológiával és szociológiával foglalkozó kutatók
tettek fel, hogy vajon az emberi agy fejlõdése
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– ezek szerint – nem egy rendkívüli speciális esemény volt-e. A legújabb kutatások,
amelyeket a Chigacói Egyetemen Bruce
Lahn vezetésével végeztek, megerõsíteni
látszanak a „speciális” fejlõdés elméletét. Az
erre vonatkozó adatokat Lahn és kollégái a
Nature-ben közölték, 2004. december végén.
Ebben beszámolnak arról, hogy erre vonatkozó adataikat 214, agyhoz kapcsolódó gén
vizsgálatából nyerték, tehát olyan génekbõl,
amelyek az agy fejlõdését és mûködését
kontrollálják. Megvizsgálták, hogy ezen
gének DNS-szekvenciája hogyan változott
az evolúció során. Négy fajban is, így az em
berben, a makimajomban, patkányban és az
egérben. Az embereknek és a makimajmok
nak volt egy közös elõdjük 20-25 millió évvel
ezelõtt, míg a patkány és az egér 16-23 millió
évvel ezelõtt vált szét. Mind a négy fajnak
volt egy közös elõdje, kb. 80 millió évvel
ezelõtt. Az embereknek, mint ahogy tudjuk,
különlegesen nagy és komplex agya van,
ha összehasonlítjuk a makákóval vagy más
nem hominid fõemlõsökkel. Az emberi agy
néhányszor nagyobb, mint a makákóé, még
akkor is, ha a testnagysághoz hasonlítjuk,
és nemcsak hogy nagyobb, hanem sokkal
komplikáltabb, ami a szerkezetét illeti. A
kutatók megszámolták a DNS-frekvenciában
található változásokat. Ezt követõen az adott
gén evolúciós sebességét határoztak meg,
méghozzá olyan módon, hogy megszámol
ták a DNS-változásokat az eltelt, millió
években mérhetõ evolúciós idõben. Ezzel
a módszerrel kimutatták, hogy az agyhoz
kapcsolódó gének sokkal gyorsabban terjedtek el az embereknél, mint a makákóban, az
egérben és a patkányban. Ezen túlmenõen
az evolúciós sebesség sokkal nagyobb volt
az emberekhez vezetõ vonalban, tehát az
utolsó öt-hatmillió év alatt, mint abban a
vonalban, amely a makimajomhoz vezetett.
Ez a felgyorsult sebesség, az evolúciónak ez
a felgyorsított sebessége összhangban van
azon szelektív erõk jelenlétével az emberi
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vonalban, amelyek erõteljesen favorizálták
a nagyobb és a komplex agy kialakulását.
A szerzõk szerint ezért az emberhez vezetõ
vonal egészen különleges szelektív folyamatnak volt alávetve, különösen a nem emberi
vonalakkal összehasonlítva. Olyan szelekcióról volt szó, amely nagyobb intelligenciához,
nagyobb és jóval komplexebb agyhoz veze
tett, és ami sokkal intenzívebb volt az emberi
evolúció, mint más emlõsök fejlõdése során.
Hogy tovább vizsgálják az agyhoz köthetõ
gének szerepét a gyors fejlõdéshez vezetõ
szelekcióban, Lahn és kollégái az „agyi”
géneket két csoportba osztották: az egyik
csoportban voltak az embrionális, fetális és
csecsemõkori állapotban, tehát a fejlõdés
során mûködõ gének. A másik csoport olyan
géneket tartalmazott, amelyek az úgynevezett normális agymûködéshez szükséges
funkciók esetében szükségesek az idegsejtek számára. Ha a felgyorsított szelekció
valóban drámai változásokhoz vezetett az
agy fejlõdésében és nagyságában, akkor a
fejlõdéssel kapcsolatos génekkel kapcsolatosan el lehetett várni, hogy azok gyorsabban
változzanak az emberi evolúció során, mint
az úgynevezett normális agymûködéshez
szükséges gének. Valóban, azt találták, hogy
a fejlõdéssel kapcsolatos gének az elmúlt néhány millió év során sokkal nagyobb arányú
változásoknak voltak kitéve, mint a késõbbi,
normális agy mûködéséhez szükséges gének. Ugyanezt a taktikát alkalmazva, számos
gént sikerült azonosítani, amelyek az emberi
agy fejlõdésében szerepet játszhattak. El is
nevezték õket humanness géneknek. Ezek
között két különösen fontos gént találtak,
az úgynevezett ASPM és a Mikrokephalin
géneket, amelyek aberráns esetben mikroke
phaliát okoznak, s amelyek normális esetben
a neuronok számát szabályozzák, és így az
agy nagyságának speciális szabályozói. A két
gén hasonló fejlõdési, evolúciós tulajdonsá
gokkal rendelkezik. Elõször, a két gén egy
szignifikánsabb, felgyorsítottabb evolúciót

mutat, méghozzá, ha összehasonlítjuk a fõ
emlõsöket az egyéb emlõsökkel. Másodszor,
a fõemlõsökön belül ez a gyorsulás abban
a vonalban a legkiemelkedõbb, amely az
emberekhez vezet, az emberi vonalban. Har
madszor: azt találták, hogy ez a felgyorsított
evolúció az emberi vonalban valószínûleg
pozitív szelekció következménye. Negyed
szer: a gyorsult evolúció ezeknek a gének
nek egy speciális régiójában található, ami
arra utal, hogy a génváltozás által létrehozott
pozitív szelekció a gének bizonyos területeit
sokkal jobban érintette, mint a gének más
területeit. Mindezen adatok arra utalnak,
hogy a két gén, az ASPM és a Mikrokephalin
egy nagyon erõs pozitív szelekció célgénjei
voltak a fõemlõsfejlõdésben, és hogy ez a
szelekció az emberhez vezetõ vonalban a
leghatározottabb. Ezek a tanulmányok arra
is rámutattak, hogy van 17 gén, amelyek a
legnagyobb evolúciós sebességgel rendel
keznek az emberi vonalban, tehát ez a 17
gén valamilyen formában részt vett az agy
nagyságának és a magatartásának szabályo
zásában is. Azt is feltételezik, hogy ezek
közül a két gén, az ASPM és a Mikrokephalin
specifikusan vett részt az emberi agy evolúciós
megnagyobbodásában.
Egy következõ, ugyancsak fontos génmutáció az úgynevezett MYH16 génnel kapcsolatos. Azt találták egy philadelphiai klinikán, hogy
minden emberben, bármely populációból
származó emberben az MYH16 géneknek két
DNS-bázisa hiányzik, ha összehasonlítjuk a
nem emberi fõemlõsök hasonló génjeivel.
Vagyis egy redukált jellegû génrõl van szó.
A valódi, a fõemlõsökben található MYH16
gén, tehát a hosszú, eredeti verzió, ugyanis
elõfeltétele volt annak, hogy erõs rágóizom
fejlõdjön ki ezekben a fõemlõsökben. Ez a
nagy rágóizom, amely szükséges az egész napos táplálkozásnál, rágásnál (ez a nagyizom
a csimpánznál is megtalálható), a koponyán,
méghozzá a halántéki csonton található nagy
tuberkulumhoz, nagy csontkiemelkedéshez
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kapcsolódik. Anatómiai tanulmányok arra
utalnak, hogy ez az extra csontmegnagyob
bodás valamilyen módon gátló kapcsolatban
van az agykoponya kiterjedésével és az
agykoponya csontjai között található növeke
dési gócokkal, az úgynevezett suturákkal;
ezek növekedésgátlásán keresztül tulajdon
képpen gátolja az agykoponya fejlõdését, az
agy fejlõdését is. A mutáció során kialakuló
(emberi) MYH16 gén egy rövidebb, tehát a
két bázissal rövidített gén, jóval kevesebb
rágóizomproteint tud legyártatni, ennek kö
vetkeztében jelentõsen csökken a rágóizom
nagysága is, ami annyit jelent, hogy nem
szükséges extra csontkiemelkedés a kopo
nyán (ez a közvetlen emberelõdöknél el is
tûnik!), tehát végsõ soron ez felszabadítja a
koponyát a további, azon gátló tényezõk alól,
amelyek a koponya növekedését gátolták
eddig. Tehát növekedhet a koponya, így az
agyunk is. Kutatók a vizsgálatok alapján azt
gondolják, hogy ez a mutáció, amelyet na
gyon szellemesen a „gondolat szobájának”
neveztek el, kb. 2,4 millió évvel ezelõtt jött
létre, éppen az emberi elõemberek fejlõdé
sének egy olyan szakaszában, amikor ezzel
párhuzamosan felgyorsult az agy fejlõdése.
A kutatók emellett egy olyan, agyhoz
kapcsolódó szabályozó gént is találtak, ame
lyet prodynorphinnak (PDYN) neveztek el.
Ez a gén az emberi agy fejlõdése során kü
lönleges szerepet játszott, mivel közvetlenül
vett részt a fejlettebb érzékelés, a magatartás
és a memória kialakulásának a szabályozá
sában. Nagyon fontos, hogy ez a gén, amely
a prodynorphin proteint indukálja, az emberi
populációban semmiféle variációt nem mutat, tehát ugyanúgy néz ki embereknél, sõt
a nagymajmoknál is. Éppen ezért ha van
valami különbség, az nem annyira a génben,
mint inkább annak a szabályozásában kell
hogy legyen, és valóban úgy találták, hogy
a gén expressziójának sokfélesége igazából
egy szabályozó transzmissziós mechanizmus
következtében alakult ki, amely felgyorsította
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a gén produkciójának az emberi agy fejlõdése
közben tapasztalt változásait.
Egy másik, ugyancsak fontos gén az em
beri evolúció szempontjából a FOXP2, amelyet
szellemesen a „beszéd génjének” is neveznek.
Az a protein, amelyet a FOXP2 termeltet,
majdnem tökéletesen azonos az egérben,
csimpánzban és az emberben. Ténylegesen
a 715 aminosavból, amelyek ezt a proteint
létrehozzák, csak két aminosav különbözik a
csimpánz és az ember között. A kutatók szerint a FOXP2 génnek ez a fixált, humánspecifikus mutációja kb. 50-100 000 évvel ezelõtt
jött létre. Ez a mutáció teszi lehetõvé azokat a
finom orofaciális mozgásokat, a nyelvhez és
a beszédhez kapcsolódó izmok szabályozott
mozgásait, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy motorikusan egyáltalán létrejöjjön a
beszéd. Ilyen módon a FOXP2 gén kis mutációja jelentõs mértékben hozzájárult a beszéd
és a nyelv kifejlõdéséhez. Ugyanakkor meg
kell jegyezni, hogy más vélemények szerint a
mutáns FOXP2 ennél többre is képes, hiszen
jóval komplexebb fejlõdési folyamatokban is
szabályozóként lép föl, mint például a tudati
folyamatok kialakulásában. Ami biztosra
vehetõ, az a FOXP2 jelenléte a nyelv – beszéd evolúciójában, kialakulásában. Világos
azonban, hogy ma sem könnyû pontosan
meghatározni azokat az összes folyamatokat,
amelyek révén a nyelv kifejlõdött. Ahhoz,
hogy a nyelv – beszéd kialakulásának pontos
mechanizmusát tisztázzuk, szükséges lenne
egy nagyon szoros kollaboráció a nyelvészek
és a biológusok között, akik sajnos mostanáig
erre nem mindenben voltak hajlandók.
A beszéd kialakulása természetesen nem
csak a beszédizmok megfelelõ differenciá
lódásától, megjelenésétõl függ. Az aszim
metrikus agy, egyáltalán a kéz és láb haszná
lati aszimmetriák, a domináns jobbkezesség
kialakulása (évmilliók során) az oldaliságot
meghatározó génallélek olyan mutációjából
alakulhatott ki, amelynek következtében a
„jobbra toló” gén vált dominánssá. Ez jelenleg
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még a nagyon valószínû, szimpatikus hipotézisek körébe tartozik. Újabb (2005) kutatások
azonban felderítették, hogy van egy gén az
emberi genomban (LMO4), amely ugyancsak
szükséges az emberi agykéreg kifejlõdéséhez,
s amely általában egyformán expresszálódik
a leendõ két féltekében (fetális agyakról volt
szó a vizsgálatok során), kivéve a beszédkérget a bal oldalon, ahol jelentõsen csökkent
volt az LMO4 gén expressziója! További
vizsgálatok szükségesek annak kiderítésére, hogy a csökkent génexpresszió hogyan
függhet össze a beszéd kérgi központjának
a kialakulásával.
Legújabban, és talán a legújabb szó alatt
az értem, hogy a Nature 2006-os, augusztusi
számában egy olyan új gént írtak le, amely
– hasonlóképpen az elõzõekhez – nagyon
felgyorsult evolúciós változáson ment át az
emberelõdökben és az emberekben, s amely
különösen aktív az agyfejlõdés kritikus sza
kaszában. Ezt a gént HAR1-nek (Human
Acceleraled Region) nevezték el. Rendkívül
gondos számítógépes elemzés során, amely
ben az ún. bioinformatika segítségével
összehasonlították a csimpánzok és emberek
genomjait, kiderítették, hogy kb. 48 olyan
terület található a humán emberi genonban,
a mostani Homo sapiens genomjában, ame
lyek különösen gyorsabban fejlõdtek, mint
a csimpánz vagy más állatok ugyanazon
48 régiója. Az egyik régió ezek közül az
úgynevezett HAR1, amely tulajdonképpen
két egymást fedõ gén részlete. E régió egyik
génje, amelyet HAR1F-nek neveztek el,
különösképpen aktív az úgynevezett Cajal–
Retzius-idegsejtekben az agyfejlõdés korai
szakaszában, amely sejtek nagyon fontos
szerepet játszanak az emberi kéreg, a neo
kortex réteges szerkezetének a kialakulásá
ban. Ugyanis a Cajal–Retzius-neuronok egy
olyan fehérjét, az úgynevezett reelin fehérjét
termelnek, amely ezeknek a neuronoknak és
kapcsolataiknak a milyenségét szabályozza,
és ilyen módon járulnak hozzá a réteges

szerkezet kialakulásához. Tehát nagyon
fontos, hogy a reelin gén és fehérje terméke nélkül tulajdonképpen nem fejlõdik ki
normálisan az az emberi kéreg, amely igen
nagy részét teszi ki az emberi agynak. Az
is kiderült, hogy ez a HAR1F gén nagyon
aktív a fejlõdõ agyban, méghozzá a 7. és 19.
embrionális hetek alatt és pontosan azon a
területen, amelybõl a nagyagykéreg fejlõdik
ki. Különösképpen fontos az, hogy ez a gén
együttmûködik a reelintermeltetõ génnel, és
így egy idõben aktív mindkét fehérjetermelés
ezekben a sejtekben. A Cajal–Retzius-sejtek
pontosan a fetális fejlõdés 7–19. hetei között
vannak jelen. E sejtek felelõsek a fejlõdõ
kéreg rétegeinek kialakításában részt vevõ
idegsejtek megfelelõ kérgi rétegbe történõ
migrációjáért. Miután a hatrétegû neokortex
alapstruktúráját kialakították, a Cajal–Retziussejtek eltûnnek, felszívódnak. A HAR1F gén
szerepe ebben a periódusban (7-19. fetális
héten) a reelintermõ gén szabályozása. E gének átmeneti idõre szóló együttes aktivitása
azért is fontos az emberi agy nagyságának a
kialakításában, mert az emberi nagyagykéreg
éppenséggel e gének mûködésének következtében háromszor olyan nagy, mint
elõdeinkében volt. Az elemzések során
kimutatták azt is, hogy a HAR1 lényegében
ugyanaz minden emlõsben, kivéve az
embereket. Csak két különbséget találtak
a csirke és a csimpánz genomjai között a
HAR1 118 bázisában (a bázis a DNS-nek az a
szubegysége, amely genetikus kódot fejez
ki). Ez a hasonlóság azt jelenti, hogy ez a
DNS-szekvencia tulajdonképpen változatlan maradt százmillió éveken keresztül az
evolúció során, ami egyben azt is jelzi, hogy
egy biológiailag rendkívül fontos funkciót
lát el. Abban az idõben azonban, amikor az
emberi vonal szétvált a csimpánzzal közös
elõdtõl, kb. öt-hétmillió évvel ezelõtt, a HAR1
elkezdett változni, sokkal gyorsabban, mint
azelõtt. Egyáltalán, míg azelõtt nem volt
lényegi változás, most rendkívüli módon
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változott: 18 különbséget találtak a csimpánz
és a humán HAR1 DNS-e között, ami fan
tasztikusan gyors és nagy változás, különös
képpen figyelembe véve azt, hogy néhány
millió év alatt játszódott le. Különösen fontos
e tekintetben az, hogy a neokortexnek az
elsõ része a prefrontális, vagyis elõhomloki
lebeny, kortex, rendkívüli módon, hatalmas
ra fejlõdött a hominid evolúcióban, az ember
fejlõdése során (4. ábra).
Méghozzá olyan módon, hogy a pre
frontális kéreg megnagyobbodása a Homo
sapiensben kulminál. Ami nyilvánvalóan
arra utal, hogy rendkívül gyors, erõs szelekciós nyomás játszódott le, amely elõsegítette
a prefrontális kéreg megnagyobbodását. A
prefrontális kérget Changaux a civilizáció
szervének nevezte el, hiszen az elõhomloki
lebeny az, ami minden érzékszervtõl
állandóan információkat kap, és ezeket
az információkat összehozza, kombinálja,
méghozzá (általában) hasznos következtetésekre is jut. A prefrontális kéreg állandóan
tartalmaz aktív reprezentációt, méghozzá a
munkamemória aktív reprezentációját; a
céloknak és a célokkal kapcsolatos kontextusoknak a reprezentációja is az elõhomloki
lebenyben található. Az agy intellektuális
és emocionális aktivitása is itt kapcsolódik
egymáshoz. Az elmúlt hárommillió év, az
emberi fejlõdés hárommillió éve során a
prefrontális kéreg nagysága hatszorosára
nõtt, míg az agy és a neokortex nagy része
tulajdonképpen csak háromszorosára. Ez
is jelzi a prefrontális kéreg különleges és
kiemelkedõ jelentõségét az emberré vá
lásban. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy
a neokortexnek ez az expanziója általában
és a prefrontális kortexnek ez a különlegesen nagy fejlõdése csakis mutációk révén
vált lehetségessé, méghozzá egy korlátozott számú génnek a mutációja révén, a
fejlõdés korai szakaszában. Ezek a mutációk, valószínûleg HAR1 típusú géneknek a
mutációja, tulajdonképpen a kérgi areáknak
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4. ábra • A prefrontális kéreg (satírozott
kéregterület) nagysága emlõsökben.
Legnagyobbra relatíve és abszolúte is az
emberben fejlõdik.
a duplikációját hozták létre, éppúgy, mint
ahogy megfigyelhetõ hasonló folyamat más
gének esetében is a genomban. És mint más
gének esetében, a duplikáció lehetséges elõ
nye itt az lenne, hogy egy adott kérgi régió,
példának okáért a prefrontális kéreg sokkal
gyorsabban fejlõdik, és nagyobbra tud fejlõd
ni, mint a duplikátum másik része, amely a
továbbiakban is azt a funkciót látja el, amire
alapvetõen szánták. A genetikai vizsgálatok
alapján más, különösen érdekes következte
tésre is jutottak, nevezetesen: hogy az erõs
szelekció, amely lehetõvé teszi a „jobb”,
mennyiségileg és minõségileg jobb agyakat,
még ma is lényegében folytatódik. Vagyis
ma is várható az emberi agyak további
fejlõdése, legalábbis kvalitatív fejlõdése,
genetikai háttérrel.
Hogy az emberi vonal fejlõdésében miért
volt ilyen fantasztikusan felerõsített az a szelekció, ami „jobb” és nagyobb agyakat hozott
létre, míg más fajoknál ez nem következett
be, továbbra is nyitott kérdés. Más szóval,
hogy az emberi agynak ez a fejlõdése miért
volt és még ma is folytatódóan miért egy
„speciális” esemény, ma még nem lehet
pontosan megmondani. A válasz erre a na
gyon fontos kérdésre nemcsak a biológiai
tudományoktól, hanem valószínûleg a társa
dalomtudományoktól is várható.
Konklúzióként azt lehet elmondani, hogy
ez a speciális jelenség, az emberi agynak ez
a nagyon gyors, rendkívüli fejlõdése, amely
Ecclesszel szólva létrehozta az Univerzum leg-
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komplexebb és legszebb szerkezetét, vagyis
az emberi agyat, a jelenlegi hatmilliárd Homo
sapiens agyát, egy olyan bonyolult folyamat
lévén jöhetett létre, amelyben szerepelnek
a szociális társadalmi háttér, a kulturális magatartásformák és a felgyorsult agyspecifikus
génmutációk.
A végsõ kérdésre, tudniillik, hogy mi hozta
létre az emberi agy s így az ember felgyorsult

evolúcióját, valamint ennek következtében
az állat rokonainktól történt markáns elkülönülését – egyelõre csak hipotézisekkel lehetne
válaszolni.
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A törökországi bujdosók sírhelyei
és a magyar tudóstársadalom
Seres István
PhD – istvan.seres@gmail.com

A magyar közvéleményt már Mikes Kelemen
leveleinek 1786 körül történt hazahozatala
és 1794-es elsõ közzététele óta élénken
foglalkoztatta a törökországi kuruc emig
ráció története. A 19. század második felétõl
kezdve pedig számos kitûnõ magyar tudós
látogatott el Törökországba, hogy felkeres
sék a magyarok sírjait õrzõ temetõket, és
feltárják az emigrációkra vonatkozó korabeli
forrásokat. Leginkább is három város számí
tott a magyarok érdeklõdésére:
Isztambul, ahol a lazaristák galatai Saint Benoît-temploma õrizte Zrínyi Ilona és II. Rákóczi
Ferenc hamvait, valamint a feriköyi protestáns
temetõ, ahol a fejedelem egyes bujdosótársai
nyugodtak;
Rodostó (Tekirdag), a helyi görög temp
lomban Bercsényi Miklós, Esterházy Antal
és Sibrik Miklós udvarmester síremlékeivel,
valamint a helyi görög, örmény és római
katolikus temetõk magyar, illetve magyar
vonatkozású sírjai; és nem utolsósorban
Izmit (ma: Kocaeli), Thököly Imre feje
delem síremlékével és az ottani magyar
kolónia feltételezett temetõjével.
II. Rákóczi Ferenc és társai hamvainak
hazahozatala már a reformkorban szóba került,
az itthoni újratemetés gondolata azonban
a politikai helyzet enyhülését követõen
az 1860-as évektõl vetõdött fel egyre gyak
rabban. A sírok feltárásának és a hamvak
hazahozatalának legfõbb szorgalmazója
Thaly Kálmán történetíró, függetlenségi párti
politikus volt, aki 1862-tõl különbözõ napi-
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lapok, majd a Magyar Történelmi Társulat
1867-tõl megjelenõ folyóirata, a Századok
hasábjain cikkek sorozatát jelentette meg a
bujdosók nyugvóhelyeirõl és síremlékeirõl,
1873-ban pedig már több írásában is szor
galmazta a hamvak hazahozatalát. Thaly
alapvetõ érdeme, hogy kitartó kutatással
összegyûjtötte a bujdosókra vonatkozó elsõ
hazai híradásokat, személyesen vagy levélben felkereste a fent említett városokban
korábban megfordult magyar látogatókat,
és kapcsolatot létesített az 1849 utáni törökországi magyar emigráció tagjaival is.
Végül pedig, kitartó kutatómunkája alapján
elsõsorban neki köszönhetõ, hogy a bujdosók hamvainak a Képviselõházban három
évtizeden át szorgalmazott feltárása és hazahozatala megvalósulhatott. Az alábbiakban
elsõsorban Thaly kutatásai alapján kívánjuk
összefoglalni a bujdosók sírjainak felkutatását,
a kezdeti lépésektõl egészen a hamvak feltárásáig.
A kezdeti lépések
A rodostói bujdosók nyughelyeirõl a hazai
sajtóban megjelent elsõ hiteles leírás egy is
meretlen nevû kassai magyar „orvos-doctor”
Isztambulban, 1794. június 12-én kelt levele
számolt be. A levélíró még 1792-ben szakadt
keletre, és Lengyelország ukrajnai részét,
Moldvát, Havasalföldet, majd Bulgáriát
beutazva 1794. május közepén érkezett Ro
dostóba, ahol a magyar bujdosók egykori
utcájában szállt meg, és egy 116 esztendõs
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(!), Horváth István nevû magyar vendége volt.
A levél többek között beszámol arról, hogy
a helyi görög templomban három magyar
– Bercsényi Miklós, Esterházy Antal és Sibrik
Miklós – sírhelye található, „Rákóczy pedig
Constantinápolyban, Szent-Péter (!) templomában fekszik”. A latin feliratú rodostói
síremlékek közül Bercsényiét le is másolta
az orvos, és a leveléhez mellékelve elküldte
egy kassai barátjának. A levelet a címzett
még július 30-án tovább küldte Bécsbe, ahol
hamarosan nyomtatásban is napvilágot látott
a Magyar Mercurius címû magyar újság au
gusztus 8-i, 63. számában.
Magyar utazók a késõbbiekben is eljutot
tak a bujdosók sírhelyeihez, mint például a
fiatal Széchenyi István gróf, a nagyközönség
azonban csak elvétve értesülhetett ezekrõl
a látogatásokról. Jelentõsen megváltozott
a helyzet 1849 után, amikor is az Oszmán
Birodalom területére menekült magyar emig
ránsok közül többen is fontosnak tartották,
hogy elzarándokoljanak Rodostóba és Izmit
be, például a tudós isztambuli antikvárius és
könyvgyûjtõ Szilágyi Dániel, közülük azon
ban senki sem tette közzé tapasztalatait. En
nek ellenére az elkövetkezõ 10-12 év során
egyre-másra érkeztek hírek Magyarországra
a bujdosók sírhelyeirõl. Ezeket leginkább az
isztambuli magyar kolónia tagjai közvetítet
ték, 1861-ben pedig egy Donáth Mátyás nevû
48-49-es emigráns számolt be részletesen
Thaly Kálmánnak Thököly fejedelem izmiti
sírjáról. Csakhamar sor került az elsõ tudomá
nyos kutatóútra is, ám errõl a vállalkozásról is
csak elszórt híradások, fõleg levélrészletek és
késõbbi visszaemlékezések tudósítanak.
Még 1861-ben körvonalazódni kezdett
Magyarországon egy törökországi kutatóút terve, amely a Magyar Tudományos
Akadémia három tagját, id. Kubínyi Ferenc
országgyûlési képviselõt, Henszlmann Imre
régész-mûépítészt és Ipolyi Arnold történészt,
törökszentmiklósi plébánost foglalta magába.
A háromfõs társaság legfõbb célja a Buda

török kézre kerülését (1541) követõen Isz
tambulba került „Corvinák”, azaz Mátyás
király híres könyvtárának felkutatása volt,
de mind Magyarországon, mind pedig a Tö
rökországban élõ magyarok között elterjedt a
hír, hogy valójában II. Rákóczi Ferenc illetve
Thököly Imre bujdosásának helyszíneit, valamint a bujdosók Isztambulban, Izmitben
és Rodostóban található sírjait kívánják fel
kutatni. A tudóstársaság az akkor már kisebb
megszakításokkal ötödik éve Isztambulban
tartózkodó Vámbéry Ármin, a késõbbi neves
turkológus és utazó támogatását kívánta
megnyerni. Bár Vámbéry meglehetõsen
szkeptikus volt a tervezett kutatás sikerét
illetõleg, mégis örömmel vállalta, hogy segíti a három akadémikus munkáját. Ennek
megfelelõen még a Magyarországról történt
elindulásuk elõtt lépéseket tett a Magas
Portán, hogy Isztambulban és a rodostói
örmény „pátriarkai okmánytárban” kutatásokat végezhessenek, illetve felkereshessék
az izmiti örmény temetõt is. Vámbéry Ármint
azonban ekkor már a számára világhírnevet
szerzõ közép-ázsiai útjának megszervezése
foglalkoztatta, mivel tervei szerint még április
ban, a nyári forróság beköszönte elõtt szere
tett volna elindulni. A magyar akadémikusok
kérésére egy ideig hajlandó volt elhalasztani
az indulást, mivel azonban Kubínyiék utazása is egyre jobban eltolódott, Vámbéry 1862.
május 15-én elhagyta a török fõvárost, s ezzel
kezdetét vette a kalandos perzsiai, illetve
közép-ázsiai utazás. Nem sokkal távozását
követõen a magyarok is megérkeztek Isz
tambulba, ahol sikerült is rátalálniuk Mátyás
király elhurcolt Corvináinak egyik-másikára,
sõt, Rodostóba is eljutottak. Ipolyi Arnold
egyik évekkel késõbb írott visszaemlékezé
sébõl egyértelmûen kiderül, hogy igaza volt
Vámbérynek, amikor a Thököly- és Rákóczi-emlékek kutatását (is) sejtette Kubínyiék
utazása mögött. Errõl a tervükrõl azonban
nem igazán mertek hivatalos körökben nyi
latkozni, s éppen ezért nagy volt a meglepõ
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désük, amikor maga az osztrák nagykövet,
Anton Prokesch von Osten báró vetette fel a
kérdést, még rögtön az elsõ, Isztambulban
töltött napok egyikén, hogy mikor akarnak
Rodostóba látogatni. A hírük ugyanis jócskán
megelõzte õket, s miként otthon, az isztam
buli magyar emigránsok körében is az terjedt
el, hogy a háromtagú társaság valójában Thö
köly és Rákóczi síremlékeit jön meglátogatni.
A nagykövet biztatta is õket az utazásra, és
ekkor derült ki, hogy Prokesch von Osten,
aki maga is tudós ember volt, korábban
több ízben járt Rodostóban – elõször még
az 1820-as években –, és látogatásai során
feljegyzéseket is készített naplójában. Az idõs
diplomata elõ is kereste a megfelelõ kötetet,
s kiderült, hogy legalább húsz-harminc latin
nyelvû magyar vonatkozású sírfeliratot is
gondosan lemásolt.
A tudósok három isztambuli magyar, dr.
Vélics, Czakó Imre gyógyszerész, valamint
az utóbbi neje kíséretében látogattak el Ro
dostóba. A nagykövet sajátkezû ajánlóleve
lével a kezükben felkeresték a helyi osztrák–magyar konzult is, aki azzal lepte meg
õket, hogy az édesanyja egy Katinkay nevû
magyar menekült leánya volt. Ugyancsak
magyar vér csörgedezett házigazdájuk, dr.
Stefanelli feleségének ereiben, aki Grimani
leányaként a Kõszeghyektõl származtatta
magát. Alig egynapos ott-tartózkodásuk alatt
Ipolyi misét szolgáltatott Rákóczi egykori
kápolnájában, s felkeresték a fejedelem által
a rodostói római katolikus eklézsiára hagyott
egyik házat, a „madzsar-cseszmé”-t (Rákóczi
csorgókútját), valamint megtekintették a Bercsényi, Esterházy és Sibrik síremlékeit õrzõ
görög templomot. Ipolyi emellett jegyzeteket
készített a római katolikus anyakönyvekbõl,
Henszlmann pedig lerajzolta a lakóházat,
annak tornácfestményeivel, a csorgókutat és
felirataikkal együtt a három síremléket. Egy
késõbbi visszaemlékezésében Ipolyi említést
tett arról is, hogy Mikes könyvével a kezében
bejárta a tengerpartot, sõt, a Törökországi
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levelek alapján még Mikes egykori lakóhelyét
is felismerni vélte. A rodostói látogatásukról
pedig csak az isztambuli kutatásaikról írott
korabeli jelentésük emlékezik meg néhány
szóban. A tervezett izmiti zarándoklat viszont elmaradt, s bár a Henszlmann Imre
által készített rajzok közül kettõ is Thököly
izmiti síremlékét ábrázolja, ezeket korábbi
rajzok alapján készítette, amelyekhez minden bizonnyal valamelyik Isztambulban élõ
magyartól jutott hozzá.
Isztambuli tartózkodásuk során Kubínyiék
felkeresték a galatai Saint Benoît-templomot
– Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc nyugvó
helyét –, valamint Rákóczi orvosának, Lang
Ambrusnak a feriköyi temetõben található
síremlékét. Keleti útjuk során egyébként
Henszlmann összesen 27 rajzot készített, me
lyek közül húsz volt magyar vonatkozású.
Mint korábban utaltunk rá, Kubínyiék
rodostói látogatásáról egyetlen részletes is
mertetés sem készült. Igaz, hazatérésüket
követõen mindhárman sokat meséltek
tapasztalataikról, többek között Thaly Kál
mánnak is, Kubínyi azonban fenntartotta
magának a jogot az expedíció történetének
megírására, s e célra Ipolyi csekély jegyzeteit
és Henszlmann rajzait is elkérte. A tervezett
tanulmány azonban sosem készült el, s bár
a jegyzetek és a rajzok utólag vásárlás útján
Ipolyihoz kerültek, azok a mai napig nem
kerültek elõ. Kubínyi csupán a három rodos
tói síremlék rajzát engedte át közlésre Thaly
Kálmánnak. Az expedíció történetérõl is csak
két rövid, késõbbi visszaemlékezés tudósít.
Ipolyi 1878-ban hivatkozott rá a Prokesch
von Osten nagykövetrõl írott megemléke
zésében, Thaly pedig 1888 õszén, Törökor
szágból történt hazatérése után kereste fel az
akkor már nagybeteg Henszlmannt, aki alig
egy héttel halála elõtt részletesen beszámolt
neki a 26 évvel korábban történtekrõl.
Az elkövetkezõ két évtized során csak
néhány, nem hivatalos látogatásról van tudo
másunk. 1877-ben egy Kutschera Hugó
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nevû magyar, Thaly szerint az isztambuli oszt
rák-magyar követség vagy konzulátus egyik
fiatalabb alkalmazottja rándult át másodma
gával Rodostóba, ahol látogatást tett a római
katolikus kápolnában, valamint a magyar
síremlékeket õrzõ görög templomban és a
helyi temetõkben. Élményeit a Pester Lloyd
1878. július 16-i és 18-i számaiban tette közzé
német nyelven, s ugyanott a három sírfelira
tot is közölte. Hasonló volt a helyzet Thököly
Imre izmiti síremlékével is, amin elõször báró
Vecsera nagykövetségi tanácsos végeztetett
javításokat, és díszes vasráccsal keríttette
körbe. Késõbb, 1870 körül pedig egy Izmitbe szakadt hódmezõvásárhelyi 1849-es
veterán, Nogell István restauráltatta. Ezekrõl
azonban a hazai közvélemény nemigen
szerzett tudomást, és Thaly Kálmán is csak
baráti értesülések során jutott az információk
birtokába.
Kubínyiék utazását követõen közel húsz
évet kellett várni, hogy a magyar tudóstársa
dalom és általában a magyar közvélemény
újra konkrét értesüléseket szerezhessen a
bujdosók nyugovóhelyeirõl. 1881 nyarán
a fiatal, de már addig is jelentõs érdemeket
szerzett történész, Thallóczy Lajos (18561916) elhatározta, hogy Törökországba uta
zik, és többek között felkeresi a bujdosók
emlékeit is. Atyai jó barátja, Thaly Kálmán,
aki már két évtizede szorgalmazta a bujdosók
kutatását, a következõképpen reagált fiatal
kollégája tervére:
„Mi szép dolog, hogy te Isztambulba, Nicomaediába s Rodostóba mégysz! Mikor támadt
ez okos és mégis bolond terved? Okos, per
absolutum, és bolond, azért, hogy nekem
idejében nem tudtál róla szólni, – mert igen
nagy kedvem volt volna ez utat veled együtt
megtenni…”
Levele utóiratában Thaly arra ösztönözte a
fiatal kutatót, hogy Rodostóban feltétlenül emlékezzen meg róla, és tapasztalatairól készítsen
alapos jegyzeteket. Thallóczy Rodostóba
és Izmitbe tett látogatásáról csupán néhány

magánlevele tudósít. 1881. szeptember 12-én
a Héttorony õrszobájából írta meg Takáts
Sándornak, hogy volt „Kis-Ázsiában Thököly sírjánál”, és Rodostóba készül, Hampel
Józsefnek pedig ugyanakkor a következõ
szavakkal köszönte meg otthoni segítségét:
„hálámat az Album ügyében kifejtett fáradozásodat illetõleg lerovom egy Miatyánkkal
Rákóczi és Thököly sírjánál”. Thallóczy látogatása mindössze tiszteletteljes zarándoklat
volt a két emlékhelyen, ennek ellenére
nem feledkezett el öreg barátjáról sem, akit
hazatérése után két, a bujdosóktól maradt
ereklyével is megajándékozott.
1888 õszén viszont már maga Thaly Kál
mán, II. Rákóczi Ferenc fejedelem életének
szenvedélyes kutatója látogatott Törökor
szágba, abból a célból, hogy tudományos
kutatásokat végezzen az isztambuli és rodos
tói Rákóczi-emlékek körében.
Thaly Kálmán törökországi kutatásai
Törökországba érkezését követõen Thaly
elõször Izmit városát kereste fel, ahol Rákóczi fejedelem édesanyja, Zrínyi Ilona és
mostohaapja, Thököly Imre fejedelem töltötték életük utolsó éveit. Az alig egynapos
kirándulásra október 5-e reggelén került sor.
Mivel Thaly nem tudott törökül, a Vámbéry-tanítvány Kúnos Ignác turkológust vitte
magával, aki már három éve élt török földön.
Útmutatóul Thököly titkára, Komáromi János
törökországi naplóját vitték magukkal, s emel
lett Thaly rendelkezésére állt egy 1848-49-es
magyar veterán, Donáth Mátyás 1861-ben hozzá
intézett levele is Thököly sírjáról, valamint az
egykori izmiti magyar kolónia feltételezett
lakóhelyérõl. E levél a következõ adatokat
tartalmazta a fejedelem síremlékérõl:
„Izmithen az örmények mintegy kilencz év
elõtt egy új örmény templomot építtetvén, a
temetõben talált sírköveket mind a templom
falaiba felhasználták. Akkor gyaníthatólag
Thököly sírkövét is kiemelék helyébõl: mert
az most helytelenûl fekvõleg, nagy fák sora
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alatt van, mindjárt az út mellett, egészen a
földbe beereszkedve.”
A veterán szabadságharcos levele ugyan
akkor nem csupán Thököly síremlékének
hollétérõl tudósított. Részletesen beszámolt
arról is, hogy merre lehetett a fejedelem és
Zrínyi Ilona kíséretének lakóhelye, mivel Do
náth a következõképpen folytatta levelét:
„Továbbá Thököly hívei Kazuklu-Eszkele
fölött voltak letelepedve egy faluban, melynek
csak temetõje tudatik, hogy hol volt, – most
is puszta magyar falunak hívják a törökök
e helyet. Egy Madzsar-oglu (magyar-fi) nevû
öreg ember még él Serajliban az unokák
közûl. Múlt nyáron, hogy a nogaji tatárok
átköltözének török földre, oda is levetõdtek s
a temetõ-helyet áskálni kezdték, de mivel keresztekre találtak, – abbanhagyták. Továbbá
onnan harmadfél óra járásnyira, Baktsadzsik
nevû örmény faluban a cseszmébe vannak
beépítve innen kövek, de felirataikkal befelé;
vannak még emberek, kik jól tudják, hogy
ezek a puszta magyar falu temetõjébõl
vitettek oda.”
A tenger feletti hegyoldalban fekvõ örmény
temetõ elõtt egy „õszbe csavarodott nagyszakállú, derék, tisztes örmény pap” várta Thalyékat a „fehér hajú vén sírkertõrrel”, néhány
más öregember társaságában. A pap és a vén
sírásó elmondták, hogy mintegy 60 évvel
azelõtt, a régi örmény temetõ felszámolása
után szállították át a fejedelem hamvait (és síremlékét) az új helyére. Mivel egyházi irataik
szerint a magyarok a fejedelem nyughelyét
örök idõkre vásárolták meg, az egyházi tanács kötelességének érezte, hogy Thököly
hamvai is új helyre kerüljenek.
A sírkert délkeleti részén két óriási, több
száz éves platánfa állt. Ezek egyikének lomb
sátra alatt pillantották meg Kúnosék a kuruc
király síremlékét, az angolok temetõjében.
1888-ra ugyanis angolok kezdtek temetkezni
a néhai magyar fejedelem síremléke köré, s a
legutóbbi éppen Thököly szomszédságában,
egy 1878-ban elhunyt fiatal angol tengerész
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sírja volt. Kúnos tolmácsolásában Thaly
rögtön rákérdezett, hogy „ki gondozza így
a madzsar kiráj nyugvóhelyét?” Mire a két
helybéli illetékes a következõ választ adta:
„Az angolok, uram, az angolok, – a kik ide
temetkeznek melléje!” A síremlék ugyanis
a magyar látogatók meglepetésére ép és
jól gondozott volt. A díszes vaskerítést alig
néhány évvel korábban festhették újra, mivel
a szín még élénk volt rajta.
A síremléktõl öt-hat lépésnyire Thalyék
Thököly egykori csurgókútjának márványkõ
gyûrûjét is megtalálták, a hozzá tartozó két,
négyszögletûre faragott koronakõvel együtt.
Thököly hamvai azonban nem a síremlék alatt,
és nem is a csorgó közelében feküdtek, hanem
a másik platánfa közelében. Eredetileg ugyan
a síremlék is ott állt, de az agg temetõõr szerint
késõbb az angolok átvitették, hogy a saját
temetõjüket díszítse.
Thaly törökországi útjának legfõbb célja
ugyanakkor a Rákóczi-emigráció rodostói
helyszínének feltérképezése volt. A kétnapos
utazásra rögtön az izmiti kirándulást követõ
napon, október 6-án délután sor került. Thaly
tolmácsa ismét Kúnos Ignác volt, útitársakul
viszont még hozzá csatlakozott Bárczay
Oszkár királyi tanácsos, egykori honvéd
tiszt, valamint dr. Kincses Imre isztambuli
magyar orvos. Ez utóbbi volt egyébként
Thaly ismerõsei közül az egyetlen, aki török
katonaorvosként ezredével korábban meg
fordult Rodostóban, ahol még 1888-ban is
voltak ismerõsei. A kutatócsoport másnap
kora reggel érte el a várost, ahol elõbb egy
fogadóban foglaltak szobát, és érkezésükrõl
értesítették a magyar származású Pierre Aslan
osztrák-magyar és német birodalmi konzult.
A délelõttöt a bujdosók egykori lakóházai,
Rákóczi kápolnája, valamint a Bercsényiék
sírjait rejtõ görög templom megtekintésére
fordították. A kápolnában Francisco Randozzo plébános szívességébõl megtekintették a
régi anyakönyveket, ezek tüzetes átvizsgálását viszont terjedelmük miatt délutánra ha-
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lasztották. A görög templomban megtalálták
gróf Bercsényi Miklós, gróf Esterházy Antal és
Sibrik Miklós udvarmester síremlékeit, de a
95 éves sekrestyés elmondása alapján, mely
szerint mintegy hatvan esztendõvel korábban a templomban nagyarányú helyreállításokat végeztek, Thaly arra a következtetésre
jutott, hogy a sírköveket utólag más helyre
tették. Gyanúját igazolandó, a konzulhoz
fordult, hogy Bercsényi sírját felnyittathassák.
(A szükséges engedélyeket ekkor ugyan
nem sikerült megszerezni a helyi görög egyháztól, a legidõsebb rodostói lakos, egy 95
esztendõs görög azonban másnap határozottan állította, hogy a templom restaurációjakor
a sírköveket nem mozdították el helyükrõl.)
Ebéd után ismét visszatértek a parókiára,
ahol a halálozási anyakönyveket 1800-ig
maga Thaly jegyzetelte ki, az 1848-ig tartó
adatokat pedig Bárczaynak és Kúnosnak
mondta tollba. Az esketési anyakönyveket
Kúnos, a születésieket pedig Bárczay másolta
le, részben Thaly diktálásával. Az estig tartó
kivonatolást követõen a társaság megtekintette Rákóczi egykori csorgókútját is.
Másnap reggel helyi görög és örmény
földmûvesek érkeztek látogatóba, akik azzal a
meghökkentõ ajánlattal hozakodtak elõ, hogy
Thaly, a magyar küldöttség vezetõjeként adja
el, vagy ha arra nem hajlandó, adja bérbe
nekik a bujdosók parlagon heverõ egykori
szántóföldjeit és rétjeit. Azokat ugyanis a
török hatóságok senkinek sem engedik hasznosítani, mondván, hogy „azok a magyarok
földjei”. A helyi földmûvesek kérelme alapján
jutott Thaly arra a következtetésre, hogy III.
Ahmet szultán az 1720-ban Rodostóba telepített bujdosóknak „nemcsak »egy egész utczát«
vett meg, … hanem a Rodostóhoz tartozó
vakuf- (állami) birtokok egy részét is”, s mi
több, errõl ünnepélyes fermánt is kiállított,
amely még 1888-ban is megvolt a helyi városházán. A tévhit hosszú évekig tartotta magát,
és csak a késõbbiekben idelátogató magyar
kutatók – Thallóczy, Szádeczky-Kardoss

stb. – kitartó nyomozásának köszönhetõen
sikerült megcáfolni. A rodostói városházán
ugyanis semmilyen erre vonatkozó fermán
nem került elõ, ami nem is véletlen, mivel III.
Ahmet csupán meghatározatlan idõre vette
bérbe az örmény városrészben a bujdosók
számára kijelölt 24 házat.
Thalyék a bujdosókolónia temetkezési
helyeit sem tudták már fellelni. A magyarokat
eleinte a helyi görög és örmény temetõkben
helyezték nyugalomra, az 1700-as évek kö
zepétõl azonban egyre sûrûbben temetkez
tek Rákóczi egykori kertjébe, amit eleinte
a magyarok kertjebeli temetõnek, majd ma
gyar temetõnek s legvégül katolikus temetõ
nek neveztek az anyakönyvek bejegyzései.
Thalyék ottjártakor azonban a régi temetke
zési helyeket már felszámolták, a sírköveket
pedig a templomudvarokban fektették le,
igaz, feliratukkal felfelé, de azok az eltelt évtizedek alatt teljesen lekoptak. Az 1830 táján
felszámolt temetõkben talált maradványokat
egy közös sírverembe hantolták el.
Ugyancsak október 8-án Thaly, Kúnos
tolmácsolása mellett, elbeszélgetett a görög
vendéglõs 95 éves apjával, aki a legöregebb
rodostói lakosként még számos érdekes tör
ténetet tudott mesélni a rodostói magyarok
életérõl. Itt feltétlenül meg kell említenünk
azt a tényt, hogy az utolsó magyar nevû ro
dostói lakos, a 94 éves Kõszeghy Cecilia, alig
két héttel Thalyék érkezése elõtt hunyt el.
Végezetül Thaly isztambuli tevékenysé
gérõl kell beszámolnunk. Rövid törökországi
tartózkodása alatt a történetírónak többször
is alkalma volt felkeresni a lazarista misszió
Galata negyedben található Saint Benoîttemplomát. Jó kapcsolatot alakított ki Fran
çois Lobry tartományfõnökkel, és sikerült
tisztáznia, hogy II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi
Ilona és Bercsényi Miklósné Csáky Krisztina
hamvai valóban a templomban találhatóak.
Kitartó nyomozással sikerült feltárnia II. Rá
kóczi Ferenc és Zrínyi Ilona sírboltjának és
koporsóinak 1839. június 23-án történt fel
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bontásának a történetét, ami azért is fontos,
mivel az akkor jelen volt és 1888-ban még
élõ francia papok, illetve az egyházi feljegy
zések tanúsága szerint valóban megtalálták
a fejedelem hamvait, ám a késõbbiekben
már nem nyitották fel a sírt. Thaly felkereste
a feriköyi sírkertet is, ahol megtekintette a
Campo Grande-i ótemetõbõl 1859-1860 táján
átszállított két Rákóczi korabeli sírt, illetve a
síremléket is megvizsgálta. Ezek egyike Lang
Ambrusnak, a fejedelem udvari orvosának
sírköve volt, a másikat pedig, a rajta levõ
francia jellegû címerek alapján Rákóczi egyik
francia kísérõjének tulajdonította Thaly.
Az isztambuli kutatás során Thalynak egy
magát hosszú évtizedek óta tartó téveszmét
sikerült megcáfolni, mely az 1848-1849-es
emigráció tagjai által terjedt el a törökországi
magyarok között, illetve odahaza. Sokan
ugyanis az utóbbi sírt tartották II. Rákóczi
Ferenc nyugvóhelyének.
Thaly hamarosan hazatért, isztambuli is
merõseivel azonban továbbra is kapcsolatot
tartott. A bujdosók ügyének megnyert Fran
çois Lobry, valamint Bárczay Oszkár és a to
vábbra is török földön tevékenykedõ Kúnos
Ignác segítségével számos kérdésre sikerült
választ kapnia. Így törökországi tapasztala
tairól a következõ évben kiadott Rodostó
és a bujdosók sírjai – Történelmi kutatások
a helyszínén címû kötetében már az újabb
eredményeket is hasznosíthatta.
Thaly második törökországi útjára ponto
san egy év múlva került sor, amikor is az
öttagú Corvina-kutató bizottság tagjaként
érkezett Isztambulba. Miután Bonetti kardi
nális, konstantinápolyi pátriárkától és pápai
nagykövettõl, valamint a lazarista misszió ga
latai elöljárójától, François Lobrytól megkapta
a sírfelbontáshoz szükséges engedélyeket,
1889. október 7-én ismét felkereste a Saint
Benoît-templomot, és felnyittatta II. Rákóczi
Ferenc és Zrínyi Ilona sírját. A sírfeltárás a
lehetõ legnagyobb titokban zajlott le, amire
jellemzõ, hogy a városban tartózkodó öttagú
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akadémiai bizottságból Thaly csak Fraknói
Vilmos nagyváradi kanonokot avatta be
tervébe. Rajtuk kívül a pápai nagykövet,
François Lobry, négy-öt francia lazarista
pap, valamint a rend alkalmazásában álló
segédmunkások voltak jelen. A feltárás során
bebizonyosodott, hogy Rákóczit valóban
oda temették el, és hamvai sértetlenek voltak.
Zrínyi Ilonának azonban csak a koponyáját
találták meg, de ez nem okozott meglepetést
Thalynak, mivel Mikes Kelemen 1735-ben,
Rákóczi temetésekor írt sorai szerint a fejedelemasszony hamvait már annyira elporladva
találták, hogy csak a koponyáját emelhették
ki, és azt helyezték a fia maradványai mellé.
Mikes sorai ugyanakkor arról tudósítottak,
hogy Zrínyi Ilona koponyáját a fia koporsójába tették, ennek ellenére Thalyék két
egymás mellett fekvõ koporsóban találtak rá
a maradványokra. A fejedelem hamvait Thaly
egy külön erre a célra készült cédrusfa ládában helyezte el. A felfedezés egyértelmûen
cáfolta a korábbi kósza híreszteléseket, és feltétlenül jelentõs tudományos eredménynek
számított, ennek ellenére Thaly a lazarista
misszió galatai elöljárójával, François Lobryval kötött szóbeli megegyezés értelmében
– amely mindkét félt kétesztendei titoktartásra
kötelezte – majd’ két és fél évig hallgatott
a felfedezésrõl, és csak 1892. május 15-én
számolt be róla a Magyar Történelmi Társulat
negyedszázados emlékünnepén. A Rodostó
második, átdolgozott és az új eredményekkel
kibõvített 1893. évi kiadásában pedig a szélesebb olvasóközönség is megismerkedhetett
a fejedelem hamvainak feltárásával, illetve
az azt megelõzõ körülményes, s idõnként
kalandos kutatásokkal.
1894 áprilisában a parlament két egymást
követõ ülésén is foglalkozott a hamvak
hazahozatalával, és Thaly 14-én és 16-án is
beszámolt az elmúlt két évtized történéseirõl,
és többek között az isztambuli sírfeltárásról
is megemlékezett. Wekerle Sándor mi
niszterelnök ugyan nem zárkózott el a parla
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ment határozatától, s bár a kérdés továbbra
is napirenden maradt, újabb elõrelépés egye
lõre nem történt. A millennium idején viszont
ismét elõtérbe került a hamvak hazahoza
talának kérdése. Miközben a napi- és hetilapok folyamatosan cikkeztek róla, Thaly
Kálmán a Képviselõházban szorgalmazta,
hogy a millenniumi ünnepségek keretében
haza kell hozni a „szent hamvakat”. Bánffy
Dezsõ miniszterelnök ígéretet is tett a hamvak hazahozatalára, valamint az e tárgyban
meghozott 1894. évi országgyûlési határozat
végrehajtására, de pontos idõpontot nem tudott megjelölni. 1896. március 25-i keltezésû
levelében a miniszterelnök felkérte Thalyt,
hogy részletesen tájékoztassa a korábbi tö
rökországi kutatások eredményeirõl, aminek
a történetíró az április 20-i miniszterelnökségi
megbeszélésen eleget is tett, sõt, Bánffy ké
résére javaslatokat is tett a további teendõk
kapcsán. A miniszterelnök ezután felkérte
Thalyt, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a rodostói Missziós Kongregáció rendfõnökével
a hamvak feltárásáról. A történetíró ezután
fáradhatatlanul buzgólkodott a hamvak hazahozatalán, és 1906-ig a „legkülönfélébb politikai beállítottságú és színvonalú lapokban
és folyóiratokba” készített publikációkat.
Szádeczky-Kardoss Lajos
törökországi kutatásai
A hamvak feltárása és hazaszállítása a Rákócziszabadságharc 200. évfordulóján vált ismét
napi aktualitássá, és 1903-ban az egyes
vármegyék és városok egyre-másra intézték
sürgetõ felhívásaikat a Képviselõházhoz. Ek
kor került sor Szádeczky-Kardoss Lajos törté
nész törökországi kutatásaira is. Szádeczky
volt a szervezõje a „Rákóczi-zarándoklatnak”,
melynek célja a bujdosók törökországi emlé
keinek felkeresése volt. Szádeczky elõbb
1903 tavaszán egyedül, majd az õsz folyamán,
októberben is látogatást tett Rodostóban,
illetve Izmitben. Rodostóban felkereste a magyarok utcáját és Rákóczi kápolnáját. A Ber-

csényinek tulajdonított épületrõl Thalyénál
részletesebb leírást hagyott hátra, a palota
díszes mennyezetét és festett falát is nagyobb
felületen épen találta. Ugyanakkor azt is
tapasztalnia kellett, hogy az Esterházynak,
Bercsényinek és Sibriknek nyughelyet adó
Panagia Pneumatokratoria-templomot Thaly
kutatásait (1888) követõen, 1896-ban teljesen
újjáépítették, és akkor az eredeti sírokat is
felbontották. Szemtanúk elmondása szerint
a csontok mindhárom sírból mellékletek, sõt
koporsók nélkül kerültek elõ. A templom felépítése után az addig zsákokban és ládákban
körültekintõen, külön-külön felcímkézve félretett maradványokat a megfelelõ sírkõ alatt
temették el újra, ismét csak koporsó nélkül,
de a sírok eredeti (Thaly által leírt) sorrendjére
már nem ügyeltek. Szádeczky ezért felásatta a
Bercsényi Miklós síremléke alatt fekvõ csont
vázat, a maradványokat egy rézlemezzel
bevont ládába tetette át, s az újra elföldelt
sírláda kulcsát magához vette.
Izmiti látogatásai alkalmával Szádeczky
nem elégedett meg az örmény temetõ meg
tekintésével, és elhatározta, hogy felkeresi
a Virágok mezejét, ahol Thököly és Zrínyi
Ilona töltötték utolsó éveiket. Szádeczkyt
nemcsak a „honfiúi kegyelet” ösztönözte
erre, hanem annak tudata is, hogy addig
magyar történetíró még nem járt arrafelé,
sõt, még az udvarház pontos helyérõl sem
volt tudomásuk. Erre buzdította egyébként
maga Thaly Kálmán is, aki 1888-ban nem
jutott el Thököly lakóhelyére. Szádeczky
Thaly Kálmánnak A Rákóczi-emlékek
Törökországban… címû nagysikerû kötetét
is magával vitte, amely tartalmazta Donáth
Mátyás 1861-ben írt levelét, valamint Thaly
helyszíni tapasztalatainak összegzését.
Szádeczky a tavasz folyamán egy tizenöt
éve Izmitben élõ, Pap Keresztély nevû ma
gyart kért fel adatai ellenõrzésére, aki, mint
szenvedélyes vadász, különösen jól ismerte
a város környékét. A késõbbiekben Pap
valóban rátalált a magyar kolónia feltételezett
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lakóhelyére, Thököly és Zrínyi Ilona csiflik-je
kapcsán viszont csakis a Gök dag, azaz Szent
Illés hegye jöhet szóba, ami Isztambulból
Izmit felé haladva délkeleti irányban terült
el. Szádeczky három honfitársa kíséretében
október 17-én délután érkezett Izmitbe, és
másnap Szádeczky és Pap kikocsikáztak a
Magyarhegy lábánál elterülõ Karatepe faluba.
A lakosok között sokan viselték a Madzsar
nevet, és a helyi hagyomány szerint õk a
falu határában egykoron lakott magyar bujdosók leszármazottjai voltak. A Magyarhegy
aljában még akkor is megvoltak annak a
háznak a romjai, ahol a „magyar vezér” lakott.
Karatepébõl Pap Keresztély egyik ismerõse
vezette tovább õket. A magyarok is tatár
fanyergekkel felszerelt zömök hegyi lovakra
ültek, és a puskás vezetõ, a lovak tulajdonosai, valamint egy sereg érdeklõdõ suhanc
kíséretében elindultak, hogy megtalálják
Thököly fejedelem egykori majorházának
helyét. A Nagy patak („Büjük-dere”) és a Rezes-patak („Baki-ordsa-dere”) érintésével juttattak el a Magyar-patakhoz („Madsar-dere”),
ahol végre felismerni vélték a csiflik romjait.
Egy finom faragású márványoszlop-talapzatot is találtak, amelyen szép csigakövületek
nyomai voltak.
A hamvak feltárása
Tisza István miniszterelnök 1904. június 22ére egy bizalmas értekezletet hívott össze,
többek között a Thököly izmiti síremlékének,
illetve lakóhelyének felkutatásában érintett
Thaly Kálmán és Szádeczky-Kardoss Lajos
részvételével. A miniszterelnökkel együtt ti
zennégy fõs társaság ekkor döntött a ham
vak hazahozatalának fontosabb mozzana
tairól. Az egybegyûltek az isztambuli Saint
Benoît-templom II. Rákóczi Ferenc és
anyja, Zrínyi Ilona, valamint fia, Rákóczi
József maradványainak, a rodostói Panagia
Pneumatokratoria görög templomból gróf
Bercsényi Miklós fõgenerális, gróf Esterházy
Antal generális és Sibrik Miklós udvarmester
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hamvainak, Izmitbõl pedig Thököly Imre
fejedelem földi maradványainak hazaszállítását határoztak el. Az 1723-ban Rodostóban
elhunyt Bercsényi Miklósné Csáky Krisztina
hazaszállítása is szóba került, de az õ hamvai felett a Csáky család tagjai rendelkeztek,
ezért elõször az õ hozzájárulásukat kellett
megszerezni. Az értekezleten arról is dön
töttek, hogy a hamvakat a kassai dómban
fogják elhelyezni, kivéve Thökölyét, akit
végakarata szerint valamelyik egykori sza
bad királyi város evangélikus templomában
kívántak örök nyugalomra helyezni. A mi
niszterelnök felterjesztését 1904. július 11-én
a király is helybenhagyta, és felhatalmazta a
további intézkedések megtételére is.
A hamvak hazahozatalának elõkészítésével
a miniszterelnök Thaly Kálmánt és Thallóczy
Lajos történészt, közös pénzügyminisztériumi
osztályvezetõt kívánta megbízni, de Thaly
õszinte csalódására végül a kormány a fiatal
Thallóczy mellett döntött. Thallóczy 1904.
december 4-én báró Forster Jenõ titkár kíséretében Törökországba utazott, és sikeresen
lezárta a tetemek hazaszállítására vonatkozó
tárgyalásokat a török kormánnyal, valamint
az illetékes egyházi hatóságokkal. Másik
fontos feladata az volt, hogy a hamvakat és a
síremlékeket elõkészítse a magyar kormány
részérõl Isztambulba küldendõ öttagú bizottság részére.
Thallóczy elõbb december 17-én gróf Ber
csényi Miklós, gróf Esterházy Antal és Sibrik
Miklós hamvait tárta fel Rodostóban. Miután
megállapították a három bujdosó azonosságát, a maradványokat egy-egy cédrusfa
ládába helyezték, és Móricz Péter drinápolyi
konzul jelenlétében hiteles jegyzõkönyvet
vettek fel. A kulccsal lezárt, pecsétekkel
ellátott ládákat ezután átszállították Isztambulba, ahol 19-én reggel elhelyezték a Saint
Benoît-templomban.
A következõ napon került sor Zrínyi Ilona
hamvainak feltárására és azonosítására. A
feltárás során bebizonyosodott, hogy a feje
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delemasszony hamvai, Mikes Kelemen le
írásával ellentétben – mely szerint 1735-ben
csupán a koponyát találták épségben, s azt
II. Rákóczi Ferenc koporsójába helyezték
– teljes egészében magmaradtak, és külön
koporsóban nyugodtak. Ugyancsak sikerült
azonosítaniuk Rákóczi József maradványait
is. Ez ugyancsak fontos felfedezésnek szá
mított, mivel róla többen is úgy vélték, hogy
Csernavodában temették el, s csupán Thaly
állította határozottan, hogy az apja mellé
helyezték nyugalomra. II. Rákóczi Ferenc
sírjához viszont nem nyúltak hozzá, mivel annak – Thallóczy véleménye szerint is – „egy
országos küldöttség elõtt kell végbemenni”.
Végül Thököly sírjának feltárására került
sor 21-én. Thallóczy a tényleges feltárás meg
kezdése elõtt az isztambuli Szent Gergely
örmény iskola igazgatóját, Thoumayan
urat küldte Izmitbe, hogy ott tájékozódjon
a sír és síremlék jelenlegi állapotáról. Az
iskolaigazgató és Thaly Kálmán útmutatásai
alapján, a kétnapi ásatás során kétségkívül
bebizonyosodott, hogy Thököly földi
maradványai nincsenek a síremléke alatt,
mivel azt 1871-ben vitték a jelenlegi helyére,
a valódi sír pedig a Komáromi János titkár
által jelzett platánfa tövében van. Thallóczy
orvosok és Pap Keresztély jelenlétében,
helybéli munkásokkal ásatta ki a sírt, amelyet teljesen áthatottak a platánfa helyenként
egy méter szélességet is elérõ gyökerei.
Nagy fáradozás után végül három méter
mélyen sikerült rátalálniuk a Komáromi
által említett négy nagy fedõ kõlapra, amelyek egyikét átvágva egy nagy kövekkel
kiboltozott érintetlen sírüregre bukkantak.
Elsõként nagy mennyiségû vaskapocs és
szeg került elõ, annak a gerendázatnak a
tartozéka, amivel Komáromi János lefedte
a halottat. A szurokkal bekent gerendázat
maradványai ugyancsak nagy mennyiségben bukkantak elõ. Thököly csontváza fejjel
keletnek feküdt. A koponya teljesen épen
maradt meg, a csontok azonban a csaknem

két évszázad óta behatoló gyökerektõl elmozdultak, ezért nagy elõvigyázatossággal
szedték össze õket. A sírban talált nagy
mennyiségû arany- és ezüst skófiummal
kivarrott szövetdarab, eredetileg a süveget
díszítõ három gyöngy, bõrdarabok, hímzések bizonyították a tetem azonosságát.
Kardot nem találtak, viszont rábukkantak
egy pálcának vagy tõrnek a fogantyújára is.
Az azonosításhoz jelentõsen hozzájárult a
térdcsont, amelybõl Thallóczy beszámolója
szerint „konstatálni lehetett, hogy egy seb
következtében, bizonyos elfajulás állott elõ”.
A feltárás után a csontokat orvosi felügyelet
mellett elpakolták. Thallóczy lefényképez
tette a fejet, és a sírban talált mellékleteket
nagy gonddal ugyancsak a csontok mellé ra
katta. Még a helyszínen hiteles jegyzõkönyv
ben rögzítették, hogy az örmény érsek mind
a maradványokat, mind pedig a síremléket
feltétel nélkül átadta. Thallóczy tisztában
volt azzal, hogy a helyi örmény hitközség
„bizonyos pénzbeli kárpótlást” vár a temetõ
megbolygatásáért cserébe. Ezért sietett
Isztambulba szállítani a sírkövet és a fejedelem földi maradványait.
Itt jegyezzük meg, hogy a törökországi
bujdosók mellett néhány más sír felkutatását
és újratemetését is tervbe vették. Thaly ja
vaslatára a lengyelországi Danzigban 1719ben elhunyt Vay Ádám udvari marsall, az
ugyancsak Lengyelországban meghalt gróf
Forgách Simon generális, a Franciaországban
eltemetett gróf Bercsényi László (Bercsényi
Miklós fia), valamint a források szerint a gyön
gyösi ferences templomban örök nyugalom
ra helyezett Bottyán János generális sírját is
szerették volna feltárni, hogy mindannyiukat
a kassai dómban kialakítandó sírboltban he
lyezhessék el. Bottyán és Forgách maradvá
nyait azonban hosszabb kutatással sem
sikerült azonosítani, Franciaország marsalljá
nak magyarországi újratemetése ellen pedig
a leányági leszármazottak emeltek óvást,
habár a francia kormány is beleegyezett a
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hamvak hazaszállításába. Egyedül Vay Ádám
hamvai kerültek haza, miután a kormány
által kiküldött bizottság és a Vay család
képviselõi 1906. június 16-án átvették, és
elhelyezték a vajai családi sírboltban, majd
utóbb egy számára készíttetett síremlék alatt.
Végezetül a fejedelem emlékét haláláig õrzõ
udvari kamarásról, Mikes Kelemenrõl kell
szólnunk. Háromszék vármegye fõispánja
már 1904-ben szorgalmazta a hamvak felkutatását, és Mikes szülõhelyén, Zágonban
történõ újratemetését. Ez egészen 1906 szeptemberéig napirenden volt, mivel azonban
Mikes hamvai számos társával együtt a régi
rodostói temetõk felszámolása óta közös
sírveremben nyugodtak, esély sem lehetett
a feltárásukra.
Magyarországon közben döntés született
arról, hogy II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai,
valamint Zrínyi Ilona és Rákóczi József hamvait a kassai dómban fogják örök nyugalomra
helyezni. Thököly hamvaival kapcsolatban
azonban korántsem volt ilyen egyértelmû
a helyzet. Thököly végsõ nyughelyének
a helyérõl ugyanis éles küzdelem alakult
ki két felvidéki város, Késmárk és Eperjes
között. Thököly végakarata ugyanis az volt,
hogy egy ágostai hitvallású evangélikus
templomban helyezzék örök nyugalomra.
Eleinte kétségtelen volt, hogy csakis szü
lõvárosa, a nemesi elõnevét adó Késmárk
jöhet szóba, a miniszterelnök azonban
Prónay Dezsõhöz, a Magyar Evangélikus
Egyház egyetemes felügyelõjéhez fordult,
hogy Thököly hamvait készséggel fogadjáke Késmárkon, valamint, hogy méltó helyet
találnak-e neki az ottani ágostai hitvallású
evangélikus templomban? Prónay rögtön
továbbította a kérdést a késmárki evangélikus egyházhoz, és az egyházközség
augusztus 7-i rendkívüli közgyûlésén „nagy
lelkesedéssel egyhangúlag” elfogadták az
indítvány, és hálájukat fejezték ki Tiszának.
Ugyanakkor kijelentették, hogy készséggel
átengedik az evangélikus templomot.
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Idõközben, 1906. június 24-én Wekerle
Sándor miniszterelnök egy ötfõs delegációt
jelölt ki, hogy Törökországba utazzanak a
hamvak hazahozatalának lebonyolítására.
A delegáció tagjai Thaly Kálmán, Thallóczy
Lajos, Török Aurél orvos-antropológus, Frak
nói Vilmos címzetes püspök és báró Forster
Gyula, a Mûemlékek Országos Bizottságá
nak elnöke lettek. Isztambulba érkezésük
után október 16-23. között sorban átnézték
a sértetlen ládákban átvett maradványokat.
II. Rákóczi Ferenc 1889. október 7-én feltárt
maradványait 17 éven át nem bolygatták
meg, amit Thaly Kálmán is megerõsített,
Török Aurél pedig megállapította, hogy a
feltárás teljes gonddal ment végbe. A csont
váz felépítése, és a Thaly által korábban
már leírt mellékletek – a koponyatetõt fedõ
ezüstfonalú horgolt hálódarab, valamint a
„finom bársony és selyembõl készült ruha és
aranyhímzésû szemfedõfoszlányok” – alapján a bizottság egyhangúan megállapította a
fejedelem azonosságát.
Zrínyi Ilona, Rákóczi József, Bercsényi
Miklós, Esterházy Antal és Sibrik Miklós azo
nosításakor elsõsorban Thallóczy két évvel
korábbi tapasztalatait vették alapul, s hely
benhagyták a maradványok azonosságát.
Thököly sírládájának a felbontásakor Thal
lóczy Lajos részletesen elõadta az izmiti
feltárás körülményeit. Miután kétségkívül
megállapították a fejedelem azonosságát is,
lefényképeztették a koponyát és a perforálódott bal térdet. Ellenõrizték a „Thököly-féle
láda” tartalmát is, amelybe Thallóczy 1904.
december 23-án Kolossa Ferenc követségi tit
kár, Lázár Alfréd dragomán (tolmács) és báró
Forster Jenõ titkár jelenlétében elhelyezte
Thököly sírmellékleteit. A láda tartalmát szin
te hiánytalannak találták, csupán a fejedelem
süvegét díszítõ három gyöngy nem került elõ.
Ezek feltehetõen a 25 kg súlyú vasalkatrészek
alá kerülve porladhattak el.
Bercsényi Miklósné Csáky Krisztina ma
radványait ugyancsak rendben találták. Ez
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utóbbit korábban Szendrey János akadémiai
levelezõ tag tárta fel és helyezte el egy ládába
a család megbízásából.
Október 22-én a bizottság tagjai elren
dezték a koporsóba helyezett maradványo
kat, melyeket másnap szállítottak át a Kelet
nevû hajóra, ahol már elhelyezték a sírköve
ket. Thököly sírmellékleteit egy külön ládá
ban szállították a fedélzetre, hogy késõbb
muzeális célokra, Késmárkra szállíthassák.
A hajó 24-én délelõtt 10.25-kor indult el Isz
tambulból, és másnap, 9.15-kor érkeztek a
Fekete-tenger melletti Constancába, ahol 13
óráig át is pakolták a Magyar Államvasutak
díszesen berendezett kocsijára a hamvakat.
Thököly koporsója II. Rákóczi Ferencétõl
jobbra került, és mindkettõre fejedelmi
jelvényeket – süveget, kardot és buzogányt
– helyeztek piros bársonypárnán. A vonat 8
óra 20 perckor robogott be Orsovára október
27-én, ahol ünnepélyes külsõségek között

Thaly Kálmán beszéde mellett átadták a
hamvakat az országos küldöttségnek, akik
között a magyar evangélikus egyház négyta
gú küldöttsége is képviselte magát.
„Lelkiismerettel adhatjuk át a szent erek
lyéket a hazának és – bocsánat, hogy
magamról is szólok – áldom az isteni
gondviselést, hogy az, amirõl ifjúkoromban
álmodoztam, s amelynek elõkészítésére
férfikoromban évtizedekig dolgoztam,
most öregkoromban az õ kegyelme által
megvalósulhatott, és e megvalósulásban a
Képviselõház szíves jóvoltából magamnak
is rész jutott. Most már én, öreg szolgája a
Rákóczi-kultusznak, befejezem feladatomat”
– hangzott el Thaly megható beszédében.
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Egy modern jogi eszköz
a környezet védelmében
Julesz Máté

tudományos kutató
Szegedi Tudományegyetem

Az actio popularis római jogi intézmény,
mely a populus, a nép számára lehetséges
igényérvényesítési eszköz volt. Bárki élhe
tett vele, aki keresetet volt jogosult benyúj
tani. Ma a közérdekû perlési jogosultság
hazánkban a társadalmi szervezetek, illetve
az ügyész számára áll nyitva. A class action
– angolszász minta szerint – egy társadalmi
osztály, a társadalom egy csoportja számára
fontos érdeket jelenít meg úgy, hogy a csoport egy vagy több tagja áll a bíróság elé, s
a velük kapcsolatban hozott döntés kiterjed
– precedensjelleggel vagy közvetlenül – a
többi érdekeltre. Míg a class action a társa
dalom egy csoportjának közvetlen érdekét
szolgálja, a people’s action össztársadalmi
érdeket érvényesít, például egy társadalmi
szervezet perbeli fellépése révén, a követ
kezõ tanulmányban kifejtettek szerint.
1. Jelen tanulmány a környezet védelmében
alkalmazható jogi fellépési formák közül alap
vetõen a magánjog terrénumára koncentrál. A
büntetõjogi szankciórendszer felhívását mint evidens lehetõséget korszerûbb, demokratikusabb,
de feltétlenül más, polgári anyagi és eljárásjogi, továbbá – részben – a közigazgatási
jogban megjelenõ civil eszközökkel egészíti
ki. Vagy helyettesíti: a környezetvédelmi jogban
a büntetõjog ultima ratio-ként maradhat a
hangsúlyosan civil eszközök mögött.
A népképviseleti részvétel egyik legjel
lemzõbb megjelenési formája a közérdekû
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kereset indításának jogosultsága a modern
környezetvédõ demokratikus társadalmi
rendszerekben. Az individualizmus-kollekti
vizmus ellentétpár a közösségi érdekek civil
képviseleti intézményeiben – class action,
people’s action stb. – feloldódni látszik. Az
actio popularis individuális eszközökkel
védelmez kollektív érdekeket-értékeket. A
társadalom nyitottsága, az open society eszmé
je az individualista észak-amerikai és európai
uniós modellbõl nõtt ki, s ez diametrális
ellentétben áll a kollektivizmussal. A környe
zetvédelem kollektív értékrendet olt a profit
orientált jogvilágba. A környezet védelmének
igénye alulról jelentkezett, de az állami irányítás eszközeivel képes hatékonyan hatni;
beivódni a társadalom tudatába.
2. Hazánkban a társadalmi szervezet az alap
szabályában meghatározott célja alapján
– inter alia – környezetvédelmi tevékenysé
get (például természeti környezet védelme,
épített környezet védelme, állatvédelem)
folytathat (6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 4.
sz. mellékletében a Tájékoztató 9. pontja).
Alapítvány is létesíthetõ – bírósági nyilvántar
tásba vehetõen – hasonló tevékenység foly
tatására (12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 3. sz.
mellékletében a Tájékoztató 10. pontja).
		
3. Hollandiában az actio popularis intézmé
nye a környezetvédelem terén már az 1970es évek óta él és mûködik. Az állampolgárok
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és társadalmi szervezetek (lényegesen széle
sebb kör, mint hazánkban a környezetvédel
mi törvény által kizárólag az állampolgárok
által a környezetvédelmi érdekeik képvise
letére létrehozott egyesületeknek és más,
politikai pártnak, érdekképviseletnek nem
minõsülõ – a hatásterületen mûködõ – társa
dalmi szervezeteknek és az ügyésznek biz
tosított jog) az egyetemi jogászság gyakorla
tilag ingyenes szakmai segítségével, a Buro’s
voor Rechtshulp (jogsegélyirodák) és a
Milieurechtswinkel (környezetjogi „shop”)
segítségével gyakorolhatják környezetvé
delmi közérdekû keresetindítási jogukat.
A Buro’s voor Rechtshulp Hollandia-szerte
mûködõ irodáiból négy környezetjogi segéllyel is foglalkozik, míg a Milieurechtswinkel-t
németalföldi juristák alapították a fõvárosban,
hogy környezetvédelmi érdekeket védjenek,
ingyenes jogi tanácsadással segítsenek. A
Buro’s voor Rechtshulp segítségét is ingyen
vehetik igénybe a rászorulók.
A környezetvédelmi ügyekben az eljárási
költségek lényegesen alacsonyabbak, ked
vezõbbek, mint egyéb ügyekben. A vesztes
fél költségét és a szakértõi díjat az állam fizeti,
míg az adminisztratív költségeket is az átla
gosnál alacsonyabbra taksálják.
4. A holland környezetvédelmi szervezetek
polgári bíróság elõtt is indíthatnak pereket
a környezet védelme érdekében, de csak
abban az esetben, ha a közigazgatási út nem
áll rendelkezésre. Ilyenkor mint közhasznú
szervezet (például alapítvány) rendelkeznek
a perbeli fél jogállásával.
5. Az 1986. június 27-i (megjelent a Neder
landse Jurisprudentie-ben 1987-ben, p. 743.)
Het Nieuwe Meer holland legfelsõbb bírósági
(Hoge Raad) jogesetben a bíróság kártérítésre is engedte perelni a Burgerlijk Wetboek
alapján a környezetvédelmi társadalmi szervezetet. Az ilyen szervezetek kártérítést a brit
rendszerben nem kérhetnek.

6. Az Algemene Wet van Bestuursrecht (ál
talános közigazgatási törvény) 3:24 szakasza
és a Wet Milieubeheer (azaz a környezetvé
delmi közigazgatási törvény) 20:6 szakasza
fogalmazza meg, hogy önkormányzati enge
dély kiadása elõtt azt négy hétre hirdetmé
nyezni kell, és az állampolgárok írásban
észrevételeket tehetnek. Ha nem fogadják
meg észrevételeiket – imminens környezeti,
természeti kár veszélye stb. –, bírósághoz
fordulhatnak. Ez annyiban változott a közel
múltban, hogy bizonyos fokú személyes
(helyi) érintettséget kell bizonyítani: nem
történhet meg, hogy Groningenbõl mennének Maastrichtba perelni. (Vö.: magyar
Környezetvédelmi Kódex 98. § (1) bek.: a
hatásterületen mûködõ… egyesület és más…
társadalmi szervezet…)
7. Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsõbb
Bírósága elõtt zajló Tennessee Valley Autho
rity contra Hill 437 U. S. 153 (1978) ügyben
a csíkos kis kardhal jogai kerültek veszélybe
egy vízi erõmû építése kapcsán (Takács,
2000). Ennek számos vitás kérdés lett a kö
vetkezménye. Többek között az, hogy az
állatoknak vannak-e jogaik. A környezetvé
dõk (Aqua Magna) szerint igen, ám a jogász
álláspontja szerint az embereknek az élõvi
lággal kapcsolatos kötelességei jelentik az
emberek állatokkal kapcsolatos kötelezett
ségeit. Montesquieu De l’esprit des lois címû
mûvében rámutat, hogy „a törvények a leg
tágabb értelemben véve azok a szükségszerû
viszonylatok, amelyek a dolgok természe
tébõl következnek… vannak törvényeik az
állatoknak, és az embernek is megvannak a
maga törvényei”. A környezetvédõ szervezet,
mely az USA környezetvédelmi törvényének
és végrehajtási rendeletének (melyben a
csíkos kis kardhalat védetté nyilvánította a
környezetvédelmi miniszter) értelmében
perelte a vízügyi hatóságot, valójában csak
ürügyként használta fel a halfaj védelmét
egyéb érdekei megjelenítésére. A törvény
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hozói szándék mint a szubjektív jogértelme
zés alapkérdése került szembe az objektív
törvényhozói akarattal, mely a jogszabályszövegbõl kiolvasható. A normatív tartalom
kétszintû (egyrészt törvényi, másrészt az ezt
értelmezõ miniszteri szintû végrehajtási ren
deleti) meghatározása azonban itt a vétkes
ségtõl független védettséget is kimondta. A
környezetvédõ szervezetet az a vád érte, hogy
személyes érdekeket jelenített meg people’s
action keretei között. Ez a kérdés ilyen helyzetben fel sem merülhetett volna Magyarországon a környezetvédelmi törvényünkben
meghatározott actio popularis indítása esetén. A kontinentális jog konkrét meghatározottságával szemben azonban az angolszász
jogrendben nálunk soha nem látott véleménykülönbségekre hívják fel a figyelmet a
hatóságok és a környezetvédõ civil szervezetek vitáiban kibontakozó elméleti-alapelvi
szintû kérdésekre adott válaszok variánsai.
Másik probléma az volt, hogy ütközött Tennessee állam energiaellátásának érdeke a
halfaj érdekeivel. Kérdés azonban, hogy lehet-e pénzzel mérni bármely jogot. Lehet-e
arra hivatkozva jogot sérteni, hogy a másik,
jelen esetben ellentétes érdekhelyzetbe
kerülõ jog fontosabb, nemzetgazdaságilag
lényegesebb?
8. A Maastrichti Szerzõdés 8 D szakasza az
Európai Unió állampolgárai számára közvet
len keresetindítási jogot biztosít. A 138 D
szakasz pontosítja: nemcsak természetes
személyek, de társadalmi szervezetek is élhet
nek ilyen keresetindítási joggal. Az Európai
Bizottságnál akkreditált Európai Környezet
védelmi Hivatal mint nem kormányzati civil
szervezet, szintén indíthat actio popularis-t.
9. Az ipari forradalom idején, a 19. században
a polgári jog, azon belül is a szomszédjog
szolgált a magánszemélyek legfõbb polgári
jogi védekezési eszközeként. A második vi
lágháborút követõen megnõtt a fogyasztás és
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ezzel együtt a környezet szennyezése, mely
újabb védelmi eszközöket kívánt. A végrehajtási deficit voltaképp azt a jelenséget fedte,
hogy a közigazgatás már nem volt képes a
közjog eszköztárával harcolva betölteni a
környezet és a természet védelmezõjének
szerepkörét. Létrejöttek a popularis actio-k
a fejlettebb államokban. Az actio-k olykor
csupán a társadalmi szervezet saját tagjainak érdekeit szolgálták: ezek önérdekû
keresetek voltak. A private attorney general
szerepét betöltõ, valóságosan közérdekeket
képviselõ szervezetek altruista akciók keretei
között keresik a társadalom és a környezetvédelem ügyének igazát.
10.1. Az Amerikai Egyesült Államokban a
class actiont az 1912. évi Equity Rules 38.
szabálya vezette be. Tehát egy igen korai
jogintézményrõl van szó, mely azonban
környezetvédelmi jelleget csak jóval késõbb
kapott. Az angolszász jogterületen az olyan
ítélet, melyben nem igazán a felek érdekét
vették figyelembe, hanem inkább valamiféle
általános cselekvési kötelezettséget írtak elõ, már
a huszadik század elsõ évtizedei óta megszokottnak tekinthetõ.
10.2. Az Amerikai Egyesült Államokban
a hetvenes évek óta valamely gazdasági,
emberi egészséget érintõ sérelem képez
hette alapját egy actio popularis-nak. A
Lujan contra National Wildlife Federation
és a Lujan contra Defenders of Wildlife
ügyben 1990-ben, illetve 1991-ben az USA
Legfelsõbb Bírósága leszûkítette a perlésre
jogosultak körét, amikor kimondta, hogy a
perlõ személyt nem érintheti személyesen
a környezeti kár. Találunk az USA-ban
olyan alsóbb fokú bíróságot, mely nem
követi szigorúan a Legfelsõbb Bíróság
szabta korlátokat. Számos környezetvé
delmi jogszabály actio popularist (citizen
suits) biztosít az állampolgároknak: ilyen
például az ivóvízellátásról, a hulladékke
zelésrõl, a fajok védelmérõl, a veszélyes
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anyagok kezelésérõl, továbbá a fertõzött
élõhelyekrõl rendelkezõ jogszabály. El
térést jelent a magyar actio popularis jogi
szabályozottságától az is, hogy Michigan
állam például nemcsak állandó jelleggel
mûködõ, de ad hoc alakult civil környe
zetvédõ szervezeteknek is a perbeli fél
jogállását biztosítja az Environmental
Rights Acts értelmében. Ez azt jelenti, hogy
ezek a civil szervezetek a konkrét állam
környezetvédelmi jogszabályaira alapoz
va közérdekû perléssel élhetnek az állam
bíróságai elõtt. Nemcsak törvények, de a
rendeletek, továbbá programcsomagok és
tervek kérdésében is felléphetnek. A bíró
jogkörében szerepel az eltiltás alkalma
zása; a hangsúly mindig az eredeti állapot
helyreállításán van.
11. Portugáliában az alkotmány 66. cikkelye
a környezethez való jogot, míg az 52. cikkely
a közigazgatás határozatainak megtámadá
sához való jogot deklarálja. A portugál alkot
mány 66 (1) cikkelye nem egyszerûen mint
jogot, hanem mint állampolgári kötelességet
fogalmazza ezt meg. Az alkotmány 9e cik
kelye állami kötelezettség szintjére emeli a
környezet védelmét. A portugál alkotmány
kettõs értelmezésre ad lehetõséget: stricto
sensu csak a perlõ személy közvetlen kör
nyezetét – víz, levegõ, föld, természeti élõvilág
– érintõen, míg egy tágabb értelmezés szerint az
egész országot érintõ közérdekû perlési jogosultsággal élhet bármely portugál természetes
vagy megfelelõen képviselt jogi személy.
12. Svájcban kezdetben tágan értelmezték
a közérdekû perlési jogosultság személyi-tárgyi körét. Újabban azonban a svájci
törvényhozás a jogszabályalkotás gátjaként
fogja fel, és korlátozni próbálja ezt a jogo
sultságot. A svájci szövetségi törvényhozás a
területen való tevékenykedés mellett további
feltételként említi a minimum tízévnyi múltat.
1966-ban iktatták be a természetvédelmi tör-

vénybe a contentieux administratif, azaz a
közigazgatási útra tartozó jogvita keretében
történõ érdekérvényesítés lehetõségét a
civil szervezetek számára. 1983-ban a svájci
környezetvédelmi törvény a hatásvizsgálattal
egybekötött építkezések esetére is kiterjesztette ezt (vö.: hazánkban a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
szerint biztosított ügyféli jogállás).
13. Olaszország az alkotmány 24. cikkelyére,
valamint az 1934. évi törvénnyel felállított
Államtanácsról rendelkezõ jogszabályra
alapozza a közérdekû perlés lehetõségét.
A szomszédjogi érdekek sérülésekor áll
fenn leginkább a jogszabály által megkívánt
személyes érdeksérelem. A hetvenes évek
Itáliájában az állam mint a közérdekek védel
mezõjét ismerte el a civil szervezetek kör
nyezetvédelmi actio popularisát. 1986-ban
a 349. sz. törvény 18 V szakasza iktatta be az
olasz jogrendbe az actio popularis fogalmát.
Olaszországban a nyilvánosság részvétele
nem mutatott régi történelmi hagyományo
kat, így az 1990. évi közigazgatási eljárási
reform hozott csak igazi változást e téren.
14. A német jogban a második világháború
után civil szervezet akkor perelhetett, ha a területén érvényes valamely környezetvédelmi,
illetve természetvédelmi norma szenvedett
sérelmet. Mára már szövetségi és tartományi
szinten is a perbeli fél jogállásával bírnak
az egyes tartományok környezetvédõ civil
szervezetei.
15. A törökországi helyzet mintegy tízévnyi
gyakorlatot tudhat maga mögött. A török
alkotmány 17. szakasza az élethez, az 56.
szakasza pedig az egészséges környezethez
való alapjogot biztosítja. Erre alapozva álla
pította meg a BERGAMA néven elhíresült
esetben a török Alkotmánybíróság, hogy
az életszínvonal, az ökológiai egyensúly,
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továbbá az emberiség közös öröksége és
a természetes élõhelyek védelme elsõbbséget
élvez a gazdasági érdekek elõtt. A törökországi bíróságok elõtt szinte mindennaposak az
olyan magánjogi keresetek, melyekben gyárak,
üzemek szennyezõ, zavaró hatásai miatt
perelnek kártérítésre. A kilencvenes években
megszigorodott a török igazságszolgáltatás a
környezetvédelmi igények megítélésében.
16. Belgiumban az Alkotmánybíróság
elõtt – kiváltképpen társadalmi szervezetek
– actio popularist indíthatnak, amennyiben
az általuk képviselt érdekkörbe tartozást
bizonyítják; ez utóbbi fennforgása elõzetes
vizsgálat tárgyát képezi. Ennek hátterében az
áll, hogy számos civil szervezet tetszelegne
a champion de la constitutionnalité, az
alkotmányosság bajnokának szerepében.
Az Alkotmánybíróság 1991. december 19-i
határozatában kimondta, hogy a civil szerve
zetnek bizonyítania kell, hogy a múltban és
a jelenben folyamatos tevékenységet fejt és
fejtett ki az adott területen, és a képviselni
szándékolt érdek nem csupán a szervezet
egyes tagjainak egyéni érdeke. A védelmezni
kívánt érdek nem lehet általában véve a környezet védelme, azt pontosítani kell. Ez utóbbi eset fordult elõ, amikor a Conseil d’État
1988. október 14-i határozatában elfogadta,
hogy a Madárvédõ Szervezet kérelmére a
rókák és a macskák ügyében kelt határozatot megsemmisítse, de a madarakra nézve
általánosságban ártalmas minden egyes jog
szabály kasszálását nem engedte meg.
17. A nyugati államok elkülönítik a civil
szervezetek közérdekûkereset-indítási jogo
sultságát a minden állampolgár elõtt nyitva
álló actio popularistól. Hollandia, Írország
és az USA bizonyos tagállamai engedik csak
meg az egyes polgárnak a közérdekû perlést.
Hollandiában is csak akkor, ha a sérelmezett
döntés országos szinten sért környezeti-természeti érdeket.
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18. Környezetvédelmi törvényünk 98–99. §-a
a környezetvédelmi társadalmi szervezetek
jogait határozza meg. A 99. szakasz értelmébenkörnyezetveszélyeztetés,-szeny-nyezés vagy
-károsítás esetén a szervezet a környezet védelmében jogosult fellépni, és állami szervtõl,
helyi önkormányzattól a megfelelõ, hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét kérni, vagy
a környezethasználó ellen pert indítani.
Ez utóbbi esetben a perben az ügyfél kér
heti a bíróságtól, hogy a veszélyeztetõt tiltsa
el a jogsértõ magatartástól (mûködéstõl), illetve kötelezze a kár megelõzése érdekében
intézkedések megtételére (lásd: BH 2002.
11.). Tehát – mint a törvény indoklása kifejti
– a környezetvédelmi társadalmi szervezetek
kizárólag még be nem következett, imminens kár veszélye esetén perelhetnek.
Továbbá a Kvt. 109. § (2) bek. szerint, ilyen
esetben az ügyész is jogosult keresetet indítani
a tevékenységtõl eltiltás, illetve a környezetet
veszélyeztetõ magatartással (mûködéssel)
okozott kár megtérítése iránt. A BH 2003. 419.
jogeset értelmében a jogerõs ítélet indokolása szerint az ügyész perindítási jogosultságát
a Kvt. 109. §-ának (2) bekezdése alapján
akkor lehet megállapítani, ha környezeti
veszélyeztetés történt. Ennek tényét a Pp.
164. §-ának (1) bekezdése alapján a felperesnek kellett bizonyítania: a per eldöntéséhez
szükséges tényeket általában annak a félnek
kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy
azokat a bíróság valónak fogadja el.
19. A Ket. 68-69. §-a értelmében a közigazga
tási hatóság semmiféle korlátot nem állíthat
– lásd: Tv. 68. § – azon döntések hozzáférhe
tõvé tétele elé, amelyeket a Tv. 69. § (6) bek. b)
pontja értelmében közérdekû keresettel meg
lehet támadni; ibid. c) pont értelmében az adott
tevékenységgel összefüggésben a hatásterületen élõ lakosság jelentõs részét érintõ ügyben
hozott; ibid. e) pont értelmében az épített és
természeti környezet, illetve a kulturális örökség állapotát jelentõsen befolyásoló tevé-
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kenységgel kapcsolatos ügyben hozott; ibid.
f) pont értelmében a korlátozottan rendelkezésre álló természeti erõforrások elosztásáról,
illetve felhasználásáról hozott határozatok.
Sólyom László Környezetvédelem és polgári
jog címû munkájában írja: „A közérdekbõl
való perlés kiterjesztésének döntõ lépése, ha
nem kötik többé elõre meghatározott szervezetekhez. Itt a választóvonal voltaképpen
nem is az állampolgároknak, illetve a csak
szervezeteknek adott perlési jog között van,
hanem ott, hogy a szervezet valóban az adott
konkrét ügyben érintettek környezeti, illetve
közérdekként jelentkezõ csoportérdekét
képviseli-e, hogy van-e reális lehetõség ilyen
csoportok megszervezõdésére, illetve arra,
hogy a meglevõ szervezetek ezt a közérdeket
érvényesítsék. Itt tehát a spontaneitáson van
a hangsúly: azon, hogy a mások érdekében
való fellépést ne kösse a törvény konkrét felhatalmazáshoz” (Sólyom, 1980, 169.).
20. Az 1146/B/2005. AB-határozat szerint az
indítványozó a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(Kvt.) 98. § (1) bekezdését véli alkotmánysér
tõnek, mert e rendelkezés kizárólag a környe
zetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott
egyesületeknek és társadalmi szervezeteknek biztosítja a környezetvédelmi közigazga
tási hatósági eljárásokban az ügyfél jogállását.
Ugyanakkor e problémával összefüggésben
felhívta a Kvt. 99. § (1) bekezdését is. Ennek
kapcsán is sérelmezte, hogy csupán e szerve
zetnek van joga a környezet védelme érdeké
ben a környezethasználó ellen pert indítani.
Álláspontja szerint a szabályozás sérti az Alkotmány 57. § (1) bekezdését, hiszen ezen
alkotmányi rendelkezés mindenkinek biztosítja a jogot arra, hogy jogairól vagy köteles
ségeirõl bíróság döntsön, és nem tartalmaz
semmiféle megszorítást, azaz nem korlátozza, hogy „adott ügyben ki lehet ügyfél és
ennek folyományaként kit illet meg a kereset
indítás joga”. Az Alkotmánybíróság a környe-

zet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése és
99. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenes
ségének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította. A környe
zetvédelemben való társadalmi részvétel jogi
formáira nézve az Alkotmány nem tartalmaz
rendelkezést. Ezért a törvényalkotó szabad
mérlegelésének tárgya a társadalmi részvétel
eszközeinek, jogi formáinak szabályozása,
így annak eldöntése is, hogy a jogalanyok
mely körének biztosítja azt a jogot, hogy kör
nyezetvédelmi közigazgatási ügyekben, ille
tõleg környezetvédelmi perekben a közérde
ket érvényesítse. Így önmagában nem te
kinthetõ alkotmányellenesnek a Kvt.-nek az
a megoldása, amely az ügyféli jogállást és a
közérdekû keresetindítási jogot a környezetvédelmi érdekek érvényesítésére létrejött
egyesületeknek és társadalmi szervezeteknek biztosítja. Ugyanakkor nem állapítható
meg alkotmányosan tilalmazott megkülönböz
tetés amiatt, hogy a környezetvédelmi feladatokat végzõ közalapítvány nem rendelkezik
ezekkel a lehetõségekkel.
21. A Legfelsõbb Bíróság 1/2004. KJE sz.
jogegységi határozatában kimondta, hogy
az állampolgárok által a környezetvédelmi
érdekeik képviseletére létrehozott egyesüle
teket és más, politikai pártnak, érdekképvi
seletnek nem minõsülõ, hatásterületen mû
ködõ társadalmi szervezeteket a környezet
védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 98. §-ának (1) bekez
dése alapján a szakhatósági állásfoglalás
tekintetében területükön az ügyfél jogállása
illeti meg azokban a közigazgatási eljárások
ban, melyekben jogszabály a környezetvé
delmi hatóság szakhatósági állásfoglalásának
beszerzését írja elõ.
22.1. Környezetvédelmi Kódexünk a kör
nyezetveszélyeztetés aktív és passzív válfaját
egyaránt ismeri. Az ügyész kizárólag aktív
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környezetveszélyeztetés esetén léphet fel.
Az ügyészi környezetvédelmi tevékenység
keretei között az ügyész tevékenységtõl
eltiltást kérõ keresetet csak akkor szokott
benyújtani a bírósághoz, ha a lakossági
panaszok és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági intézkedések
nem hozzák meg az elérni kívánt hatást. A
környezetvédelmi ügyész türelmi politikát
folytat; egyik legfõbb eszköze a kivárás. A
bíróságok gyakorlatában az eltiltást kérõ
keresetet nem terjeszt(het)ik ki úgy, hogy az
az eredeti állapot helyreállítására kötelezést is
maga után vonjon.
A természetvédelmi törvény 81. § (4) bek.
értelmében ezen paragrafus (2) bekezdése
e) pontja alapján a társadalom vagy csoportjainak életkörülményei romlásából fakadó
nem vagyoni kár megtérítése iránt keresetet
az ügyész indíthat (lásd: 60. § (2) bekezdés),
és a megítélt kártérítést az állami költségvetés megfelelõ célelõirányzata részére kell
megfizetni.
A legfõbb ügyész az ügyészség környe
zetvédelmi tevékenységérõl szóló 1/2003.
(ÜK. 8.) LÜ körlevél magánjogi kérdésekrõl
szóló III. pontjában többek közt kiemeli,
hogy:
• a keresetlevelekbõl nemegyszer hiányoznak
azok az adatok, amelyekbõl a bíróság
hatásköre és illetékessége megállapítható:
a környezetvédelmi kártérítési és eltiltási
keresetek túlnyomó többségükben a helyi bíróságok hatáskörébe tartoznak (Pp.
22–23. §), figyelembe kell venni azonban
a pertárgy értékét, amelyet a felperesnek
kell megjelölni (Pp. 26. §);
• eltiltás iránti pereknél – mivel a pertárgy értéke
nem állapítható meg – az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. § (3) bekezdésének a) pontjára kell hivatkozni;
• kártérítési perekben a kártérítést igénylõ felperesnek kell a kár összegét megjelölnie: helytelen tehát az az ügyészi indítvány, hogy
a bíróság kötelezze az alperest kártérítés
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fizetésére, a pontos összeg megjelölése
nélkül (Pp. 26. §, 121. § (1) bekezdés e)
pont);
• a Pp. 219. § (5) bekezdése szerint a hatá
rozat felek részére történõ kézbesítésére
vonatkozó szabályokat kell megfelelõen
alkalmazni akkor is, ha a határozatot nem
a felekkel, hanem más érdekeltekkel kell
közölni; annak érdekében, hogy a KAC
kezelõ szerve jogosultságáról tudomást
szerezzen, indítványozni kell, hogy a bíró
ság küldje meg a határozatát az alábbi
címre: Környezetvédelmi és Vízügyi Mi
nisztérium KAC Koordinációs Fõosztály,
1088 Budapest, Rákóczi út 41. A KAC
helyébe azóta a Kövi lépett. A cím megvál
tozott: 1011 Budapest, Fõ utca 44–50. A
számlát – ahová az átutalást teljesíteni kell
– a Magyar Államkincstár vezeti, Kövice
elnevezés és a következõ számlaszám alatt:
10032000-01220263-53000004.
Hivatkozom a környezetvédelmi és
vízügyi elõirányzatok felhasználásának és
ellenõrzésének szabályairól szóló 3/2004.
(II. 24.) KvVM rendelet 1. §-ára: e rendelet
hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2006.
évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII.
törvény 1. számú mellékletében a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetben meghatározott környezetvédelmi
és vízügyi elõirányzatok közül:
a.) Hulladékkezelési és -gazdálkodási
feladatok 10. cím, 2. alcím, 37. jogcím
csoport,
b.) Országos Környezeti Kármentesítési
Program (OKKP) végrehajtása 10. cím, 2.
alcím, 39. jogcímcsoport,
c.) Állami feladatok költséghatékony
átvállalása az NKP (Nemzeti Környezet
védelmi Program) megvalósításában 10. cím,
2. alcím, 41. jogcímcsoport,
d.) Társadalmi szervezetek támogatása 10. cím, 3. alcím elõirányzatokra (a
továbbiakban együtt: Kövi). (Lásd: infra
32. pont)
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Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998.
évi XXVIII. törvény 44. § (2) bek. értelmében
az állatok kíméletére és védelmére vonatkozó
jogszabályok megsértése esetén az ügyész is
jogosult keresetet indítani a tevékenységtõl
való eltiltás, illetõleg a tevékenységgel okozott
kár megtérítése iránt.
22.2. Amennyiben a kár bekövetkezése
a jövõben várható – a Ptk. 341. §-ának (1)
bekezdésében foglaltakkal való analógia
alapján –, annak megelõzését az ügyész
a bíróság ítéletével kikényszerítheti (BH
2001. 235.).
22.3. Az ügyészi szervezet átalakításáról
szóló 8/2000. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 4. §
(1) bekezdése alapján minden megyei
fõügyész kijelölte a magánjogi és közigaz
gatási jogi szakterületen környezetvéde
lemmel foglalkozó ügyészt. A szervezeti
megoldás jól szolgálta a célt. A szakági
együttmûködés javítása, az információk,
adatok kölcsönös átadása a környezetvé
delemben való ügyészi közremûködést
elõmozdíthatja. […] A szakágak együtt
mûködését, a kölcsönös tájékoztatási kö
telezettség legcélszerûbb formáját már több
megyei fõügyészség kialakította: e szerint
rendszeresen konzultálnak a különbözõ
szakágak ügyészei a környezet- és természetvédelmi eljárásokban, így elkerülhetõ
a téves vagy a szakágak közötti eltérõ
jogalkalmazás. Célszerû lenne minden
fõügyészségen a szakági együttmûködés
további javítása, egyszerûsítése érdekében
környezetvédelmi „munkacsoport” felállítása és a rendszeres tevékenységük
biztosítása. (Somogy megyében például
minden héten a büntetõszakág-vezetõ és a
környezetvédelemmel foglalkozó ügyész
egyezteti álláspontját az egyedi ügyekben,
és kölcsönösen tájékoztatják egymást a
különbözõ eljárásokban található bizonyítékokról.) Mindezt az ügyészség környezetvédelmi tevékenységérõl szóló 1/2003.
(ÜK. 8.) LÜ körlevél I. pontjában lehet

olvasni. A III. pont az ügyészi magánjogi
tevékenység egyes kérdéseirõl szól: a Kvt.
és a Tvt. hatályba lépését követõen mintegy 350 esetben kezdeményeztek polgári
peres eljárást. Az ügyészi szervek eltiltási,
kártérítési kereseteket nyújtottak be,
illetõleg fizetési meghagyások kibocsátását
indítványoz-ták. A Legfõbb Ügyészségre
is felterjesztett keresetek bírósághoz való
benyújtását megelõzõen a fõügyészségek
az alperest, illetve a kötelezettet a 7/1996.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás 12. § (2) bekezdése
alapján általában felhívták a teljesítésre.
Ezek a felhívások több esetben is sikeresek
voltak, ami azt jelentette, hogy perindítás
nélkül a kívánt eredmény megvalósult.
23. Az állatvédelmi társadalmi szervezetek
actio popularis-a szintén említésre méltó,
ám itt kell megjegyezni, hogy az ad hoc
civil állatvédelmi klubok, csoportosulások
– jóllehet szintén az egyesülési jog alapján
alakulnak – nem bírnak a perbeli fél jogállásával. A társadalmi szervezet a bírósági
nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét. Hazánkban az elsõ ilyen civil állatvédõ
szervezet a HEROSZ, azaz a Hermann Ottó
Országos Állat- és Természetvédõ Egyesület,
mely jelenleg közhasznú szervezeti státust
élvez. Az állatvédelmi törvény 48. § (1) bek.
értelmében az állatvédelmi jogszabályok
megsértése miatt az állatvédelmi célú társadalmi szervezetek jogosultak fellépni, és
az állami szervektõl, önkormányzatoktól a
megfelelõ és hatáskörükbe tartozó intézkedés megtételét kérni. Ibid. (2) bek. szerint az
állatvédelmi jogszabályok megsértése miatt
– az ilyen magatartástól való eltiltás iránt – a
bíróság elõtt az (1) bekezdésben megjelölt
szervezet pert indíthat. Ibid. (3) bek. értelmében az (1) bekezdésben megjelölt szervezeten a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény 14. §-ának b) pontjában
meghatározott szervezetet kell érteni, azaz az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
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alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró tár
sadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot,
a munkaadói és munkavállalói érdekkép
viseleti szervezetet, a biztosító egyesületet,
valamint az egyházat), és a Polgári Törvény
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján
létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány
(ide nem értve a közalapítványt).
24. A franciaországi Cour de Cassation teljes
kamarás ülésén 1923. június 15-én kimondta, hogy – szemben a szakmai szakszerve
zetekkel – a társadalmi szervezetek nem
élhetnek actio popularis-szal. Ez késõbb
reformálásra szorult. 1991-ben Mireille Delmas-Marty felvetette ennek a revízióját, mely
napjainkban is folyik. Léteznek kivételes határo
zatok, melyekben a társadalmi szervezetek
actio popularisát akceptálta a Semmítõszék
és alsóbb bíróságok.
Franciaországban a Környezetvédelmi
Kódex IV. címe alatt definiált környezetés természetvédelmi társadalmi szervezet,
amennyiben legalább három éve mûködik,
hatósági döntések meghozatalában vehet
részt; kifogásolhatja azokat; az Art. L 142-3
cikkely értelmében természetes személyek
érdekében perelhet kártalanítást (amennyiben
azok közül legalább kettõ, közösen érdekelt
személy megbízza). Az Art. L 142-1 cikkely
szerint a társadalmi szervezet önállóan is
felléphet a környezet védelmében közigazgatási szervek elõtt, ám érdekhiány esetén
elutasíthatják õket. Kivált létrehozhat Franciaországban ilyetén társadalmi szervezetet
egy ipari üzem szomszédjogi zavarásának
elhárítására a környék lakóközössége (Code
de l’Environnement, p. 27.).
25. Az actio popularis-nak nevezett mai
közérdekû perlés jogtörténete Magyarorszá
gon az 1977. évi I. törvényhez és a Polgári
Perrendtartás 2/A §-ához tér vissza. Az 1977.
évi I. törvény 13. § (2) bek. értelmében azon
ban népgazdasági érdekbõl meg lehetett
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tagadni a közérdekû bejelentés tárgyalását.
Az ügyész Pp-beli actio popularisa pedig
annyiban korlátozott, hogy csak fontos állami vagy társadalmi érdekbõl, és abban az
esetben élhet vele, ha a jogosult a jogainak
védelmére bármely okból nem képes.
A BH 1988. 310. jogesetben a közérdekû
bejelentõ a környezet megóvása érdekében
lépett fel. Saját érdekében eljáró ügyfélként
kezelték, és ezért költségeket róttak ki rá, mely
ellen jogorvoslattal élt. Sikerrel.
Tarr György javasolta (Tarr, 1991, 106.),
hogy az actio popularisszal indított perbe
felperesi pertársként lépjen be a károsult
magántulajdonos is. Ennek lényegét abban
látja, hogy így elkerülhetõ lenne egy újabb
per indítása, s egy eljárás keretében megítél
hetõ lenne a közérdekû és a magánigény is.
26. A környezetvédelmi törvény 97. § (2)
bekezdése szerint mindenkinek joga, hogy
környezetveszélyeztetés, -károsítás vagy
-szennyezés esetén a környezethasználó és a
hatóságok figyelmét erre felhívja. Az erre vonatkozó írásban tett felhívásra a hatáskörrel
rendelkezõ szerv intézkedésének megtétele
mellett a törvényben elõírt határidõn belül
érdemi választ köteles adni. Ennek mûködé
se a gyakorlatban mára már általánossá vált.
Jogesetek sora bizonyítja.
1991-ben Tarr György a Magyar Jog
lapjain (ibid., p. 99.) még arról számolt be,
hogy az ügyészségek kevésszer lépnek fel a
környezet védelmében adott popularis actiojukkal. Mára e helyzet átalakulóban van.
27. Bakács Tibortól 1992-ben – a ma hatályos
környezetvédelmi törvény elõtt – olvashat
tuk: környezetvédelmi perek tárgyi költség
mentességben részesítése a jelenlegi jogi
szabályozás mellett – mindenfajta actio
popularis nélkül – is indokolt lenne (Bakács,
1992, 88.). A civil szervezetek (társadalmi
szervezetek – exceptis excipiendis – és az alapítványok) a közhasznú szervezetekrõl szóló
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1997. évi CLVI. tv. (Kszt.) 3–4. §§-nak való
megfelelés esetén mint közhasznú (ibid. 5.
§-nak való megfelelés esetén mint kiemelten
közhasznú) szervezetek kerülhetnek nyilvántartásba vételre. Az illetékekrõl szóló tv.
alapján teljes személyes illetékmentességet
élveznek (1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 5. § (1) bek.
d) és f) pont), ha a vagyonszerzést, illetve az
eljárás megindítását megelõzõ naptári évben
folytatott tevékenységükbõl származó jövedelmük nem esett vállalkozási nyereségadó alá
(ibid. 5. § (2) bek.). Az illetékmentességnek
a (2) bekezdésben meghatározott feltétele
meglétérõl a szervezet (alapítvány) […] államigazgatási vagy bírósági eljárás esetén
az eljárás megindításakor írásban köteles
nyilatkozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia
kell, hogy a szervezet (alapítvány) – […] az
eljárás megindítását megelõzõ naptári évben
folytatott gazdasági tevékenységébõl származó jövedelme után, vagy ilyen tevékenység
hiányában – a vállalkozási nyereségadó fizetésére nem volt kötelezett (ibid. (3) bek.).
28. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
tv. (Et.) 3. § (1) bek. értelmében a társadalmi
szervezet önkéntesen létrehozott, önkor
mányzattal rendelkezõ szervezet, mely az
alapszabályában meghatározott célra alakul,
nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljá
nak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
Közhasznúnak minõsül a Kszt. 26. § c) pont
8. és 9. alpontja szerint a természet-, állatvé
delmi, illetve környezetvédelmi tevékenység.
A Ptk. 64. §-a szerint az Et. alapján létrehozott
társadalmi szervezetek, egyesületek vonatkozásában a Ptk. 61. §-ban megfogalmazott
egyesület fogalmát kell a Ptk. értelmezésekor
felhívni. Az Et. 2. § (3) bek. értelmében társadalmi szervezet minden olyan tevékenység
végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal, és amelyet törvény
nem tilt. Társadalmi szervezet elsõdlegesen
gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése
céljából nem alapítható. A (4) bek. szerint a

társadalmi szervezet jogi személy. Az Itv. 5.
§ (1) bek. d) pontjából a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (az új Gt.) 367.
§ 3. pontja a közhasznú társaságot 2009. július 1-jével törli. Jóllehet, 2007. július 1. után
közhasznú társaság az új Gt. XIV. fejezete
értelmében nem alapítható, a (kiemelten)
közhasznú kht. illetékmentességet élvez
ebben az átmeneti két esztendõben is: az új
Gt. 367. § 20. pontja értelmében a Kszt.-bõl is
2009. július 1. hatállyal kerül ki a közhasznú
társaság. A „türelmi idõ” végéig kötelezõ az
új Gt. szerinti nonprofit gazdasági társasággá
átalakítani a korábbi kht.-t (ez bármely Gt.
szerinti társasági formában elképzelhetõ
2007. július 1. után), vagy a jogutód nélküli
megszûnést bejelenteni; ellenkezõ esetben a cégbíróság a társasággal szemben
a megszûntnek nyilvánítás törvényességi
felügyeleti intézkedést alkalmazza (Ctv. 84. §).
A nonprofit gazdasági társaság nem minõsül
ipso iure közhasznúnak; meg kell felelnie a
közhasznú szervezetekrõl szóló tv. (kiemelt)
közhasznúsági kritériumainak (lásd: supra).
A társadalmi szervezet továbbra is élvezi az
illetékmentességet. Az Itv. 67. § (1) bek. értelmében egyes államigazgatási eljárásokért,
illetve egyes intézmények igazgatási jellegû
szolgáltatásának igénybevételéért, továbbá
egyes bírósági eljárási cselekményekért
(szolgáltatásokért) díjat kell fizetni. A (2) bek.
értelmében azt, hogy mely eljárásokért vagy
szolgáltatásokért kell díjat fizetni, továbbá a
díj mértékét az érdekelt miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben
szabályozza. A lakosság széles körét érintõ
díjfizetési kötelezettséget csak törvény állapíthat meg.
29. Az Itv. 5. § (1) bek. g) pontja értelmében a
vízgazdálkodási társulatok teljes személyes illetékmentességet élveznek az Itv. 5. § (2)–(3)
bek.-ben foglalt feltételek megléte esetén.
Felmerül a ius privatum és ius publicum
kapcsolata a környezetjogban: hazánkban

1485

Magyar Tudomány • 2006/12
is léteznek (1.) közfeladatokat koncessziós
szerzõdés alapján ellátó gazdasági társaságok, valamint (2.) vegyes esetek. Ez utóbbira példa lehet a vegyes, önkormányzati
és lakossági tulajdonú víziközmû-társulat (a
lakossági ivóvízellátás, szennyvízelvezetés,
-tisztítás megoldására). Magán- és közjogi
érdekközösséget – vízitársulatot – hívhatnak életre például a belvíz által elárasztott
területen fekvõ ingatlanok tulajdonosai, akik
ekkor kötelesek a belvíz elvezetésében, a
szükségtelen károk elkerülése érdekében együtt
mûködni: ilyenkor polgári jogi, ugyanakkor
közérdek védelmére kötelezettek a magán
személyek (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. tv. 34–35. §§).
30. A környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások igazga
tási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.
27.) KvVM rendelet 7. §-a szerint a 2006. I.
15-i hatályba lépését követõen megindult eljárásokban kell alkalmazni. A 2. § (7) bek. értelmében a társadalmi szervezetek esetében,
ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi
szervezet kérelmére indult, a jogorvoslati
eljárás díja az ezen rendelet mellékletében
meghatározott díjtétel 1%-a.
2008. január 1-tõl a 2003. évi LXXX. tör
vény értelmében a Pp. 84. § (3) bek. szerint,
ha a fél részleges költségmentességben
részesül, a mentességgel nem érintett költsé
gekre megilleti a 85. §-ban meghatározott
költségfeljegyzés joga: az állam elõlegezi az
eljárás során felmerülõ költségeket (tanú- és
szakértõi díj, ügygondnoki és tolmácsi díj,
pártfogó ügyvéd díja, helyszíni tárgyalás és
szemle költsége stb.).
Közigazgatási per indítására jogosult – inter
alia –, aki a felülvizsgálandó közigazgatási
határozat alapjául szolgáló eljárásban ügyfél volt,
vagy ez a jogállás illette meg (Pp. 327. § (1) bek.
a)). (Vö.: a Ket. ügyfélfogalma.)
Társadalmi szervezetek és kht.-k sem
bírósági eljárásban, sem pedig közigazgatási
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eljárásban nem élveznek teljes költségmen
tességet.
31.1. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény elismeri a társadalmi szer
vezetek és alapítványok mûködési feltételei
állami garanciákkal való biztosításának szükségességét. Az Alapprogramból az 1. § (2)
bek. szerint civil szervezetek mûködését (a)
pont), azok közhasznú tevékenységét (b)
pont), valamint – inter alia – pályázati önrészét lehet anyagilag támogatni. A Tv. 3. szaka
sza értelmében az Alapprogramból azon
társadalmi szervezetek (exceptis excipiendis;
lásd: supra) igényelhetnek támogatást, melye
ket a bíróság a pályázat kiírása, vagy az egy
séges elvek mentén meghatározott támogatási feltételeknek történõ megfelelés megállapítása évének elsõ napja elõtt legalább egy
évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelõ tevékenységüket ténylege
sen folytatják; valamint – mutatis mutandis
– az alapítványok (ide nem értve a közalapítvá
nyokat). Ibid. (2) bek. értelmében kizárólag
a közhasznú szervezetnek minõsülõ környezetvédelmi civil szervezetek kaphatják kézhez a támogatást. Ibid. (3) bek. értelmében
nem jogosult az Alapprogram mûködési támogatására az a civil szervezet, amely a
tárgyévben a költségvetési törvény alapján
közvetlenül, nevesítve részesül mûködési
támogatásban az állami költségvetésbõl.
(Regionális és civil szakmai szempontok
alapján szervezett Kollégiumok – melyek tagjait a miniszter által kinevezetten kívül a civil
szervezetek jelöltállítással választják – döntenek
a támogatások odaítélésérõl, pályázatok kiírásáról, elbírálásáról. A Nemzeti Civil Alapprogram szerinti civil jelöltállítási rendszerben
történõ részvétellel kapcsolatban országos
– azaz a létesítõ okirata szerinti tevékenységét
legalább hét megyére kiterjedõ hatókörrel
végzõ – civil szervezetnek a mûködésével
érintett szakmai területe lehet a természet-,
állat- és környezetvédelem is. (160/2003. (X.
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7.) Korm. rendelet Mellékletének III/2/c)
pontja)
Igen sok környezetvédelmi civil szerve
zet élt beadvánnyal az elsõ pályázati évben:
számosan sikerrel vették a fordulót az elsõ
ilyen megmérettetésen; ez bizakodással tölti
el a civil környezetvédõt a jövõt illetõen.
31.2. A személyi jövedelemadó meghatáro
zott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv.
4. § (1) bek. értelmében kedvezményezett
azon – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
tv. szerinti – társadalmi szervezet (exceptis
excipiendis), melyet a bíróság a magánsze
mély rendelkezõ nyilatkozata évének elsõ
napja elõtt legalább két évvel (a) pont), és
hasonló feltételekkel az alapítvány (b) pont),
valamint azon kiemelkedõen közhasznú
alapítvány, társadalmi szervezet és közalapít
vány, melyet a bíróság a rendelkezõ nyilatko
zat évének elsõ napja elõtt minimum két
esztendõvel kiemelkedõen közhasznú szervezetként, illetve közalapítványként (c) pont)
vett nyilvántartásba, és az alapszabálya, illetve az alapító okirata szerint a rendelkezõ
nyilatkozat évének elsõ napja elõtt legalább
egy évvel – a közhasznú szervezetekrõl szóló
tv. 26. § c) pontjában meghatározott – közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik etc. Ibid. (2) bek. szerint e szervezetek
csak akkor lehetnek kedvezményezettek, ha
belföldi székhellyel rendelkeznek, és magyarországi közösségnek számítanak, valamint nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a
közhasznú szervezet fogalmának (ennek
megfelelõen módosították alapszabályukat,
alapító okiratukat), nincs esedékes köztartozásuk, az alapszabályuk, illetve alapító okira
tuk szerinti közhasznú tevékenységet a ren
delkezõ nyilatkozat(ok) évét megelõzõ egy
év óta megszakítás nélkül ténylegesen folytat
ják, eleget téve minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek. A fent említett kiemel
kedõen közhasznú alapítvány, társadalmi

szervezet szerzõdésmásolatának az adóható
sághoz történõ becsatolásával igazolja, hogy
tevékenységét állami szervvel vagy önkormányzattal a rendelkezõ nyilatkozat évének
elsõ napját megelõzõen minimum egy évvel
kötött szerzõdés alapján végzi. Esedékes
köztartozás nem lehet akadály, ha az említett
szervezet hozzájárul, hogy azt is fedezzék az õt
így megilletõ ösz-szegbõl. Továbbá a c) pontban említett kiemelkedõen közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet is lehet kedvezmé
nyezett, ha az a) és a b) pontban foglalt feltételeknek megfelel, de a kiemelkedõen közhasznú
szervezetként történõ bírósági nyilvántartásba
vételtõl számítva az egy év még nem telt el.
32. Korábban a Kac.-ból (Környezetvédelmi
alap célfeladat fejezeti kezelésû elõirányzat
ból) lehetett támogatást elnyerni a környezetés természetvédõ társadalmi szervezetek és
mozgalmak környezetvédelmi programjaira,
kezdeményezéseire. Jelenleg a módosított
3/2004 (II. 24.) KvVM rendelet 1. § értelmében e KvVM rendelet hatálya kiterjed a 2006.
évi költségvetésrõl szóló 2005. évi CLIII. tv. 1. sz.
mellékletében a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetében meghatározott
környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok
közül a társadalmi szervezetek támogatása
10. cím, 3. alcím elõirányzatokra (a Kövi). A
Kövibõl pályázat útján elnyerhetõ vissza nem
térítendõ támogatás (támogatás, kamattámogatás), visszatérítendõ támogatás, egyéb kifizetés (ibid. 11. § (1) bek.). A Kövibõl nyújtott
támogatások célja, hogy környezetvédelmi,
természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási
céloknak megfelelõ, környezeti szempontból
hatásos, táj-, természetvédelmi, vízgazdálko
dási szempontból eredményes, gazdaságilag
hatékony felhasználásra kerüljenek (ibid. 23.
§ (1) bek. b)). (Lásd: supra 22.1. pont.)
33. Alkotmányunk 36. §-a szerint a Kormány
– feladatainak ellátása során – köteles együtt
mûködni a társadalmi szervezetekkel.
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34. A Római Szerzõdés 230. cikkelye alapján
indított környezetvédelmi, de magánérde
ket szükségszerûségbõl igazoló eljárások
quasipopularis actio-k. Fölmerül, hogy az
EU Bíróság 1957-bõl datált Statútumának
37. cikkelye alapján megkívánt legitima
te action szemantikájába beleértsük-e a
közérdeket, és ezen belül a környezet- és a
természetvédelmet.
35. Sólyom László 1980-ban arra a megálla
pításra jutott, hogy a magánérdekbõl történõ
környezetvédelmi perlés csekély számban
fordul elõ, melynek okát egyrészt a szennye
zés bizonyíthatóságának nehézségeiben,
másrészt a szennyezõ állami vállalat és a káro
sult magánszemély egyenlõtlen viszonyában
látta (Sólyom, 1980, 170.).
36. Az actio popularis fogalmi vitáján felül
emelkedve megállapítható, hogy ennek a
keresetfajtának több elméleti, de számos
gyakorlati válfaja is létezik. Elméleti síkon a
csoportérdek alapján való perléstõl elkülö
nítjük az össztársadalmi érdek alapján
történõ perlést. Az egyéni érdeket képviselõ
pseudopopularis actiótól a valós szociális
érdek sérelme alapján történõ keresetindítást.
A class action és a recours collectif, illetve
a magyar típusú actio popularis (people’s
action), továbbá az egyéb (lásd: kanadai
etc.) perlési formák közös vonása, hogy
IRODALOM
Bakács Tibor (1992): Magyar környezetjog. Springer,
Budapest
Sólyom László (1980): Környezetvédelem és polgári
jog. Akadémiai, Budapest
Takács Péter (2000): Nehéz jogi esetek. Jogelmélet
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a környezetvédelem mint szociálpolitikai
szempont alapján, az állami mechanizmus
outsider-eiként lépnek fel az állam fórumain.
37. Az USA 1969. évi környezeti törvénye
(National Environmental Policy Act) 101. §
c) pontjában elõírja, hogy mindenki köteles a környezetet óvni. Ugyanez a törvény
bevezeti az actio popularist (lásd: az 1973as SCRAP – United States per). Az egyes
tagállamok sorra hoznak környezetvédelmi
törvényeket, és hamarosan meghonosodik
a közérdekû kereset, mellyel azóta is sokan,
sokszor éltek az USA területén.
38. Közigazgatási per indítására jogosult, aki
nemzetközi szerzõdés (Aarhusi Egyezmény)
alapján környezeti információt kér a közigazgatási szervtõl, és e kérelmét a közigazgatási
szerv figyelmen kívül hagyta, helytelen módon elutasította, vagy nem adott kielégítõ
választ (Pp. 327. § (1) bek. c)).
39. A vázolt hazai és külhoni példák a jogér
vényesítés változó hatékonyságú lehetõsé
geirõl szóltak. Hazánkban eddig a 2006.
évi ügyforgalom a zöldhatóságoknál nem
csökkent az elõzõ évekhez képest.
Kulcsszavak: közérdekû kereset, civil szer
vezetek, környezetvédelmi magánjog, ös
szehasonlító jog
és jogászi érvelés. Napvilág, Budapest
Tarr György (1991): A popularis actio mint a
környezetvédelmi igények érvényesítésének
lehetõsége. Magyar Jog. 2.
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Az „aranyszabályok” – a közösségek elvárt
viselkedési normáinak alapelemei – fontos
szerepet töltenek be életünkben. Tudatosan
vagy öntudatlanul, ezek a szabályok vezérlik
többnyire cserére vonatkozó döntéseinket.
Márpedig az életben szinte mindenhez csere
útján jutunk. Adjuk, ami a mienk – pénzt,
árut, segítséget, kedvességet, tiszteletet vagy
éppen szerelmet – azért, hogy hozzájussunk
ahhoz, aminek hiányát érezzük. A cserét sza
bályozó elvek jelentõségét az adja, hogy
alapvetõen meghatározzák a megszerez
hetõ „örömjavak” mennyiségét. Vannak
szabályok, amelyek erõsítik a bizalmat, és
ezért ösztönzik az együttmûködést. Ám vannak olyanok is, amelyek bizalmatlanságot
szülnek, így lerombolják a kapcsolatot. A
kutatások egyértelmûen igazolták: a társadalmak sikeressége „intézményeiktõl” – a
közösséget összefûzõ stabil, folyamatosan
újratermelõdõ és együttmûködést szolgáló vi
szonyrendszerektõl – függ. (Marosán, 2005a). A
magunk formálta intézmények – és ezek alapjaiként az „aranyszabályok” – segítik elõ egyes
társadalmak fejlõdését, vagy ellenkezõleg,
tartanak szegénységben másokat. (Hibbs et
al., 2004)
Az „aranyszabályoknak” többféle változata
létezik. Legtöbbször a Hegyi beszédben
elhangzó krisztusi tanácsot: „Csak azt tedd
felebarátoddal, amit kívánnál, hogy õ veled
tegyen” nevezik ennek. Néha így hivatkoz
nak a Krisztusnál egy generációval fiatalabb
neves zsidó rabbi, Hillél intésére: „Amit nem

akarsz, hogy veled cselekedjenek, azt ne tedd
felebarátoddal sem”, és gyakran ugyanígy
utalnak az ötszáz évvel korábban élt kínai bölcs,
Konfuciusz elvére is: „Tégy úgy másokkal,
amint õk tesznek veled”. De vajon honnan
származnak ezek a szabályok? Az egyik
lehetséges válasz: Isten – mindenkinek saját
hite szerinti Istene – alkotta meg, és írta elõ
számunkra. S valóban, a legtöbb vallás hirdet
követésre méltóként javallt „parancsolatokat”,
amelyek évezredek óta szolgálják az emberek együttélését és a közösségek fejlõdését.
A szabályok isteni eredete erõsíti „legitimitásukat”, s ezzel hatékonyságukat. Ám van egy
másik ok, ami miatt elkerülhetetlennek tûnt
Istenre hivatkozni. Nehezen elképzelhetõ,
hogy az önérdek rángatta és gyakran végig
nem gondolt cselekedetek káoszából megszülethessen a közösséget összetartó és az
érdekek folyamatos összehangolódását
segítõ viselkedési modell. De vajon tényleg
nem szülhet-e a káosz – intelligens „tervezõ”
nélkül – szabadságot?
A társadalmi együttélés – szabályok ve
zérelte – apróbb-nagyobb cseréi, közvetlen
szükségletkielégítõ hatásuk mellett, egyben
e szabályok versenyét is jelentik. Miközben
az emberek a lehetséges szabályból kivá
lasztják azt, ami alapján berendezik életüket,
akarva-akaratlanul a szabályok evolúcióját
valósítják meg. A mindennapok során ki
választódnak azok a maximák, amelyek
támogatják hirdetõjük rátermettségét, míg
kiszelektálódnak és eltûnnek az embe-
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rek életébõl – azok, amelyek nem segítik
hirdetõjük túlélõképességét. Ám van itt egy
különös ellentmondás: a közhiedelem úgy
tartja, hogy a becsületes, a bizalomteljes, és
jószándékú viselkedés eleve hátrányban van
az agresz-szív, önzõ, a másokat kihasználó
viselkedéssel szemben. A kérdés tehát az,
vajon lehet-e kísérletileg ellenõrizni, milyen
a valós élet körülményei között a legsikeresebb viselkedési stratégia?
A foglyok dilemmája
A fogolydilemma néven elhíresült szituáció
a játékelmélet közkedvelt és napjainkra köz
ismertté vált modellje. Két eltérõ érdekû partner
együttmûködésre vagy ellenkezõleg, a másik
kijátszására irányuló döntéseinek lehetséges
kimeneteit elemzi, és keresi a legelõnyösebb
megoldását. (Mérõ, 1996. 3. és 4. fejezet) Az
együttmûködõ vagy önzõ lépések kölcsönös
következményeit az alábbi kifizetési mátrix
mutatja (1. táblázat).
A valóságos élet szemszögébõl nagyobb
jelentõségre tett szert az ún. ismétlõdéses
fogolydilemma-játék (IFDJ). Ez nem egyet
len döntés következményeit, hanem meg
határozott döntési stratégiát követõ „partne
rek” több meneten keresztül folytatott játé
kának kimeneteit és felhalmozódó pontok
ban kifejezõdõ eredményességét elemzi. A
közvélemény figyelmét egy negyedszázada
lezajlott különös verseny irányította a mo
dellre. Egy fiatal politológus – Robert Axelrod
– arra kérte ismerõseit, hogy a fogolydilemma
több meneten keresztül történõ játszására
vezérfonalául szolgáló stratégiát fogal
mazzanak meg. (Axelrod, 1990) A verseny
résztvevõinek le kellett írniuk, milyen „ma
ximák” szerint játszanák ismétlõdõen ezt a
A partnerek viselkedése
Önzõ
Együttmûködõ

játékot. A beküldött és többnyire szavakban
megfogalmazott stratégiákat – stratégián a
továbbiakban a döntéseket vezérlõ szabá
lyokat értjük – Axelrod számítógépes prog
ramokká írta át, majd e programokat 200
meneten keresztül játszatta egymással. A
játék minden menetében a programok – ép
pen úgy, mint az emberek – „döntéseket hoz
tak”, majd a saját és a „játszótárs” lépéseitõl
függõen a kifizetési mátrix alapján pontokat
kaptak. A pontok halmozódtak, így a játék
végén kirajzolódott, melyik stratégia bizonyult a legsikeresebbnek. Axelrod késõbb
azzal tette még izgalmasabbá a játékot, hogy
folyamatosan kihagyta a legkevesebb pontot elért programokat. A játékban így egyre
„versenyképesebb” programok vetélkedtek,
és feltételezhetõ volt, hogy amelyik az
„evolúciós versenyt” végül megnyeri, az a
legrátermettebb.
A „nyertes” végül a kanadai politológus,
Anatol Rapoport által beküldött, és Tit-fortat-nak (TFT) – „szemet, szemért” – nevezett
program lett. Ez mindössze két sorból állt:
(1) induláskor elõlegezd meg a bizalmat,
(2) majd tedd mindig azt, amit partnered az
elõzõ lépésben („tükrözd” a viselkedését). A
TFT-rõl kiderült, hogy nem hagyományos
értelemben mindenáron gyõzelemre törek
võ versenyzõ. Inkább köszönhette annak
sikerét, hogy partnereit minél több meneten
keresztül való együttmûködésre késztette.
Az IFDJ az elmúlt csaknem fél évszázad
ban a társadalomtudományok rendkívül
népszerû modelljévé vált. Sokféle elrende
zésben, különbözõ körülmények között, és
meghökkentõen eltérõ „aktorok” – emberek
(Mérõ, 1996), állatok (Dugatkin, 1997), és
számítógépek (Szabó – Tõke, 1998) – rész

Önzõ

Együttmûködõ

(-2, -2)
(-4,+4)

(+4,-4)
(+2,+2)

1. táblázat
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vételével játszották. Én magam is már több
mint tíz éve rendszeresen játszom – Piros–Kék
játék címmel – különbözõ összetételû csoportokban, és fõként fõiskolai hallgatókkal.
Ennek során tanúja lehettem annak, ahogyan
a résztvevõk – a próba-szerencse módszerrel
– keresik, és gyakran rátalálnak a sikeres
viselkedés stratégiájára. A játék szokásos
körülményei azonban nem tették lehetõvé
az eredmények kiértékelését. Ezért pontosan
megtervezett kísérletsorozatot végeztem,
hogy ellenõrizhetõ körülmények közt választ
kapjak a következõ kérdésekre:
• Rendelkeznek-e a résztvevõk azonosítható
stratégiával?
• Tükrözõdik-e ez a stratégia a játék során
meghozott döntéseikben?
• Változtatnak-e a résztvevõk az induló
stratégián a játék közben szerzett tapasz
talataik függvényében?
• Melyik lesz a nyerõ (a legsikeresebb)
stratégia?
• Levonják-e a résztvevõk akár a siker, akár
a kudarc tanulságait?
A kísérlet leírása
A kísérletben a BGF Külkereskedelmi Fõis
kola, az Általános Vállalkozási Fõiskola és
a Zsigmond Király Fõiskola összesen 68
hallgatója – 19-22 éves fiatalok, 39 lány és 29
fiú – vett részt, 12-16 fõs csoportokban (Maro
sán, 2005b). A párokba osztott játékosoknak
– írásban megadott szabályok szerint – 30
meneten keresztül kellett döntéseket hozni.
Minden menetben – életfelfogásuk, a játék
ban szerzett tapasztalataik alapján, valamint
az 1. táblázatban megadott kifizetési mátrix
figyelembe vételével – P-t vagy K-t írnak a
döntési lapra. E döntéstõl függõen pontokat
kaptak, amely a játék során felhalmozódott. A
játék célja – ezt a leírásban kiemeltük – „mi
nél több pontot szerezni”.
A játék során – hacsak ezt kifejezetten
nem tettük lehetõvé – a párok nem kommu
nikálhattak egymással. A játék elsõ szakaszá

ban – az 1-10. menet között – a 4., a 6., és a
9. menet után a partnerek megbeszélhették,
kölcsönösen milyen döntéseket hozzanak.
Jeleztük azonban: „tárgyalni lehet, de nem
kötelezõ. Meg lehet állapodni bármiben, de
a megállapodást nem kötelezõ betartani”. A
második szakaszban – a 10-20. menet között – a 12., a 15. és a 18. menetet követõen
lehetõség nyílt a „partnercserére”. Aki kívánta,
a „válás” helyett tárgyalhatott. A harmadik
szakaszban – a 20-30. menet között, – a 22.,
a 24., a 26. és a 28. meneteket követõen, az
addig a legkevesebb pontot elért két játékos
„kiesett” a játékból. A partner nélkül maradt
játékosokat újra összesorsoltuk, és a játék
egészen a 30. menetig folytatódott. A játék
közben a kifizetési mátrix pontjainak értéke
növekedett: az elsõ rész 2 (vagy 4) pontja
a második részben 3-at (6-ot), a harmadik,
befejezõ részben pedig 4 (8) pontot „ért”.
A kísérlet közben egy táblán látható volt a
résztvevõk minden döntése, az ezért kapott
és az összesen elért pont. Ez az elrendezés a
többiekkel párhuzamosan, de tõlük – elvileg
– függetlenül játszó és az eligazítás szerint csak
egymással törõdõ párokból versengõ játékteret teremtett. A résztvevõk tanúi lehettek a
bizalom megelõlegezése, az együttmûködés
megszakítása, a megegyezés felrúgása, a tárgyalás visszautasítása és a mindenáron való
gyõzelem diktálta csalások hatásának. Ez az
elrendezés alapvetõen eltért a számítógépes
programokkal lefolytatott kísérletektõl. Ez
utóbbi elõnye, hogy a „résztvevõk” (a programok) stratégiája egyértelmûen beállítható,
a játszma minden lépése pontosan nyomon
követhetõ, a körülmények tökéletesen „kézben tarthatók”, a menetszám és a résztvevõk
száma jelentõsen növelhetõ. Hátránya
viszont, hogy feltételezései – a „játékosok”
pontosan meghatározott stratégiát követnek,
az nem is változik, és az érzelmeknek nincs
szerepük, – az életben nem állják meg a
helyüket.
A „hús-vér” résztvevõre építõ játék elõ
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nye, hogy a körülmények életszerûek. A
játékosok kevert összetételû – és a valóságos
társadalmat többé-kevésbé tükrözõ – straté
giát követõ populációt alkotnak. Az egyes
résztvevõk viselkedése is „homályos” straté
giával írható le. A környezet véletlen hatásai
– például a félreértések – befolyásolják a
résztvevõk döntéseit. Az, hogy mindenki
eredménye látható, teret nyit az érzelmek
nek, de lehetõvé teszi a tanulást. Ugyanakkor az élõ személyekkel folytatott játéknak
komoly hátrányai is vannak. A résztvevõk
száma és a végigjátszható menetek száma
szükségképpen korlátozott. A játékosok
megváltoztathatják induló stratégiájukat, és
döntéseikben szerepet kapnak az érzelmek.
(Amikor például a megállapodást a partner
nem tartotta be, kifejezetten dühödt reagálásokat váltott ki.) Mindez megnehezítheti az
eredmények pontos számszerûsítését. Ám
ezekért a hátrányokért – úgy véljük – kárpó
tol, hogy a kísérlet elrendezése nyomon
követhetõvé tette a résztvevõk által követett
stratégiák eloszlásának tendenciaszerû el
mozdulását és az adott körülmények között
legsikeresebb stratégia azonosítását.
A résztvevõk beállítódása
A résztvevõk – a játék során követett straté
giáját meghatározó – beállítódását a kísérlet
megkezdése elõtt kérdõívvel azonosítottam.
A játék befejezését követõen a változást
hasonló szerkezetû kérdõívvel követtem
nyomon. A viszonylag egyszerû kérdõív a
résztvevõk döntéseit leginkább befolyásoló
nyolc értékre – a bizalom, a versenyszellem,
1
A kérdõív a 8 érték esetén 3 lehetséges választ kínált
az adott értékre vonatkozóan: a „teljes bizalom”, a
„feltételes együttmûködés” és „versengõ csaló” meg
közelítését, amelyek között kellett a válaszadónak
10 pontot szétosztania. A kiértékelés során az egyes válasz
lehetõségek pontjait még megszoroztam 1-gyel, 2-vel vagy
3-mal, a kérdés „jólelkûségének”, „bizalmatlanságának”
és „önzõségének” mértékétõl függõen. A válaszok
alapján a résztvevõk egy konkrét pontszámot kaptak.
Ez a pontszám kijelölte helyüket a feltétlen bizalom
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az együttmûködési készség, a sikerorientáció,
hajlandóság mások kihasználására, mások
érdekeinek tekintetbe vétele, az igazságos
ság, a kölcsönösség – vonatkozó véleményét
tárta fel.1 Ennek alapján felrajzolható volt a
résztvevõk által preferált viselkedés eloszlá
sának spektruma, illetve ennek változása a
játék folyamán. (lásd 1. táblázat)
A hétköznapi gondolkodás – néha a ku
tató is – általában két alapvetõen ellentétes
beállítódást ismer: a bizalomra építõ együtt
mûködõt és a bizalmatlan, csaló, önzõt (Boyd
et al., 2003). Az élet tipikus helyzetei azonban
összetettebb és változatosabb viselkedésre
utalnak. Az emberekkel és a számítógépes
programokkal végrehajtott játékokban több,
részben eltérõ stratégiát azonosítottak. Ilyenek
a „pavlovi” stratégia – „ha nyertél, folytasd,
ha vesztettél, válts” –, az „elnézõ” TFT – „a
csalásra ne válaszolj csalással azonnal, de
egyébként kövesd a TFT-t”, a „bizalmatlan
csaló” – „használd ki a másikat, amíg lehet,
majd állj tovább” stb. Egy legutóbbi, emberi
résztvevõkkel végrehajtott kísérlet három
féle, egymástól lényegileg eltérõ beállítódást
azonosított: együttmûködõt, óvatos együtt
mûködõt és a versengõ nem együttmûködõt.
(Kurzban, et al., 2005).
A 68 kérdõív adatait elemezve úgy találtam,
hogy a résztvevõk négy eltérõ beállítódással
jellemezhetõ csoportba oszthatók:
1. Elnézõ Tit-for-Tat (ETFT – 108–130 pontig).
Életelve: „Jótett helyébe, jót várj” Bizalmat
megelõlegezõ, feltétlen együttmûködõ, a
partner csalását botlásnak tekintõ, azt
több meneten keresztül elnézõ, a másik
– önzõ versengés skálán. A skála minimuma – Teréz
anya – 80 pontjától az önzõ és csaló Gordon Gekko 240
pontos elméleti maximumáig terjedt. A játék részvevõi
esetén a minimum 108 pont volt, míg a maximum
218. Az általam használt skála 100-220-ig terjedt; ezt
osztottam fel hatpontos egységekben egy 20 osztású
skálára. Így felrajzolható volt induláskor, majd a játék
végén a kérdõív alapján „mért” beállítódás eloszlása
a bizalom–versengés skálán, és elemezhetõvé vált a
skálán való elmozdulás. Lásd 1. ábra.

Marosán György • Az „aranyszabályok” evolúciója
javát keresõ, a közösségbe befektetõ, és
azt értéknek tekintõ.
2. Tit-for-Tat (TFT – 131–160 pontig) Életelve:
„Kölcsönkenyér visszajár”
Saját érdek érvényesítésére törekvõ, de
a kölcsönösséget elfogadó, feltételekhez
kötötten együttmûködõ, bizalmat („re
megõ kézzel”) megelõlegezõ, ám azt
csalódás esetén azonnal visszavonó,
csalást megbüntetni kész, a közösséghez
hozzájáruló.
3. Bizalmatlan Tit-for-Tat (BTFT – 161–190
pontig). Életelve: „Amilyen az adjonisten,
olyan a fogadjisten”
Bizalmatlan és induláskor kockázatmini
malizáló (gyakran P-val induló!), a partner várható viselkedésében bizonytalan,
feltételesen együttmûködõ, kölcsönös
séget megkövetelõ, a saját érdeke rövid
távú érvényesítése által vezérelt, gyenge
szolidaritású, közösségi hozzájárulását
hamar visszavonó.
4. Önzõ versengõ (ÖV – 191–220 pontig)
Életelve: „Szemesnek áll a világ”
Az életet versenynek tekintõ, nyerésre
játszó, a gyõzelem érdekében a csalást
(hitszegést) is vállaló, bizalmatlan, ám ha
érdekében áll, együttmûködõ, de a sza
bályokat saját érdekeinek megfelelõen
értelmezõ, a bizalmat tanúsító partnert és
a közösséget könyörtelenül kihasználó,
de a vele szembeni csalást megtorló.
Feltételeztem, hogy a játék résztvevõi – el
lentétben a számítógépes programokkal – a
pillanatnyi helyzettõl, múltbeli tapasztala
taiktól és a partnerek viselkedésétõl függõen
átlagos beállítódásuk körüli „stratégia-mix”bõl választanak. Döntéseiket alapvetõen be
folyásolják a környezeti hatások. Mivel láthat
ták egymást, tárgyalásokat is folytathattak és
tanúi lehettek a megegyezések felrúgásának,
a résztvevõk viselkedése gyakran eltért a
kérdõívre adott válaszaiktól. A játék hevében
gyakran kiestek választott szerepükbõl.

A stratégiaverseny eredménye
A kérdõívek elemzése alapján a 2. táblázat
ban látható kép alakult ki a résztvevõk visel
kedési stratégiáját illetõen a játék kezdete elõtt
és azt követõen:
A legfontosabb változás: a kísérlet végére
csökkent az ÖV-t és az ETFT-t választók szá
ma. A vélemények a TFT felé „gravitáltak”.
Ezt tanúsítja a választott viselkedési stratégiák
eloszlásának az induláshoz képesti módo
sulása is. (1. ábra) Az induló kérdõív átlaga
12,5, szórása 4,2, míg a záró átlaga 11,06,
szórása pedig 3,98.2 Csökkent a „szélsõséges”
véleményûek száma, miközben a nézetek
szórása is csökkent. A szórás csökkenése
annak a jele, hogy a szélsõséges – feltétel
nélküli bizalom vagy a versengõ önzõ – viselkedési stratégiák visszaszorultak.
Hagyományosan a stratégiaverseny si
kerkritériumának a pontversenybeli helye
zést tekintik. A versenyt a két ETFT nyerte,
õket két TFT követte. Valójában azonban
többféle, az eredményeket más és más ol
dalról bemutató sikerkritériumot célszerû
használni. Jól jellemzi a sikerességet a „nyer
tesek” száma.3 A stratégiaverseny végered
ményét a 3. táblázat foglalja össze. Ez a
viselkedési stratégiák – induló és a záró
kérdõívekben feltáruló – helyezési számait,
illetve annak változását mutatják az elsõ tízbe,
az elsõ húszba és végül az „állva maradt” 32be kerültek esetén. A számok közvetlenül
érzékeltetik az eltérõ viselkedési stratégiák
„evolúciós sikerességét”.
A táblázat arról tanúskodik, hogy a TFT
típusú stratégiák kerültek ki „gyõztesen” a
versenybõl. A játék végére, és eredményeként
a többség felismerte és el is fogadta a TFT típusú
viselkedési stratégia sikerét.
Az átlag és a szórás az 1. táblázat versengés mértékét
jelzõ 1–20-as skálájú vízszintes tengelyére, s a függõleges
tengelyen mért gyakoriságeloszlásra vonatkozik.
3
A nyertesek száma = 1–10 be kerültek száma az induló
és a záró kérdõív szerint.
2
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A választott
viselkedési stratégia

Követõk száma
Követõk száma
az induló kérdõív szerint a záró kérdõív szerint

Elnézõ Tit-For-Tat (ETFT)
Tit-For-Tat (TFT)
Bizalmatlan Tit-For-Tat (BTFT)
Önzõ versengõ (ÖV)

5 (7,4%)
15 (22,1%)
27 (39,7%)
21 (30,8%)

3 (4,4%)
26 (38,2%)
28 (41,2%)
11 (16,1%)

2. táblázat
Elsõ10-ben
Induló
Záró
kérdõív
kérdõív
ETFT
TFT
BTFT
ÖV

2
3
4
1

2
5
3
0

Elsõ 20-ban
Állva maradt 32-ben
Induló
Záró
Induló
Záró
kérdõív
kérdõív
kérdõív kérdõív
2
7
8
3

2
8
8
2

3
11
10
9

2
14
13
5

3. táblázat
A sikeresség mutatói

ETFT

TFT

BTFT

ÖV

Nyertesek (elsõ 10-be kerültek) száma 2 (i), 2 (z) 3 (i) 5 (z) 4 (i) 3 (z) 1 (i) 0 (z)
Átlagos helyezési szám
0,4
0,9
0,5
0,24
Elért átlagpontszám
84
92
80
76
4. táblázat

1. ábra
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Záró kérdõív ETFT (3)
Induló kérdõív
(kap)
ETFT (5) (ad)
TFT (15) (ad)
BTFT (27) (ad)
ÖV (21) (ad)

2
1
0
0

TFT (26)
(kap)

BTFT (28)
(kap)

ÖV (11)
(kap)

2
9
11
4

1
5
14
8

0
0
2
9

5. táblázat
azonban csak heten indultak P-vel és 13-an KA sikeresség további fontos szempontja
– miként az olimpiákon számolt pontversenyek
val. Az elsõ tárgyalás után – ahol szinte mindig
– a versenyben részt vevõ stratégiák által elért
K-ban állapodtak meg – 51 résztvevõ írt K-t,
átlagos helyezési szám.4 További lényeges
ám a következõ lépésben már csak 35- tar
információt szolgáltat az egyes stratégiák
tott ki a K mellett. Az elsõ húszba bekerült
sikerességérõl az azt követõk által elért
résztvevõk a tárgyalás után 18-an írtak K-t,
átlagpontszám.5 Ez jól tükrözi egy adott straés a következõ három lépésben sem csök
tégia „rátermettségnövelõ” képességét, hisz a
kent ez 16 alá.
verseny kinyilvánított célja minél több pontot
A játék eredményeként végbemenõ át
szerezni. A verseny eredménye e sikermutatók
rendezõdések részleteit a transzformációs
alapján a 4. táblázatban látható:
mátrix (5. táblázat) mutatja. Ez az induló
Az adatok értelmezésénél tekintetbe kell
kérdõív szerinti választásokat és a játék
venni, hogy a játékból a 21–30. menet során
hatására bekövetkezõ „átlépések” részleteit,
a játékosok nagyjából fele, az addig követett
valamint a záró kérdõív szerint eredményeket
stratégája sikerességétõl függõen – kiszelek
mutatja.
tálódott. Ez értelemszerûen csökkentette
Jól látható, hogy a játék során jelentõsen
az ETFT-k, az ÖV-k és részben a BTFT-k
nõtt a TFT-t követõk száma, és a növekedés
átlagpontszámait és helyezési számait. Ám
döntõ forrása a BFTF-t és ÖV-t követõk voltak.
mivel a szelekció éppen a stratégiák átla
Így a játék bizonyította, hogy – ellentétben a
gos „rátermettségétõl” függõ mértékben „rit
hétköznapi logikával – a játékosok többsége
kította” meg a „populációt”, ez az adatokból
(örömmel vagy kénytelen-kelletlen) felismerlevonható következtetést inkább megerõsíti.
te a TFT (típusú) stratégia hatékonyságát. Ez
Valamennyi sikerkritérium a TFT sikerét
azt mutatja, hogy a valóságos életet tükrözõ
mutatja.
körülmények között – bizonytalan helyzet,
Az elért eredmények részletes elemzése
ismeretlen partner, a becsapás kockázata, a
– a játék elsõ szakaszának nyomonkövetése,
döntést befolyásoló zaj – a TFT típusú visela „nyertesek” és „lemaradtak” életpályájá
kedés a legsikeresebb.
nak összevetése – jellegzetes képet fest az
Csökkent az ETFT-t követõk száma:
„életfelfogásbeli” különbségeikrõl. Indulás
ötrõl kettõre. Az a három játékos, akiknek
kor a 68 résztvevõ közül 44-en léptek P-t
tapasztalatai alapvetõn negatívak voltak,
és 24-en K-t. Az elsõ húsz helyezett közül
megtanulták: amíg potenciális játszótársaik
versengõk és önzõk, csak „kipróbált és
4 Átlagos helyezési szám = a versenyben állva maradt 32-ben
tesztelt” partnerrel célszerû a feltétel nélküli
elért helyezések száma/az ezt a stratégiát követõk száma
bizalom stratégiáját követni. Az ETFT, a
5
Az átlagpontszám = az egyes stratégiát követõk által elért
csalást megbocsátható botlásnak tekintõ
összes pontszám/az ezt követõk száma. Ez a szám az adott
és azt több meneten keresztül elnézõ – „ha
stratégia átlagos „rátermettségére” utal.
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megdobnak kõvel, dobd vissza kenyérrel”
elveként érvényesülõ – életmodellje a valós
élet körülményei között ön- és közveszélyes.
Az önzõ csalót, a partner sorozatos K-ja – a
kísérlet tanulsága szerint – nem „téríti meg”.
A megbocsátás – a P-kre adott feltétel nélküli
K – inkább megerõsíti a „potyautast” stratégiá
jának helyességében, semmint stratégiájának
megváltoztatására ösztönözné.
A fentieknek nem mond ellent, hogy az
„egyéni” pontversenyt két ETFT nyerte. Ez a
két személy, akiknek „bejött” a stratégiájuk,
megerõsödtek véleményükben. „Aki rátalált
a megfelelõ partnerre – fogalmazott egyikük
– az ne kísérletezzen csalással és partner
cserével, hanem legyen boldog partnerével,
és újra és újra erõsítse meg ragaszkodását”.
Mindez arra utal, hogy a valóságos életben
nincs minden körülmények között hatékony
stratégia. Viselkedésünket a menedzsment
„kontingencia”-elméletének megfelelõen a
körülményekhez, s fõként a partnerek stratégiájához célszerû illeszteni.
A BTFT-k száma lényegében nem válto
zott. Egy részük belátva, hogy a tartós és jó
kapcsolat érdekében induláskor nagyobb
bizalmat célszerû tanúsítani, inkább együtt
mûködõként kell viselkedni, és a megállapo
dását kevésbé szabad felrúgni, csatlakozott a
TFT-hoz. A „jól megválasztott” P – mint az a
bizonyos makorenkói pofon – azt üzeni: „térj
észre, neked is érdeked az együttmûködés”.
A BTFT-tõl a TFT-hez „átigazoltakat” a ÖV-k
közül ide „átpártoltak” helyettesítették. Õk
a játék során belátták, hogy hosszú távon
a szerzett pontszám csak a kölcsönösség
tudomásul vételével és az együttmûködést meg
alapozó szabályok betartásával növelhetõ.
A ÖV-k száma jelentõsen csökkent. So
kan közülük – éppen a saját és a többiek
eredményét látva – a játék menetében maguk
változtattak. Meghatározó szerepe volt tanulásukban – a partner „büntetõ” P-jei mellett
– a játék közbeni tárgyalásnak. Ezeken a partnerek világosan elmondták egymásnak, mit
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kívánnak a másiktól, értésére adva, mit nyerhet ezzel, és mit veszíthet, ha visszautasítja.
A ÖV átlagos viselkedési modellje az adott
feltételek között, hosszú távon kudarcra
vezetõnek bizonyult. A ÖV-k több mint fele
ezért váltott: „átállt” leginkább a BTFT-k, ki
sebb részben a TFT-k közé. Többen azonban
mindvégig azt keresték, hogy – szó szerint
idézve egyikük megfogalmazását – „vajon
hol követtem el a hibát, milyen trükkel lehe
tett volna mégis nyerni?”
Az aranyszabály születése
A kísérlet eredményei kirajzolják, hogy a szabályok szelekciójával miként erõsödik meg a
közösség együttélését leginkább segítõ norma
(Orthmayr, 2004). A norma kialakulására utal
a populációviselkedés „változatosságának”
csökkenése, ami a közösség által követett
norma egynemûbbé válását mutatja. Az,
hogy a többség a TFT típusú viselkedés
mellett döntött, úgy értelmezhetõ, hogy
a játék eredményeképpen a bizalmatlan,
önzõ, csalásra hajlamos emberek közös
ségébõl kiválasztódik és fokozatosan meg
határozóvá válik a TFT típusú viselkedési
stratégia. Ez az eltolódás alapvetõen fontos
a közösségi „rátermettség” szempontjából,
hiszen a TFT generálja a legnagyobb egyéni
és „csapat”-pontokat. Ez úgy is értelmezhetõ,
hogy az ilyen „viselkedésû” egyedekbõl álló
közösségben az egyéni és a közösségi „va
gyon” gyorsabban nõ, mint a ÖV-kbõl álló
közösségé. Némi túlzással, a Tõzsdecápák
Gordon Gekko-ja kénytelen-kelletlen „Te
réz anya” jellegû viselkedést vesz fel, és
fordítva, „Teréz anya” is ráébred az önérdek
fontosságára. Mindenfajta „felsõbb” beavat
kozás nélkül – isteni eredetû (és legitimitású)
etikai elvek hiányában is – fokozatosan kifor
málódhat tehát az együttmûködõ és bizalmat
megelõlegezõ viselkedési stratégia (Bendor et
al., 2001, 1495).
Az induló és a záró kérdõív elemzése arra
utal, hogy az „életstratégiákkal” kapcsolatos

Marosán György • Az „aranyszabályok” evolúciója
vélemények érzékelhetõen megváltoztak. Egyrészt az 1. táblázat tanulsága szerint az ETFT
– ÖV skálán a vélemények „középre húztak”.
Ez azt jelenti, hogy a „szélsõségesen bizalomteli” („Teréz anya”) és a „szélsõségesen önzõversengõ” („Gordon Gekko”) viselkedés a
„némi bizalmatlansággal vegyes” TFT-hez
közeledett. A két „szélsõséges” viselkedés
volt a játék igazi „vesztese”. Kiderült, sem a
feltétel nélküli bizalom, sem a következményekkel nem számoló csalás nem hatékony
viselkedési stratégia napjaink körülményei
között, átlagos partnerekkel szemben. A
résztvevõk véleménye és viselkedése a játék
során, s annak hatására, közelebb kerül a
magas szintû bizalmat és együttmûködési
készséget kifejezõ origóhoz.
A kiértékelések során vetõdött fel egy további izgalmas kérdés: vajon melyik stratégia „tesz”
a legtöbbet a „közösség boldogulásáért”?
Többféle tényezõ késztetheti a résztvevõket
viselkedésük módosítására. Elõször, a táblán
látható eredményeik demonstrációs hatást
fejtenek ki: mutatják, hogy bizonyos stratégiát
követve hány pontot érhetünk el. Másodszor,
a partnerek tárgyalásaik során érvelve vagy
nyomást gyakorolva – esetleg a válással
fenyegetve – hathatnak egymás viselkedésére. Harmadszor, az adott stratégiát követõ
játékos a játék során folyamatosan jutalmazza
vagy bünteti partnerét, s így minden lépésben az addig követett stratégia újragondolására készteti õt.
A „közösség hõse” megtisztelõ cím ado
mányozásánál – nem tévesztve szem elõl,
hogy az egyéni siker és a közösségi „vagyon

generálási képesség” környezet- és partnerfüggõ – két szempontra célszerû figyelni.
Egyrészt, számításba vehetjük a párosok ver
senyében elért sikereket.6 Ezt az egyetlen
ETFT páros nyerte, ám a párosok versenyé
nek élmezõnyében a TFT-k kerültek többség
be. E mellett vizsgálni lehet, ki teszi a legtöb
bet a közösséget károsító ÖV típusú viselkedés visszaszorításáért. Itt a demonstrációs
hatás és a tárgyalások során kifejtett nyomás
mellett a legfontosabb tényezõ a konkrét
döntések – a partner P-jére vagy K-jára adott
és jutalmazásként vagy büntetésként értelmez
hetõ válaszok – gyakorlati nevelõ hatása
(Bienenstock et al., 2001). A viszonylag kis
gyakoriság miatt óvatosan kell bánni az ered
ménnyel, mégis úgy tûnik, hogy a TFT típusú stratégiák „nevelnek” a leghatékonyabban.
Mindez azt tanúsítja, hogy BTFT–ÖV környezetben – a kísérlet, és általánosabban, a mai
Magyarország feltételei között – a TFT nemcsak egyénileg a legsikeresebb, hanem ez a
stratégia tesz egyben a legtöbbet a közösség
„boldogságáért”. A BTFT–ÖV típusú társadalom inkább „nevelhetõ” a realista TFT
figyelmeztetõ P-jeivel (és jutalmazó K-jaival),
mint az ETFT jószándékú és elnézõ („ha
megdobtak kõvel, dobd vissza kenyérrel”)
típusú reakcióival, de akár a ÖV megtorló P
sorozatával.7 Úgy tûnik tehát: nemcsak az
egyéni, hanem a közösségi boldogság nélkülözhetetlen tartozéka a „büntetni”, sõt –
mint egy másik kísérletben feltárult – a másokat (a közösséget) ért inzultust saját káron
is megtorló, ún. altruista büntetést végrehajtani kész aktor. (Fowler, 2005, 7048.)

6 A kísérlet eredetileg egyéni versenyre épült. Értel
mezhetõ azonban a párok egyesített pontszáma is. A
TFT típusú párok mindegyike viszonylag magas pon
tot ér el, így „csapatpontszámuk” ennek megfelelõen
magasak. Ezzel szemben az ÖV-ETFT párok esetén az
egyik magas, a másik alacsony egyéni pontszámot gyûjtött,
így a „csapatpontszámuk” kicsi lett.
7
A TFT által végrehajtott „nevelési” folyamat meghök
kentõen emlékeztet a „zsetongazdaság” (token eco
nomy) néven ismert módszerre. A zsetongazdaság

meghatározása szerint olyan viselkedésmódosító
eljárás, amely az egyén viselkedését követõen azonnal
jutalmazással vagy büntetéssel „igazolja vissza” a visel
kedés kívánatos vagy elkerülendõ voltát. A viselkedés
hez kapcsolt azonnali (a tettet és következményét
„rövidre záró”) jutalmazó, illetve büntetõ ingerek visel
kedésmódosító hatására utal Hans és Michael Eysenck
Elmevadászat címû könyvben leírt zsetongazdálkodás
típusú, börtönbeli nevelési kísérletben. (Eysenck – Eysenck, 2002, 364–365.)
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Befejezés helyett
A kísérlet alapfeltételei megítélésünk szerint
jól modellezték életünk hétköznapi viszo
nyait. A résztvevõk között voltak együttmû
ködõk és önzõk, eltérõ volt a megelõlegezett
bizalom szintje és a csalásra való hajlamosság,
a körülmények és pillanatnyi élmények hol
erre, hol arra billentették a döntéshozót. A
populáció egyedei tehát kevert stratégiát
követtek. A játék folyamán kapott pontjaik
alapján közvetlenül érzékelték követett stra
tégiájuk sikerességét és kudarcát. A kísérlet
során nyert tapasztalataik hatására a többség
változtatott eredeti stratégiáján. Hajlandók
voltak tanulni. Ilyen általános feltételek ese
tén a legsikeresebb – legtöbb pontot gyûjtõ
– egyéni stratégiának a TFT bizonyult. A TFT
azonban nem csupán az egyéni, hanem a
közösségi siker leghatékonyabb „kovácsa”.
Ez a típusú viselkedés rákényszeríti a bizal
matlan és nem kooperatív résztvevõket,
hogy bizalomteljes és együttmûködõ straté
giára térjenek át. Emiatt a TFT fokozatosan
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elterjedt a közösségben. Mindez arra utal,
hogy a hétköznapi emberek saját élettapasz
talataik alapján ráébrednek Kant kategorikus
imperatívuszára – „cselekedj úgy, hogy
cselekedeted maximája egyúttal egyetemes
törvényhozás elvéül szolgálhasson”. Ennek
alapján – minden „fentrõl” jövõ sugalmazás
nélkül – aranyszabállyá emelik a TFT-t. Ezzel
a Hobbes-i „mindenki harca mindenki ellen”
kaotikus állapotát az egyéni tapasztalás, majd
a társadalmi tanulás, végül „aranyszabályok”
megalkotása és kulturális átörökítése révén
kiszámítható és gyorsan halmozódó emberi
tõkéjû társadalmakká formálja. (Vogel, 2006).
A történelemtudomány és az antropológia
pedig végül már csak konstatálja: a TFT maxi
mája által vezérelt egyénekbõl álló közössé
gek fejlõdnek, míg akik nem ezt követik, a
fejlõdés perifériájára szorulnak.
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Az eddig megjelent biográfiákban csak igen
rövid és homályos megjegyzések találhatók
azokról a megpróbáltatásokról, amelyek Kövesligethy Radót a Tanácsköztársaság bukását
követõ esztendõkben érték. Ezek a megalázó procedúrák felmérhetetlen károkat okoztak az akkoriban még szellemi ereje teljében
lévõ tudósnak, derékba törve hazánk egyik
legnagyobb természettudósának karrierjét.
Nehéz lehetett a számtalan hazai és külföldi
elismerésben részesült akadémikus professzornak a „bûnös” szerepét átélnie. Sorsa a
Biblia Józsefére emlékeztet. Vajon mik voltak
azok a „szörnyû vétkek”, amelyek miatt
neki oly keservesen kellett bûnhõdnie? A
feldolgozott terjedelmes anyagból, elrettentõ
példaként, csak néhány részletet emelünk
ki.1 Célunk mindössze annak érzékeltetése,
hogy az ilyesfajta, idõnként már-már nevetségesnek tûnõ „tetemrehívások” mindig
nagyon veszedelmesek.
Köztudott, hogy az 1945 utáni eszten
dõkben, majd 1956-ot követõen ennél sok
kal súlyosabb atrocitások is történtek a Ma
gyar Tudományos Akadémia berkeiben. A
késõbbi törvénytelenségek azonban nem
mentik fel azokat a tudósokat, akik a Ta
1
A Magyar Tudományos Akadémián lezajlott esemé
nyekrõl szóló dokumentumokat az Akadémiai Kézirattár dolgozóinak segítségével gyûjtöttük össze. Az Egyetem Igazoló
Bizottságának iratait dr. Balog Mihály könyvtárigazgató, dr.
Jáky László könyvtáros és Kissné Bognár Krisztina levéltáros
közremûködésével, az Egyetemi Könyvtár Levéltárából
sikerült megszerezni.

Balázs Lajos

az MTA doktora, igazgató, MTA Konkoly
Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete

nácsköztársaság utáni idõkben játszották
„ítélõbíróként” dicstelen szerepüket.
Kövesligethy életének
jelentõsebb állomásai
Kövesligethy Radó 1862. szeptember elsején
született Veronában. Elemi iskoláit Bajoror
szágban végezte. 1873-81 között a pozsonyi
katolikus gimnázium növendéke volt. 1881-tõl
a bécsi egyetemen matematikát, asztronómiát
és fizikát hallgatott, a nyári szünidõben pedig
Konkoly Thege Miklós ógyallai csillagvizsgá
lójában dolgozott. A csillagvizsgáló kiadványaiban számos csillagászati munkája látott
– német nyelven – napvilágot.
„Ifjúságomnak legszebb napjait éltem ott
és Nagyságod szeretetreméltó családjának
körében, és valóban hasznothozó éveket
töltöttem ott, mert javarészét annak, a mik
ma enyimnek mondhatok, Ógyallán tanultam
meg” – írta egy levelében 1895-ben Konkoly
Thege Miklósnak.2
Principien einer theoretischen Astro
physik auf Grund mathematischer Spektral
analyse címû disszertációját 1884 júniusában
védte meg a Bécsi Egyetemen. Egyetemi ta
nulmányainak befejezése után néhány évig az
Ógyallai Csillagvizsgáló munkatársa lett. Az õ
megfigyelésein alapult az 1887-ben közreadott
Ógyallai spektroszkópiai katalógus, amely a
2
Kövesligethy 1896. július 19-én Konkoly Thege
Miklóshoz írt levele. Slovenská Ústredná Hvezdáren,
Hurbanovo.
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H. C. Vogel által készített Potsdami katalógus
kiegészítéseként jött létre.
Elméleti spektroszkópiai munkásságának
összegezéseként Grundzüge einer theore
tischen Spectralanalyse (Halle, 1890) címen
egy 300 oldalas könyvet jelentetett meg.
1888-tól 1893-ig Eötvös Loránd mellett
geofizikai kutatásokat folytatott a Pesti Egye
temen, ugyanitt 1893-ban a Kozmográfiai
Intézet rendkívüli tanára lett. Csillagászatot és
geofizikát oktatott a fizika és földrajz szakos
hallgatóknak. 1894-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja. 1899-1901
között a Konkoly alapítású Ógyallai Asztrofizikai Obszervatórium aligazgatója volt.
1904-ben nyilvános rendes tanárrá nevezték
ki a Pesti Egyetemen.
Tudományos eredményeinek összegzése
Kövesligethy 1891. március 27-én Az ég új
elméleti physikájának alapvetéséhez címmel
elõadást tartott az Akadémián. Ez alkalommal legfontosabb csillagászati vizsgálatainak
célját és elért eredményeit foglalta össze.
„A ‘Grundzüge einer theoretischen Spect
ralanalyse’ czímû munkámban kifejtett, és eddig
több pontjában javított spektrálemélet azon határozott szándékkal keletkezett, hogy az eddig
nagyon is leíró jelleggel bíró astrophysikát matematikai alapra fektethessem. Ha ugyanis az
égi testeket és azok rendszereit megszûnünk
pontoknak tekinteni; az állapotukat és mozgásukat teljesen leíró matematikához még
azok hõelméleti tárgyalása is fog lépni, a
mi – azt eléggé bizonyítják egyebek között
a Wiedemann Annalekben megjelent Ritter
Ágost-féle dolgozatok – csak azon esetben
keresztülvihetõ, ha tényleg képesek volnánk
megmérni az égi testek hõmérsékletét meg
sûrûségét, és feltételezhetjük, hogy ezek
eszményi gázállapotú testek.
Sikerre igazán csak akkor számolhatunk,
ha az égi test állapotját ismeretesnek definiáljuk,
ha ismeretes a spektruma. … Világos, hogy ily
módon az egész astrophysika elméletileg tár-
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gyalható tudományággá lesz, mely éppúgy
képviseli a hõelmélet Kosmusos alkalmazását,
mint az astronomia a mechanikát.”3
Kövesligethy spektrálegyenletének tudomány
történeti jelentõsége
Kövesligethy spektrálegyenlete része annak
az átfogó munkának, amely azt kutatta,
hogyan lehet a megfigyelt színképbõl követ
keztetni a fényt kisugárzó égitestben ural
kodó fizikai állapotra. Központi jelentõséget
tulajdonított a termodinamikának: úgy vélte,
a színképek értelmezésénél az olyan szere
pet játszik, mint a newtoni mechanika az
égitestek mozgásánál.
A tudománytörténet szerint Max Planck
1900-ban megfogalmazott kvantumhipoté
zise tette lehetõvé, hogy megmagyarázzuk
a testek ún. hõmérsékleti sugárzásának
törvényszerûségeit. A tudománytörténeti öszszefoglalók azt is megemlítik, hogy Planck
elõtt két jelentõsebb próbálkozás volt a ma
gyarázatra. Az egyiket Wilhelm Wien publi
kálta 1893-ban, a másik pár évvel késõbb
Lord Rayleigh-tõl,4 illetve James H. Jeanstõl
származott. Mindkét próbálkozásnak az volt
a hiányossága, hogy a színképnek csak egy
részét írták le helyesen: a Wien-féle megol
dás a színkép kék oldalát, míg a Rayleigh–Jeans-féle a vöröset. Így a teljes kisugárzott
energiára végtelen nagy értéket jósoltak…
Kövesligethy Radó bécsi egyetemi évei
alatt gyakran megfordult Konkoly Thege
Miklós ógyallai intézetében, ahol megismer
kedett a csillagászati spektroszkópiával. Az
a meggyõzõdés alakult ki benne, hogy szük
ség van egy átfogó elméletre, amely meg
magyarázza a csillagok által kisugárzott fény
színképi sajátosságait. Eredményeit elõször
1884-ben, a bécsi egyetemen megvédett
doktori értekezésében hozta nyilvánosságra,
3
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának
Kézirattára.
4
John Strutt, Rayleigh harmadik bárója, aki Lord Rayleigh néven lett közismert
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majd – 1885-ben – a Magyar Tudományos
Akadémián is elõadta.
Abban az idõben általánosan elfogadott
volt a nézet, hogy a fény egy mindenütt jelen
lévõ közeg, az „éther” rezgéseként jön létre.
Kövesligethy is ebbõl indult ki, és feltételezte,
hogy ez a közeg az anyaghoz hasonlóan
egymással kölcsönható részecskékbõl, atomokból áll. Feltételezte, hogy a kisugárzó
anyag atomjai kölcsönhatásba lépnek az
„éther” atomjaival, és így keletkezik a kisu
gárzott fény. E feltevésbõl kiindulva levezette
a hõmérsékleti sugárzás egyenletét, amely
alakját tekintve igen hasonló Planckéhoz.
Igen fontos jellemzõje, hogy – a késõbbi
Wien- és Rayleigh–Jeans-megoldással szemben – a test által kisugárzott energia véges.
Ez azt jelenti, hogy a hõmérsékleti sugárzás
problémáját Kövesligethy Radó már tizenöt
évvel Planck elõtt megoldotta!
Friedrich Paschen – akinek nevét a
hidrogén színképében megfigyelhetõ vonalak
egy sorozata örökítette meg – 1895-ben egyik
cikkében megemlíti, hogy a csillagok színké
pében olyan törvényszerûségeket talált,
amelyeket Kövesligethy Radó elméletileg
is megmagyarázott. (Paschen, 1895, 202.)
Planck, akinek eredményei megalapozták a
modern kvantumelméletet, egyáltalán nem
tudott Kövesligethy eredményeirõl.
Kövesligethy szerepe
a földrengések kutatásában
A 20. század elejétõl fogva Kövesligethy a
csillagászattól kissé távolabbi területen kezd
te kamatoztatni tudományos eredményeit.
1895-ös olaszországi tanulmányútja alkalmá
ból Ischia szigetén részt vett egy konferen
cián, amelyen az egybegyûlt tudósok a föld
rengések addig még megoldatlan elméleti
és gyakorlati problémáival foglalkoztak. Ez
a találkozó olyan nagy hatással volt rá, hogy
elhatározta, a jövõben õ is mindent megtesz
annak érdekében, hogy ezekrõl a veszedel
mes eseményekrõl az érintett országok ide

jében információt kaphassanak. (Kosztolányi,
1925) A Nemzetközi Szeizmológiai Társaság
megalakulásakor, 1905-ben Kövesligethyt
választotta fõtitkárává, s õ ezután, 1906-ban
létrehozta a Budapesti Földrengési Obszer
vatóriumot. A szövetség folyóiratát Buda
pesten jelentették meg.
Nemzetközi munkája elismeréseként 1908ban az olasz Korona Rend commendatora lett.
1909-ben a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagjává választotta. Székfoglalójának
címe: A seismikus hystereisisrõl. 1914 elsõ
félévben a Római Egyetemen tartott szeizmológiai elõadásokat. 1915/16-ban a Budapesti
Tudományegyetem dékánja lett.
Az elsõ világháború kitörése után, már
1915-ben, a Nemzetközi Szeizmológiai Tár
saságnak is be kellett szüntetnie mûködését.
Kövesligethyt – akinek szívügye volt a föld
rengés jelenségének nemzetközi összefo
gással történõ vizsgálata – mélységesen
bántotta, hogy le kellett mondania fõtitkári
tisztségérõl. (Kosztolányi, 1925)
Igazoltatási akciók a Magyar Tudományos
Akadémián5
1919. augusztus 23-án az Akadémia összgyû
lésén Pekár Gyula levelezõ tag indítványozta:
minden egyes osztály állítson fel egy öttagú
bizottságot, amelynek feladata az Akadémia
tagjainak a Tanácsköztársaság idején tanúsított
magatartásának vizsgálata: „vajon nincseneke olyan tagok, a kik nemzetközi szempontból
méltatlanok az Akadémia tagságára?”
Evégett ültek össze 1919. augusztus 26-án
a III. osztály Igazoló Bizottságának tagjai, Horváth Géza (elnök), rendes tag, zoológus orvos
(1847-1937), Ilosvay Lajos kémikus, egyetemi
tanár (1851–1936), Méhely Lajos zoológus,
biológus, egyetemi tanár (1862-1953), Istvánffy Gyula botanikus, szõlész, egyetemi
tanár (1860-1930) és Bugarszky István kémikus,
MTA Könyvtárának Kézirattára. III. osztály jegyzõ
könyvei. RAL 647/1919. Tanácsköztársasággal kap
csolatos iratok.
5
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egyetemi tanár (1868-1941).
Az ülés jegyzõkönyvében részletesen
felsorolták, kit miért kell elmarasztalnia a
bizottságnak. Például báró Harkányi Béla
levelezõ tag ellen az a panasz merült fel,
hogy a Tanácsköztársaságtól egyetemi tanári
kinevezést kapott, és ezt el is fogadta. Kövesli
gethy Radó tagnak „fõleg a középiskolai
tanárképzõ intézetnek a Tanácsköztársaság
idején elvállalt vezetését” rótták fel.
Az 1919. szept. 2-i ülésen báró Harkányi
Bélának a bizottság az alábbi kérdéseket
tette fel: „Vállalt-e hivatalt vagy megbízatást
a Tanácsköztársaságtól? Tagja volt-e a Tanács
köztársaság által közvetlenül vagy közvetve
létesített politikai, adminisztrációs vagy tudo
mányos szerveknek vagy bizottságoknak?”
Kövesligethy Radónak pedig a követke
zõ kérdésekre kellett válaszolnia: „Mi bírta
õt arra, hogy a középiskolai tanárképzõ inté
zet vezetését elvállalja és szakítva az elõdei
által követett hazafias és nemzeti iránnyal a
kommunizmus céljait szolgálja? Kapott-e ezen
megbízatás elvállalásáért anyagi jutalmat, s ha
igen, mekkora volt ez a részére kiutalványo
zott összeg? Milyen intentió vezette õt akkor,
amikor a Szent István Akadémia IV. osztály
elnökeként az osztály megszüntetése céljából
lépéseket tett? Mi vezette akkor, amikor
a bölcsészettudományi szervezet 12 tagú
bizottsági tagsági helyét elvállalta?” „Kövesli
gethy Radó rendes tagnak egyszersmind
értésére adandó, hogy abban az esetben, ha
a kérdõpontokra határozott választ nem ad,
a bizottság a vádpontokat igazaknak fogja
tekinteni és ehhez képest eljárni.”
Báró Harkányi Béla saját ügyével kapcso
latban az alábbi levelek elküldését tartotta
szükségesnek:
„Budapest 1919. szept. 24.
Dr. Horváth Gézának
Igen tisztelt Tagtárs Úr!
Az ötös bizottság szíves kérdésére van sze
rencsém válaszképen értesíteni, hogy a
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Tanácsköztársaságtól a múlt egyetemi
félévben megbízást vállaltam az astronómia
elõadására a budapesti Tud. Egyetemen,
ezzel kapcsolatban kineveztettem a bölcsé
szettudományi kari bizottságba és végül a közoktatási népbiztos május hó 3-án 88226/1919
sz. rendeletének alapján ugyanott a csillagászat
rendes tanárának.
Más állásom vagy megbízatásom a Ta
nácsköztársaságtól nem volt.
		
tagtársi tisztelettel
		
Báró Harkányi Béla”
„Kedves Barátom!
Mivel nem kívánom magamat az Akadémia igazoló bizottsága határozata következtében nyilvános megbélyegeztetésnek kitenni, bátor vagyok
szíves tudomásodra hozni, hogy az Akadémia
levelezõ tagságáról ezennel lemondok.
Budapest, 1919. november 23-án
Baráti üdvözlettel õszinte híved
		
Harkányi Béla”
Harkányi – aki vagyonára és családjának
rangjára tekintettel felsõházi tag volt, és akit a
Tanácsköztársaság idején súlyos atrocitások
értek – méltóságához illõ eleganciával kíván
ta elintézni a maga ügyét. Mivel tudományos
munkájáért soha semmi javadalmazást nem
kapott, bátran megtehette ezt a lépést… A
III. oszt. 1919. október 2-án – a legutóbbi ülés
jegyzõkönyveinek felolvasása után – újból
vizsgálta Kövesligethy dolgát. A bizottság egy
hangú határozatban ítélte el Kövesligethy rendes
tagot amiatt, mert a Tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztossága – megszüntetvén a Középiskolai Tanárképzõ Intézetet, s létrehozva
a hasonló jellegû Középiskolai Tanítóképzõ
Intézetet – ez utóbbi elnökének nevezte ki.
„Kövesligethy ezt a nem csekély jövedelemmel egybekötött kinevezést elfogadta és
ekként az intézményt nevével fedezte, sõt
mi több, a népbiztossághoz saját elhatározásából eredõ javaslatokkal járult, melyekben
az egyetemi oktatás és tanulmányozás régi
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hazafias elveit halomra döntve, ajtót nyitott
annak a dekadens nemzetközi irányzatnak,
mely a magyar középiskolai tanárképzést a
rövidesen nemzetrontó bolsevizmus melegágyává tette volna, fiatal tanárainkat pedig
lelkük mélyéig megfertõzve a magyar haza
ellenségeivé tette volna.”
Ennek következményeként 1919. október
25-én a III. osztály javasolta (10 szavazattal
2 ellenében), hogy Kövesligethy, valamint
Beke Manó és Lendl Adolf, töröltessék az
akadémikusok sorából. Lenhossék Mihállyal,
Dégen Árpáddal és báró Harkányi Bélával
kapcsolatban a bizottság sajnálkozását
fejezte ki.
1919. november 24-én „Kövesligethy
rendes tagra vonatkozólag az összes ülés a
kizárási indítványt 17 szóval 12 ellenében
elveti, de a vádlottról a kérdéses idõben
tanúsított magatartásáért 19 szóval 12 ellené
ben kimondja a rosszallást”. Szily Kálmán az
alábbi örök érvényû megjegyzést tette: „Más
részt tekintetbe kell vennünk, hogy kevesen
vagyunk, szellemi kiválóságaink közül könynyen senkit sem nélkülözhetünk, és ezért
csak a legsúlyosabb esetben szabad valakit,
akit az Akadémia tagul megválasztásra mélta
tott, munkásságáért közösségünkbõl kizárni.”
Kövesligethy, bár korábban a legaktí
vabb tagok egyike volt, évekig csak kivételes
esetekben lépte át az Akadémia küszöbét. Az
1934-ben, halálakor elhangzott nekrológ fennmaradt szövegében mégis ez olvasható: „Az
a négy évtizedes munkásság, amelyet mint
az Akadémia belsõ tagja fejtett ki, a Magyar
Tudományos Akadémia történetében örökre nyomot fog hagyni. Kövesligethy Radó,
kedves jó kollégánk, melegszívû jó barátunk
Isten veled!” (Mauritz, 1934, 370–371.)

Kövesligethy Tanácsköztársaság alatti
magatartásával és tevékenységével elõször
az 1919. szeptember 15-i rendkívüli ülés fog
lalkozott.6 A vádak nagyjából azonosak voltak az Akadémián elhangzottakkal: elfogadta
a tanítóképzõ igazgatói állását, és Kármán
Tódort ajánlotta az elhunyt Eötvös Loránd
helyére az egyetem Fizikai Intézetében.
A tanárképzõbõl tanítóképzõvé alakult
új intézmény számára Kövesligethy új „re
formtantervet” adott be a Kulturális Népbiz
tossághoz. Ez utóbbi iromány, amelynek
nem sikerült a nyomára bukkanni, az
Akadémián és az egyetemen egyaránt súlyos
vádpontként szerepelt. Azt is állították, hogy
Kövesligethy – a Szent István Akadémia ve
zetõ személyiségeként – maga indítványozta
ennek a szervezetnek feloszlatását.
Mint látni fogjuk, Méhely Lajos akadé
mikus – aki az Akadémián bizottsági tagként
szerepelt – az egyetemi igazoltatások alatt is
mindent megtett Kövesligethy lehetetlenné
tétele érdekében.
A vádlott a vádakkal kapcsolatban
mindössze két megjegyzést kívánt tenni. A
középiskolai tanítóképzõi fõiskolára vonat
kozólag elmondta, hogy ott elõször nevezték
ki a tanári kart, s csak azután az elnökséget.
A Szent István Akadémia IV. osztályának a
feloszlatását nem õ javasolta, a mozgalom a
tagok körébõl indult ki.
Kövesligethy meghallgatása után „az
Elnök titkos szavazást rendelt el, melynek
folyamán a 25 beadott szavazatból 23 igen,
és 3 nem volt, tehát a Kar 23 szóval 3 ellené
ben elfogadta az igazoló bizottság javaslatát
és elhatározta, hogy Kövesligethy ügyét
felterjeszti a Tanácshoz fegyelmi vizsgálat
megindítása végett”.

Az egyetemi Igazoló Bizottságban lezajlott
„tetemrehívásról”

Nem taníthatott,
de kivételesen kérdezhetett

Ez a másik megalázó procedúra – ha lehet
– még az Akadémián történteknél is hosszabb
és szégyenteljesebb volt.

Több mint egy évvel a Tanácsköztársaság
bukása után az egyetem vádlottjai, Asbóth
6

BTK Tanácsülés jegyzõkönyvei. DH 352/1919-20.
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Oszkár, Beke Manó, Marczali Henrik és Kövesligethy Radó még mindig nem tarthatták
meg óráikat. Kövesligethy szabadságolási kérelmét a vallás- és közoktatásügyi miniszter
1920. július 15-ig meghosszabbította.7 Az
1920. július 15-i egyetemi bizottsági ülésen
azonban javaslat született, hogy Kövesligethy
szigorlaton kivételesen kikérdezhessen
kozmográfiából, „mivel jelenleg más censor
nem áll rendelkezésre”. A kar 16 szavazattal
11 ellenében hozzájárult ehhez.8 1920. július
16-án hangzott el Méhelynek az a felszólalása, amelyet – a többi felidézését mellõzve
– elrettentõ példaként közlünk.
„Méltóságos Dékán Úr!
A Bölcsészettudományi Kar f. év július 15-én
megtartott ülésével kapcsolatban s az egyetemi
ügyrend 24§ értelmében, a következõ különvéleményt bátorkodunk elõterjeszteni:
Óvást emelünk a Bölcsészettudományi Kar
ama 2 szótöbbséggel (12 szóval 10 ellen) hozott
határozata ellen, mellyel Kövesligethy Radó ny.
r. tanárt, aki bolysevista üzelmek vádja miatt
fegyelmi vizsgálat alatt áll, abból a czélból, hogy
egy szigorlaton kosmographiából vizsgáztathasson, szolgálattételre rendelte be.
A f. hó 14-én megtartott egyetemi köz
gyûlés tudvalevõleg nem engedte meg, hogy
a nemzetrontás bûnével vádolt egyetemi
tanárok a hivatalos esküt letegyék, miért is
Kövesligethy Radó, mint az ez idõ szerint
még esküt nem tett tanár, csak az egyetemi
autonómia s a jog és igazság következmé
nyeinek súlyos megsértésével volna hivata
los ténykedésre felszólítható.
Dr. Papp Károly egyet. tanár idevágó ja
vaslata, s ennek elfogadására is oly paródiája az
erkölcsnek és a hazafiságának, hogy ez ellen
lelkünk minden érzésével tiltakozunk és kérjük
Méltóságodat, hogy tiltakozásunkat még a kari
7
BTK Tanácsülés jegyzõkönyvei: VIII. rendes ülés.
1920. július elsején.
8
Magyar Tudományegyetem. Bölcsészkari Dékáni
Hivatal 1405/1919-20.
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határozat foganatosítása elõtt sürgõsen a
Tanácshoz felterjeszteni méltóztassék.
Egyben arra kérjük a Tek. Tanácsot, hogy a
Bölcsészettudományi Kar fent idézett határozatát megsemmisíteni, s elrendelni méltóztassék,
hogy a Kosmográphiából teendõ szigorlat,
minthogy a rokon szakok tanárai (Fröhlich,
Suták és Fejér) a helyettesítésre nem vállalkoztak, mindaddig függõben tartassék, a míg
a szaktanár fegyelmi ügye jogérvényesen el
nem dõl.
Fogadja Méltóságod megkülönböztetett
tiszteletünk kifejezését, mellyel maradunk
Budapesten, 1920 július 16-án
		
Dr. Méhely Lajos
		
egyet. ny. rend. tanár
Az 1919-20 XIV. ülés után tárgytalan. „ad acta”.
		
Angyal
		
i. dékán”9
1920. szept. 16-án Marczali, Beke, Kö
vesligethy, Schmidt és Révész nyugalmazott
rendes tanárok ismét szabadságuk meg
hosszabbítását kérik. „Nevezett tanárok
elõadásait tanácsi intézkedésre töröltem a tan
rendbõl” – tudjuk meg a korabeli dokumen
tumokból. Aláírás: Dékán.
Az 1921. április 30-án keletkezett jegyzõ
könyvben10 találhatók a legijesztõbb szöve
gek. Az elnök ismertette a „4350 sz. rectori
átiratot”, amely szerint az egyetemi Tanács
a folyó tanévi VI. rendes ülésében kelt ha
tározatot „Asbóth Oszkár ny. r. tanár ellen
1881/1919/20 sz. alatt elrendelt fegyelmi
eljárást – bárha kétségtelenül oly jelenségek
merültek fel, melyek támpontok nyújtottak
volna Asbóth súlyos felelõsségre vonására
– Asbóth közbejött elhalálozása okából meg
szünteti.”
Beöthy nyug. rendes tanár hozzászólt
a leirathoz. Szokatlan dolognak mondja,
9
Magyar Tudományegyetem. Bölcsészkari Dékáni
Hivatal 1405/1919-20.
10
BTK Tanácsülési jegyzõkönyv. VIII rendkívüli ülés
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hogy egy elhunytra vonatkozó leiratban, ha
az illetõ ügy megszûnt, az elhunyt emlékét
sértõ megjegyzés foglaltassék. Ugyanebben
a jegyzõkönyvben található a Kövesligethyt
elítélõ határozat is. „A dr. Kövesligethy Radó
ny. r. tanár fegyelmi ügyében kelt 4352 sz.
alatt közölt határozatot” az elnök olvasta
fel:
„Az Egyetemi Tanács mint Hatósági
Szervezeti Szabályzat 20§ alapján mûködõ
Fegyelmi Bizottság Kövesligethy Radó tudo
mányegyetemi ny. rendes tanár terhére a fegyelmi vétség elkövetését megállapítja, és õt
abban vétkesnek mondja ki. E vétséget Kövesligethy ny. r. tanár elkövette az által, hogy
a báró Eötvös Loránd tanár elhalálozásával
megüresedett fizikai tanszékre Kármán
Tódort, a volt közoktatásügyi népbiztosság
helyettes csoportvezetõjét, a bolsevizmus
exponensét ajánlotta, s Kunfi Zsigmondot,
volt közoktatásügyi népbiztost, a magyar
állami és társadalmi rend, a magyar állami
rend felforgatásának vezérlõ szélhámosát
1919 május 26-án örömmel üdvözölte. Mindezekért az Egyetemi Tanács, mint Fegyelmi
Bíróság Kövesligethy Radó ny. r. tanárt
rosszallásra ítéli.”
Méhely Lajos ny. r. tanár ezúttal is kitett
magáért, és indítványt terjesztett elõ annak érdekében, hogy Kövesligethyt zárják ki. „Nagy
megütközéssel hallottuk, hogy az Egyetemi
Tanács Kövesligethy Radó ny. r. tanárt, akit
a Kar 1919 év õszén a kommunizmus támogatásában vétkesnek talált, és ezért ellene
fegyelmi vizsgálat megindítását kérte, csak
rosszallásra ítélte” – hangzott terjedelmes
felszólalásának elsõ mondata.
Angyal prodékán Kövesligethy védel
mében többek közt a következõket közölte
a bizottság tagjaival: az 1919-20-as tanév 80
keresztény hallgatója aláírásával bizonyította,
hogy elõttük Kövesligethy a proletárdiktatúra
alatt mindig úgy beszélt, ahogy hazafias
magyar tanárhoz illik. Kövesligethy tehát
gyengeségbõl alkalmazkodott a tanácskor

mány rendeleteihez szükséges mértéken túl,
amint azt a tanácsi ítélet is megállapítja. Ez a
gyengeség, nem egyenlõ értelmû a hazafiat
lansággal, s így Kövesligethyre a Méhely
tanár úr által idézett § nem alkalmazható, a
magyarságra nézve veszteséget jelentene, ha
ifjúság meg volna fosztva egy olyan kitûnõ szak
ember tanításától, a minõ Kövesligethy.11
Az elnöklõ dékán Méhely nyugalmazott
rendes tanár indítványára titkos szavazást
rendelt el. A 34 szavazólapból 18 igen, 15
nem és egy üres volt. Ennek alapján a kar
Méhely indítványát szótöbbséggel elfogadta.
Egyben azt is kimondta, hogy Kövesligethy
nyugalmazott rendes tanár abban a félévben
nem tarthat elõadást.
Két hónap elteltével – az 1921. október
17-i rendes ülésen – a dékán bejelentette,
hogy Kövesligethy Radó és Schmidt József
nyugalmazott rendes tanárok a néhai Ha
raszti Gyula elõtt tett szóbeli bejelentésüket,
miszerint egyetemi tanári szolgálatukat készek megkezdeni, írásban is megismételték.
Határozat született arról, hogy a nevezett
tanárok mindaddig, amíg fegyelmi ügyük
befejezést nem nyer, elõadásaikat nem kezd
hetik meg, egyúttal a kar felkérte a dékánt,
járjon közbe a miniszternél, hogy a nevezett
tanárok ügyében a végleges döntést minél
elõbb meghozassák.12
Egy év elteltével, 1922. június 20-án
Fröhlich Izidor nyugalmazott rendes tanár
mint a kiküldött tanács elnöke ismertette az
Egyetemi Bizottság javaslatát. Hosszabb vita
után a kar megbízta Cholnoky Jenõ nyilvános tanárt, hogy a jövõ félévben, heti négy
órában tartson elõadásokat a kozmográfia
ama tárgykörébõl, amely a földrajz szakos
hallgatók vizsgálati követelményeinek
megfelel.13
BTK Tanácsülési jegyzõkönyv. VIII rendkívüli ülés
BTK Tanácsülés jegyzõkönyv. 1921. október 17. I.
rendes ülés
13
BTK V. rendes ülés 1922 jún. 20-án. Tanácsülési
jegyzõkönyv.
11

12
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Újabb esztendõ telt el. 1923. július
12-én az alábbi levél ment el a Vallás- és Köz
oktatásügyi Minisztériumba:
„Nagyméltóságú Miniszter úr!
A bölcsészettudományi kar tanévi V. rendes
ülésének határozatából mély tisztelettel bá
torkodom Nagyméltóságod magas figyel
mébe ajánlani azt a körülményt, hogy dr.
Marczali Henrik, dr. Kövesligethy Radó és
dr. Schmidt József nyilv. r. tanárok ellen az
egyetemi Tanács által lefolytatott fegyelmi
vizsgálat és ezen vizsgálat nyomán a böl
csészeti karok nevezett tanárok nyugdíjazá
sa iránt elõterjesztett kérelme ügyében
nagyméltóságod döntését a mai napig nél
külöznünk kell.
Karunk fenti ülésének határozatából mély
tisztelettel és ismételten kérem Nagyméltó
ságodat, hogy a nevezett tanár urak ügyében
beterjesztett kérelmünkre vonatkozólag
kegyeskedjék véglegesen határozni és elha
tározásáról egyetemünket értesíteni.
Engedje meg Méltóságod, hogy rámu
tassak arra a visszás állapotra, mely az említett három tanár ügyének elintézetlen volta
miatt állott elõ. Nevezett tanárok az 1919-20
tanév kezdete óta, tehát már négy tanéven
keresztül nem tartottak elõadást. Ügyüknek
elintézése egyaránt az õ személyes érdekük,
másrészt pedig egyetemünk érdeke is, mert
az általuk elfoglalt tanszékeken értelemszerû
leg nem folyhat intenzív oktatás és tudomá
nyos munkásság.
Mindezek alapján mély tisztelettel és
újból kérem Nagyméltóságodat, hogy neve
zett tanárok ügyében a döntést sürgõsen
meghozni kegyeskedjék.
Fogadja Nagyságod kiváló tiszteletem
nyilvánítását
Budapest 1923. július 12
		
Dékán” 14
Sajnos nem sikerült megbízható adatot
találni arra vonatkozóan, hogy Kövesligethy
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mikortól taníthatott újra az egyetemen. Egy
biztos, hogy 1927-ben már újra dolgozha
tott.15 A Wodetzky József által írt nekrológ
(Wodetzky, 1935, 100.) szerint Kövesligethy
1932-ben vonult nyugalomba. Mindössze
néhány esztendõ jutott számára az általa annyira szeretett tanári munkára. Dr. Egerváry
Jenõ, dr. Jordan Károly, dr. Tibor Mátyás és
dr. Lassovszky Károly – csupán néhányuk
nevét említve – büszkén vallották õt mesterüknek.
Kövesligethyt Lóczy-emlékéremmel tüntették
ki
A tudós társadalom jobbik fele nem értett egyet
a tudósokat sújtó politikai meghurcolásokkal,
ítélkezésekkel. Kövesligethy tudományos
munkájának elismerésére megtalálta a
megfelelõ alkalmat: 1924. május 8-án tartott
közgyûlésén a Földrajzi Társaság Kövesligethyt
Lóczy-emlékéremmel tüntette ki.
„Havas Rezsõ, a Lóczy-Emlékérem bi
zottságának elnöki javaslatára a közgyûlés
a Lóczy-Emlékérmet dr. Kövesligethy Radó
nak, a földrengés-kutatás terén szerzett
hervadhatatlan érdemeinek elismerésül, nem
különben a »Seismonomia« és a »Csillagászati
és matematikai Földrajz kézikönyvé«-re való
tekintettel egyhangúan odaítéli.” (Földrajzi
Közlemények, 1924, 73.)
Kövesligethy az alábbi levélben köszönte
meg a Lóczy-emlékérmet.
„Méltóságos
Dr. Cholnoky Jenõ ny. r. tanár úrnak
A Magyar Földrajzi Tásaság elnökének
Méltóságos Elnök Úr!
Hazatérve kétheti külföldi útról, melynek tartama alatt honi eseményekrõl hírt nem hallottam,
elsõ üdvözletül a Magyar Földrajzi Társaság
A M. Kir. Egyetem Bölcsészetkari Dékáni Hivatala
2514/1922-23
15
Az Akadémiai Könyvtár kézirattárában található
egy 1927-ben dr. Ilosvay Lajoshoz küldött hivatalos
levél (Ms. 5286/337), amelyen a M. Kir. Egyetem
Kosmographiai Intézete fejléc található.
14

Vargha Domokosné – Balázs Lajos • Kövesligethy Radó „tetemrehívásáról”
rendkívüli megtisztelõ és jólesõ értesítését veszem, hogy LII. rendes évi Közgyûlés szerény,
de lelkesedésem javával folytatott geofizikai
munkásságomat a Lóczy-Emlékéremmel való
kitüntetésre érdemesnek ítélte.
Az elsõ pillanatban a mélyen átérzett hála
mellett csak a Lóczy név varázsa hatott rám.
Férfikorom kezdetén kerültem mellé s a két
egymástól messzeesõ tudományszaknak az
õ hatalmas irányítása mellett egy cél felé kon
vergáló együttmûködése között halálig tartó
barátságot teremtett. Lehet-e szebb és ked
vesebb elismerés, mint mikor a tanítvány – a
geofizika terén báró Eötvös Loránddal egye
temben mesteremnek tudom – a mester és
a barát emlékét õrzõ kitüntetésben részesül.
De az öröm után az önkritika: hogyan
állod meg a helyed a kitüntetésben nagynevû
elõdeid között?
Munkabíró vagyok és reggeltõl estig
fáradtság nélkül dolgozom. És van is még
hatalmas feladatom, a seismológia koronája,
amelyet már Robert Mallet jelölt ki, amikor a
nagy nápolyi rengést oly mesterileg feldolgo
zó mûvében e tudományt exakt alapokon
felépíti és lényegében oly mélyen lát, hogy
végsõ célját is kitûzhette: Seismology is chiefly to be viewed and valued as the instrument
by which a knowledge of the deep interior
of our planets will be attained. […]
Ha utam oka volt hálám késedelmes
kifejezésének, másrészt alkalmat adott, hogy
magyar tudományos ügyeinket szolgálja.
A gyászos emlékû Conseil international
des recherches elnökségének egy befolyá
sos tagjával, Vito Volterra szenátorral és a
nemzetközi geodéziai és geofizikai Unió
egy vezéralakjával, Raul Gauthier-vel megbe
szélhettem hazánknak a nemzetközi tudo
Irodalom
Földrajzi Közlemények. (1924): 4–6.
Kosztolányi Dezsõ (1925): Kövesligethy Radó. Pesti
Hírlap. 1925 május 24.
Mauritz Béla (1934): Kövesligethy Radó. Nekrológ.
Akadémiai Értesítõ 44. 370-71 o.

mányos szövetségekbe való felvételének az
ügyét, Ciraolo szenátorral és Raoul Montan
don, a Société de géographie de Genève
alelnökével a Ciraolo-féle – a természeti
csapások elleni védekezés és nemzetközi
biztosítás tárgyában tett – a híres javaslat meg
valósítása érdekében szükséges elsõ lépése
ket: a honi adatgyûjtés és közremûködésünk
ügyét a »Materiaux pour l’étude des calamités«
folyóiratban, melyet a genfi nemzetközi bizottság és a Vöröskereszt-Társaságok párizsi
ligája megbízásából a genfi Földrajzi Társaság
ad ki. […]
Fogadja, Méltóságos Elnök Úr, hálás kö
szönetemet A magyar Földrajzi Társaságnak
rendkívül megtisztelõ kitüntetéséért, amely
kétszeresen jól esik ez ily nehéz idõkben is
tántoríthatatlanul, csak ideális céljainak élõ
tudósnak és fejezze ki, kérem, hálás köszö
netemet a Társaság tisztikarának és tagjainak
is. A Magyar Földrajzi Társaság Lóczy-Emlék
érmét pedig lelkiismeretemben nem a vagyon,
hanem a tartozás lapján könyvelem el.
Méltóságos Elnök Úrnak megkülönböz
tetett tisztelettel.
Budapest, 1924 június havában
		
készséges híve
		
Dr. Kövesligethy Radó”
(Földrajzi Közlemények, 1924, 74–75.)
E levél örvendetes hírt ad arról, hogy
Kövesligethy és a magyar földrengéskutatás
rehabilitációja már külföldön is megindult.
A hajdanában felszabadító örömet hozó emlék
érem ma is megvan. Az unoka, Monostoryné
Kövesligethy Ildikó õrzi Buenos Airesben.
Kulcsszavak: hõmérsékleti sugárzás, spekt
roszkópia, szeizmológia, tudománytörténet
Paschen, Friedrich (1895): On the Existence of Law
in the Spectra of Solid Bodies, and on a New Deter
mination of the Temperature of the Sun. Astrophysical
Journal. 2,
Wodetzky József (1935). Astronomische Nachrichten.
255,
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Tudós fórum
Az MTA 2006. október 30-i rendkívüli közgyûlésén elfogadott határozat Szövege
1. A közgyûlés ünnepi ülésén megemlékezett az 1956-os forradalom és szabad
ságharc 50. évfordulójáról.
2. A közgyûlés köszönetét fejezi ki Király Béla nyugalmazott tábornok úrnak
az ünnepi megemlékezés szervezésében nyújtott segítségéért, valamint az
elõadóknak a kitûnõ elõadásukért.
3. A rendkívüli közgyûlés megvitatta az Akadémia reformjáról szóló elõterjesztést.
A vita alapján az alábbi határozatokat hozta.
3.1. Elsõ olvasatban támogatja az MTA reformjáról szóló elõterjesztést és az
annak mellékletében felvázolt elveket. A vitában elhangzottak figyelembe
vételével felhatalmazza az Akadémia vezetését a koncepciónak és az arra
épülõ cselekvési tervnek a véglegesítésére a 2007. évi közgyûlés által történõ
jóváhagyás céljából. A cselekvési terv térjen ki a.) az intézményi háttér, b.)
az intézetek irányítása és felügyelete, c.) a humánpolitika, d.) az MTA és
a felsõoktatás közötti kapcsolat, e.) a köztestület és f.) az Akadémia és az
intézetek gazdálkodásának és menedzsmentjének megújítására.
3.2. Felkéri az Alapszabálymódosító Bizottságot a reformfolyamatban történõ
részvételre és a 3.1. pontnak megfelelõen elkészülõ javaslat alapján új
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Az MTA 2006. október 30-i rendkívüli közgyûlésének határozata

alapszabálytervezet kidolgozására, valamint arra is, hogy – amennyiben
szükség van rá – mutasson rá, milyen módosítások lennének szükségesek
a törvényi feltételekben.
3.3. Felkéri az MTA fõtitkárát a saját hatáskörébe tartozó reformfeladatok
végrehajtására és azok ütemtervének elkészítésére.
3.4. Felkéri a Reformbizottságot, hogy folytassa munkáját.
4. A közgyûlés elfogadta az elnök és a fõtitkár expozéját.
5. A közgyûlés az Akadémia Ügyrendjébe vette a kolozsvári Erdélyi Múzeum
Egyesület keretén belül megalakult MTA kolozsvári területi bizottságát.
6. A közgyûlés figyelemmel meghallgatta Hiller István oktatási és kulturális
miniszter expozéját, amelyben a reform fontosságát hangsúlyozta. Az Akadémia kész az ország érdekében az együttmûködésre, a tudományos élet, a
felsõoktatás valamennyi kérdésének megtárgyalására.
7. A közgyûlés tudomásul vette a Nyugati Magyar Tudományos Tanács tagjai
által írt támogató levelet, amelyben a reform fontosságát hangsúlyozták, és
az abban való részvételükrõl biztosítják az Akadémiát.
8. A közgyûlés a KFKI Telephelykezelõ Intézmény megszüntetése, illetve a
feladatok átadása miatt módosította
8.1. az MTA Atomenergia Kutatóintézete,
8.2. az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete, valamint
8.3. az MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete Alapító Okiratát.
9. Az Akadémia közgyûlése mélyen elítéli azokat, akik az Akadémia korábbi
elnökét, Kosáry Domokost, a nemzetközi hírû tudóst, 1956 aktív harcosát
– aki ezért börtönbüntetést és hosszú éveken át mellõzést szenvedett – ünnepi
beszéde megtartásában megzavarták.
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AZ ÁTALAKULÓ AKADÉMIA:
HÁTTÉR ÉS TÁVLATOK
AZ MTA REFORMFOLYAMATÁBAN
Pléh Csaba

pleh@office.mta.hu

Fábri György
fabrigy@office.mta.hu

Radácsi László

laszlo.radacsi@gmail.com

Közel fél éve tevékenykedik a Magyar Tu
dományos Akadémia Reformbizottsága,
illetve zajlik a köztestületi vita az Akadémia
átalakulási irányairól, lépéseirõl. Az MTA
2006. október 30-i rendkívüli Közgyûlésen
elfogadott reformhatározata felhatalmazást
adott, és felelõsséget rótt az akadémiai ve
zetés számára a reform konkrét lépéseinek
megvalósításában. A döntés természetesen
nem tartalmazhatta a felmerült javaslatok,
dilemmák mindegyikét, mint ahogyan nem
jelenti a közös gondolkodás lezárását sem.
Ezért hasznosnak tartottuk, hogy élve a Ma
gyar Tudomány szerkesztõségének meghí
vásával, bemutassuk a reformvita hátterét,
fõbb tanulságait. (Mindehhez az érdeklõdõk
figyelmébe ajánljuk az MTA honlapjának a
reformrovatban található, folyamatosan fris
sülõ és gazdagodó összeállítását!)
Bár dolgozatunkat mint az MTA tisztvise
lõi írjuk,1 az itt kifejtettek nem tekintendõek
a reformbizottság valamiféle hivatalos
állásfoglalásának. Az összefoglalás célja a
Radácsi László, aki a Reformbizottság titkáraként mû
ködött, a cikk leadásakor legnagyobb sajnálatunkra már
nem az MTA alkalmazottja. A reformfolyamat azonban igen
sokat köszönhet az õ hozzáállásának, mely a hivatásos
közgazdász és az értékeket szem elõtt tartó köztisztviselõ
hozzáállásának sikeres kombinációja.
1
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reformdöntések értelmezéséhez s a munka
továbbfolytatásához segítséget nyújtó háttér
információk mind szélesebb körû megismer
tetése. Az igen élénk és sokszínû vita a maga
kétszázötvennél is több hozzászólásával ön
magában is értéke, lenyomata a magyar tudós világ felelõs közösségi gondolkodásának.
Mindebbõl a hozzászólások legnagyobb
támogatást kapott, illetve legmarkánsabb
felvetéseit igyekeztünk összefoglalni, néhol
nevesítve is az indítványozó kollégákat.
A dolgozat ugyanakkor nem lehet teljes
séggel semleges, a válogatás és szerkesztés
óhatatlanul tükrözi a készítõk személyes el
kötelezettségét a reform fõbb irányai mellett.
Emellett megfogalmaztunk olyan javaslatokat
is, amelyek néhány területen évtizedes távlatú, ám feltétlenül mielõbb végiggondolandó
átalakítási lépések szükségességét vetik fel.
E kérdések ugyanis a Magyar Tudományos
Akadémia sajátos helyzetében rejlõ hungarikumok újraértékelését igénylik.
(Az MTA reformjának megvalósítása szin
te valamennyi pontjában igényli a finanszíro
zás és a vagyongazdálkodás átalakítását is.
Ennek kifejtését azonban külön írásban tart
juk célszerûnek, ezért itt csak a legszüksége
sebb pontokon utalunk ezen összefüggé
sekre. Ugyancsak nem része az írásnak az

Pléh – Fábri – Radácsi • Az átalakuló Akadémia…
MTA kormányzati együttmûködéseit és az
országos tudománypolitika dinamizálását
megcélzó törekvések tárgyalása.)
Bevezetés
Az MTA mint a magyar tudományos közösség
legnagyobb, az Alkotmány és az akadémiai
törvény által garantált autonómiával rendelkezõ
köztestülete – a tudományos gondolkodás
nyitottságának szellemében – mindig a kor
tudományos követelményeinek megfelelve
alakítja saját szervezetét. Ahogyan a tudományt mindenkor a hagyomány tiszteletének
és megújításának közös igénye vitte elõre, a
tudományos élet szervezetei is a hagyomány és a
megújulás igényét a középpontba állítva keresik
a kutatás és a tudományos közélet optimális
megoldásait.
Az elmúlt két évtizedben ennek a hagyo
mányokra támaszkodó megújulásnak volt
egy-egy fontos állomása az akadémiai tör
vény, az új alapszabály, a konszolidációs
folyamat, a támogatott kutatóhelyek rendsze
rének átalakulása. Mindezzel az MTA alkal
mazkodott a kor kihívásaihoz és nemzetközi
mércék szerint is megõrizte a magyar kutatás
magas színvonalát.
Ugyanakkor az utóbbi egy-másfél évben
szükségessé vált az állandó megújulási folya
mat nagyobb koncentrálása (ezt nevezzük
reformfolyamatnak), elsõsorban azért, hogy
megmaradjon a magyar tudomány nemzet
közi versenyképessége és növekedjen
szerepe az innovációban. Ezt több külsõ és
belsõ mozzanat indokolja:
1. Az Innovációs Törvény és az új Felsõokta
tási Törvény megváltoztatta az Akadémia
jogi környezetét, s remélhetõleg ehhez
hamarosan csatlakozik egy átfogó tudo
mánypolitikai stratégia is. Az MTA-nak
ezekhez a körülményekhez igazodva
kell újrafogalmaznia helyzetét s szerepét
a magyar tudományosságban.
2. A jelenlegi, javarészt testületi irányítás az
Akadémián nem elég gyors és hatékony.

Számos kérdésben mind a kutatóhálózat
vezetõi és kutatói, mind az MTA választott vezetõi számára világossá vált, hogy
szervezeti átalakításokra van szükség,
éppen a demokratizmus, a szakmaiság és
a hatékonyság optimális összekapcsolása
érdekében.
3. Magyarország uniós tagsága és az EU 7.
Keretprogram új kiválósági preferenciái
is átalakításokat és hangsúlyváltásokat
igényelnek. Ennek sajátos oldala a regio
nális diverzifikálódás igénye.
4. Az igazgatásban és közszférában egyaránt
követelménnyé vált a gazdasági/szervezeti
hatékonyság érvényesülése.
A folyamat során a belsõ és külsõ egyezteté
seken egyaránt számos érdekkülönbség és
feszültség volt tapasztalható. Ezeket mi nem
destruktív, hanem teremtõ, konstruktív fe
szültségekként fogjuk fel. Néhány példa:
• Demokrácia vs Hatékonyság
• Autonómia vs Világos vezetés és centrali
záció
• Tudomány szabadsága vs Kutatás hasz
nossága
• Növekvõ testületi szerep vs Intézetek vál
lalatszerû mûködtetése
• Tudomány egésze vs Specializált intéz
ményrendszer
Az MTA reformját ezen ellentétes igények
között is az Akadémia saját értékrendjének
határozottabb képviseletébõl fakadó belsõ
változtatási igény mozgatja. Az MTA 2006.
május 6-i, 175. közgyûlésén elhatározott és
a 2006. október 30-i rendkívüli közgyûlésen
továbbfolytatásra biztatott reformfolyamat
ennek megvalósítását tûzte ki céljául az
MTA életének minden vonatkozásában, a
kutatóhálózat, a testületek, a gazdálkodás és
az irányítási szervezet tekintetében is.
A széleskörû egyeztetések alapján ké
szült javaslatokban kétségtelenül munkál az
értékõrzõ jelleg. Az egyik õrizni kívánt moz
zanat az Akadémia törvény által is megfogal
mazott autonómiája, ami tiszteletre méltó ha
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gyomány és egyben korszerû szervezõdési
elv is. A Magyar Tudományos Akadémia,
számos más külföldi testvérintézményétõl
eltérõen, már közel két évszázada sem királyi akaratból jött létre, hanem az alapítók
független, saját s közismerten önzetlen elhatá
rozásainak köszönhetõen. Ma pedig azt
látjuk, hogy világszerte újra hangsúlyozottá
válik a tudományos kutatás szabadsága, a
tudomány autonómiája mint a hitelesség és a
kutatási produktivitás garanciája (Pléh, 2006;
Róna-Tas, 2006).
A megújulás során további értékõrzõ
célunk a XX. század második felének nagy
vívmányát, a fõhivatású kutatóhálózat nél
külözhetetlen értékeit megvédeni. Ez az
intézményrendszer Magyarországon jórészt
a Magyar Tudományos Akadémia irányítása
alá tartozik. Ilyen koncentrált kutatási kapacitás a fejlett tudományos világban majd’
mindenütt mûködik mint a kutatás, fejlesztés
és innováció egyik legfontosabb bázisa. A
tudós testület és a hazai körülmények között
leghatékonyabb fõhivatású kutatóhálózat
összekapcsolódása szerencsés helyzetet
biztosít a magyar kutatásnak és fejlesztésnek.
A testületi munka objektív, sokrétû és minden más megoldásnál költséghatékonyabb,
olcsóbb szakmai felügyelet lehetõségét biz
tosítja a kutatóhálózat tevékenysége felett. A
köztestület és a kutatóhálózat összetartozása
termékeny konfliktusokat is magába foglaló
szervezeti megoldás.
A Magyar Tudományos Akadémia mind
ezzel egyszerre tesz eleget annak a feladatá
nak, hogy az egész magyar tudós közösség
érdekében biztosítsa és védelmezze a tudo
mány autonómiáját, szabadságát, másrészt
segíti azt, hogy a társadalom anyagi támoga
tása a kutatásra megfelelõ módon, s haté
konyan szervezõdjön. Ahogyan Róna Tas
András fogalmazza meg a Magyar Tudomány
2006. augusztusi számában:
„A rendszerváltás utáni új alkotmány megkísérelte helyreállítani a társadalom és a tudo-
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mány közötti bizalmat. A korábbi, egy párt és
ideológiája által irányított tudomány helyett
kimondja: »70/G. § (1) A Magyar Köztársaság
tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és
mûvészeti élet szabadságát, a tanszabadságot
és a tanítás szabadságát. (2) Tudományos
igazságok kérdésében dönteni, kutatások
tudományos értékét megállapítani kizárólag
a tudomány mûvelõi jogosultak. « Ezt az alkotmányi helyet az utóbbi idõben többen is
támadták. Ugyanakkor mások nem vették
figyelembe az Alkotmány 35. § (1) f pontját,
amely kimondja: ’A kormány meghatározza
a tudományos és kulturális fejlesztés állami
feladatait, és biztosítja az ezek megvalósulásához szükséges feltételeket.’ Ez ugyanis
világos munka- és kompetenciamegosztást
ír elõ. Leegyszerûsítve: a tudomány autonóm,
a fejlesztés állami irányítású. S hozzáteszem:
az egész csak akkor mûködik, ha köztük
bizalmon alapuló együttmûködés áll fenn.”
Reformcélok
Stratégiai nemzeti szerepvállalás. Az MTA
reformjának általános, legátfogóbb célja, hogy a
magyar tudomány megõrizze nemzetközi
versenyképességét ma is, amikor a nemzet
közi tudáspiacon egyre több szereplõ van
jelen. Emellett az MTA nemzeti küldetését
figyelembe véve kutatóhálózatának munká
ját mindenképp össze kell hangolni az olyan
hosszú távú és átfogó nemzeti feladatokkal,
mint a lakosság egészségi állapotának javítá
sa, a környezetvédelem és fenntartható fej
lõdés elõmozdítása, a szegénység elleni harc,
és általában az életfeltételek javítása. Külön
legesen fontos az ország európai és globális
alkalmazkodóképességével és versenyké
pesebbé tételével kapcsolatos feladatok
megvalósításának hatékonyabb segítése.
Rugalmas intézményi szervezet. Meg
kell határozni, hogy milyen közvetlen és
közvetett feladatokat kell az Akadémiának
megoldania ahhoz, hogy a piacgazdaság
feltételrendszerében, de nem a piac rövid
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távú és gyakran szûklátókörû céljainak és
szereplõinek alárendelve, hatékonyabban
tudjon dolgozni. Törekedni kell olyan, meg
határozott idõre és feladatokra szervezõdõ
hálózatok, stratégiai szövetségek kialakítá
sára, amelyben akadémiai intézetek, egyete
mek és üzleti vállalkozások vesznek részt
bizonyos jól meghatározott és megvalósítha
tó programok, projektek megvalósítására. Az
MTA kutatóintézeteinek ki kell dolgozniuk
azokat az optimális kereteket, amelyek
ben jobban tudják hasznosítani szellemi
és anyagi erõforrásaikat. Ehhez magán az
intézethálózaton belül is létre kell hozni a
versenyszerû megméretést, s a független
nemzetközi elbírálást.
Átfogó tudományképviselet. Az Alkotmány
által is garantált tudományos autonómia és
kutatási szabadság nem elvont elv, hanem
a magyar tudósok közösségéhez kötõdik.
Ez egyfelõl az egyetemi autonómiában
valósul meg. Másik oldalról pedig az Aka
démia mint országos köztestület gyakorolja
a tudomány képviseletének jogát, és viseli
ennek felelõsségét. Mindez konkrét stra
tégiaalkotásban is érvényesül. Az MTA a
korábbinál határozottabb kezdeményezõ
szerepet kell játsszon az állandóan újrafogalmazódó kutatási és fejlesztési stratégiák, tudomány
politikai koncepciók kialakításában. Meg kell
jelenítenünk azt a belátást, hogy a tudomá
nyos kutatás szocializációja, az ennek során
kiteljesedõ kreativitás, az innen származó
innovatív megközelítések szolgáltatják az
igazi hasznot hozó ötleteket. Nemcsak azért
van szükség konjunktúráktól függetlenül is
a tudományos intézetek, iskolák, mûhelyek
fenntartására, mert a tudomány olyan kultu
rális közkincs, amely csak aktívan mûvelve
és tanítva tartható fent, hanem azért is, mert
nem tudhatjuk elõre, milyen interdiszcipliná
ris együttmûködések, tudományterületi
átrendezõdések szolgáltatják a következõ
évek élenjáró technológiai újításait – már
pedig tudományos mûhelyt megszüntetni

egy nap alatt lehet, de felépítéséhez évtizedes
munka kell.
A minõség és versenyszerûség elõtérbe
állítása. Az MTA nemzeti jelentõségû felada
ta annak határozott képviselete és érthetõ
bemutatása, hogy szelektív értékrendszere
igen kompetitív. Ezen a rendszeren keresz
tül (MTA doktora, akadémikusok) sajátos
hitelesítõ vonatkoztatási és értékelõ eljárást
biztosít a hazai kutatás egésze, ezen belül
különösen a felsõoktatás számára. Mind a
testület (MTA doktorok, akadémikusok),
mind a kutatóhálózat tevékenységében kö
vetkezetesen érvényesíteni kell, hogy az MTA
mint rendszer versenyezzen a legjobbakért,
a másik oldalon pedig a legjobbak verse
nyezzenek a bejutásért ebbe a rendszerbe.
A kutatóhálózat szervezõdésében erõsíteni
kell a belsõ versengést, és érvényesíteni kell
a mozgékony és interdiszciplináris szerve
zõdések létrejöttét. Az erõsödõ nemzetközi
versenyben, mely a sajátos globalizáció
révén mind a tudományos munkaerõkben,
mind a teljesítményekben egyre több szerep
lõt érint, komoly s új erõfeszítéseket igényel
a magyar tudomány helyének megõrzése, a
kutatóhelyek alkalmazkodóképességének
növelése. (A magyar tudomány jelenlegi
helyérõl s az ennek pontos megítélését illetõ
vitákról részletes képet ad a KSZI 2006a néven
szereplõ internetes összefoglaló.) Ehhez meg
kell találni a biztonságos és kompetitív mozzanatok megfelelõ arányát s szereplõkhöz
rendelését. A tehetséggondozás mellett ez is
hozzájárulhat ahhoz, hogy vonzóvá váljon a
kutatói életpálya, valamint a csoportvezetõi
és igazgatói állás, és valóban verseny folyjon
a pozíciókért, a véglegesítésért (tenure). Ezek
a megoldások fogják kialakítani a kompetitív
mozzanatok és a jogosan igényelt kutatói
és egzisztenciális biztonság közötti új összhangot.
Az MTA nyitottsága. A testületi elõreha
ladás kompetitív rendszere, a zártnak és
véglegesnek tûnõ tudományrendszertan
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egyaránt azt a benyomást kelthetik, hogy
az MTA egy szigorúan zárt szervezõdésben
mûködõ társadalmi alrendszer. A reform
egyik célja ezzel ellentétes: a nyitottság kifejezésre juttatása és tényleges megnövelése.
Ennek eszköze a kutatóintézetek irányításában a társadalom (kormányzati szféra és
az üzleti élet) szempontjainak megjelenése,
valamint a nemzetközi elem kitüntetett
használata az értékelési folyamatokban. Ezt
szolgálja egyebek közt az intézetigazgatói
pályázatok már elindult nemzetközi megnyitása és a kutatóhálózat nyitása a határon
túli magyarok s a nemzetközi tudományos
kompetencia irányába. Az MTA pályázati
rendszereinek biztosítaniuk kell külföldi
szakértõk részvételét a bírálatokban. Sok
erõfeszítésre van még szükségünk a fiatalítás és a nõk esélyegyenlõségének biztosítása érdekében.
Tudomány és társadalom. Az MTA-nak
az oktatás és a felsõoktatás kérdéseiben is
állásfoglalásokat kell kidolgoznia, melyek
nem egyszerûen jelszavakat hirdetnek a
tudásalapú társadalomról, hanem megfogal
mazzák, hogy miként lehet a társadalom
egészének értékrendjében központi szerepe
a tudomány képviselte racionalizmusnak.
Nem szabad szégyellnünk a tudományos
világnézet képviseletét. Ennek egyik sürgetõ
aktuális feladata annak kidolgozása, hogy
milyen módon lehet és kell kiegyenlíteni a
természettudományos gondolkodás, szaktu
dás és készségszint háttérbe szorulását, úgy,
hogy közben nem feledjük el a humán és
társadalomtudományok életmódalakító
szerepének fontosságát. A társadalom felé
tett lépések (Mindentudás Egyeteme) és a
tudomány exponenciális fejlõdése eredmé
nyeképpen kiváltott társadalmi problémák
nemzetközi megszólalása (WSF) mellett fon
tos, hogy az MTA a magyar gazdaság felé is
nyitottságot mutasson. A tudomány világa
által képviselt tudományos szemlélet és
kutatások társadalmi hatásainak erõsítésére
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megjelenik mind a közvetlen hatásokban,
az innovációs ciklus áttételeinek javításával,
mind közvetetten, a tudományos értékrend
megjelenítésével az oktatásban és a közvé
lekedésben, a tömegközlés közvetítésével.
Az MTA törekedni fog arra, hogy javítsa a
gazdasági környezet fogadókészségét a ku
tatási eredmények „felvételére”, alkalmazá
sára, ezáltal saját környezetét is befolyásolva.
A sokszor egyoldalúan megjelenõ azonnali
pragmatikus haszonelvûség világában az
MTA fontos iránytû annak megmutatására,
hogy a közvetlen kormányzati és vállalkozói
haszonmegfontolásoktól viszonylagosan
függetlenített alapkutatás közvetett haszon- s
közvetlen értékhordozó. A ma alapkutatása
a holnap innovációját biztosítja.
Integritás. A reformfolyamat kiinduló
pontja, hogy az átalakítás közepette megõr
zendõ az MTA hármas szervezetének
– kutatóhálózat, köztestület, akadémikusok
– összetartozása. Ez a közös szervezet biztosítja,
hogy a kutatóhálózatban folyó munka állandó
szakmai irányítás és ellenõrzés mellett menjen
végbe, s a köztestületben megjelenõ átfogó
tudás és képviselete biztosítsa az MTA
tudásvezérelte közremûködését az ország
felemelkedésében. Különösen fontos a köz
testületi funkció megtöltése tartalommal, az
akadémikusok mellett a kutatói közösség vé
leményének megjelenítése és képviselete.
Demokratizmus. A reformfolyamatban az
MTA újra hangsúlyozza sajátos demokratiz
musát, a tudás köztársaságának eszményét,
mely a kiválóságot a teljesítményhez köti, s
sajátos erkölcsi kötelezettségeket kapcsol a
tudományos munkához. Olyan demokratiz
mus ez, melyben az alulról felfelé történõ
szervezõdés mellett megvan a helye a felülrõl
lefelé szervezõdésnek, az ott érvényesített
primus inter pares megoldásokkal. Az etika attól sajátos, hogy korlátozni próbáljuk,
meddig terjed a verseny és a hatalom. Az
igazság kérdésében nem érvényes sem a jel
képes hatalom, sem a többség. „A nyilvánosság
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vállalt kényszerével [a tudomány] sajátos
etikai elveket követ, mert a versengés világa
közepette kénytelen elkötelezni magát az
együttmûködésre és a tények megosztására.
Miközben ellenérdekeltek vagyunk, kényte
lenek vagyunk az ellenérdekelt feleket is
felvilágosítani, mert egyébként nem ugyan
azokkal az adatokkal érvelünk és ezáltal
kilépünk a tudományos közösségbõl.” (Pléh,
2006, 885.)
A reform szervezete és folyamata
A sok ironikus bírálat is indokolja, hogy
az 1. ábrán bemutatjuk a reform irányítási
rendszerét, a 2. ábrán pedig mintegy a
folyamatábráját.
A féléves reformegyeztetések kiinduló
pontját a 2006. május 30-i elnökségi ülésen
elfogadott határozatok jelentették:
„Az akadémiai reform eddig megtett in
tézkedései és lefolytatott vitáinak eredmé
nyei alapján már most konkrét reformlépé
sek megtételére hatalmazzuk fel az MTA
vezetését:
1. a kutatás szabadsága és a tudomány auto
nómiája alkotmányos elvének megvé
dése érdekében szükség esetén az Alkot
mánybíróság állásfoglalásának kérése;
2. az intézethálózat koncentrálása az interés multidiszciplinaritás követelményei
nek és a Nemzeti Kutatólaboratóriumok
szervezeti elveinek megfelelõen, figye
lemmel az uniós források elérhetõségé
nek tartalmi és területi prioritásaira;

3. nemzetközi pályázatok kiírása a kutató
helyek vezetésére;
4. a kutatói életpályamodell egységes
fejlesztése, az ehhez szükséges hely
zetfeltárás, szervezés és képviselet ellátá
sa az egyetemekkel szoros együttmûkö
désben;
5. a természettudományos szakemberutánpótlás drámaian rossz tendenciáinak
megfordítására alkalmas kommunikációs és finanszírozási kezdeményezések
indítása;
6. az Akadémia köztestületi demokratizmu
sának szélesítése a köztestület tagjainak
tájékoztatása és bevonása révén, ami
lehetõvé teszi, hogy a központi döntésho
zatali mechanizmusban a túlburjánzott
testületi rendszert egy hatékony, a kom
petenciát és felelõsséget egyértelmûen
megjelenítõ és kellõképpen rugalmas
döntési folyamat váltsa fel;
7. a kutatóegyetemi fejlesztések támoga
tása az akadémiai kutatóhálózat közre
mûködésének egyetemi megállapodá
sokban rögzített kialakításával;
8. az MTA saját költségvetési tervezésében
a matching fund elv továbbvitele, arányá
nak további növelése a bázisfinanszírozás rovására;
9. egyetemi kutatócsoportok klaszterekbe
szervezõdésének ösztönzése;
10. köztestületi kezdeményezések, ame
lyek érdemben bevonják a magyar tudo
mányos közéletet a tudománypolitika, a

1. ábra • A reform vezetési szerkezete
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kutatás-fejlesztés, valamint a tudományos
hátteret és kultúrát igénylõ nemzeti ügyek
megvitatásába, stratégiaalkotásába és végrehajtásába;
11. szervezeti átvilágítás alapján a központi
titkárság szolgáltatáselvû átalakítása;
12. nemzetközi kezdeményezések az eu
rópai tudományos autonómiák és kuta
tásszervezetek körében az uniós alapku
tatási potenciál megerõsítése érdekében.”
Mindezek nyomán a reformvita folyamata a
következõképpen alakult (2. ábra):
A vázolt vitafolyamatban néhány kulcs
kérdés körül csoportosultak a markáns
vélemények: az intézethálózat szerkezete, irá
nyítása; a kutatói alkalmazások és életpálya
feltételrendszere, az Akadémia felsõoktatási
szerepvállalása, a köztestületi munka szerve
zete. Ebben a felosztásban mutatjuk be a
megfogalmazódott törekvéseket.

Az akadémiai intézethálózat szerkezete és
irányítása
Minden érintett az intézethálózat olyan
reformjára törekszik, amely alapot ad a
versenyképesség javításához, a társadalmi
igényekhez való alkalmazkodáshoz, s növeli
a mûködés hatékonyságát és eredményessé
gét. Az MTA honlapján a reformrovatban
is olvasható elõzetes, illetve közgyûlési
hozzászólások (Dudits Dénes, Fésûs László,
Vincze Imre, Pálinkás József) is részletesen
érintették ezt.
A tét valójában hármas, mint azt az MTA
már 2005-ös tudománypolitikai elõterjesz
tésében (Az uniós Magyarország tudomány
politikája) is kifejtette:
• Az MTA felügyelte saját kutatóhálózatnak
mintaadónak kell lennie az egész magyar
tudomány számára, éppen az MTA általá

1. A 2006. májusi elnökségi ülés nyomán 2006. június 26-án megalakult a reformbizottság.
↓
2. A reformbizottság által megfogalmazott kezdeményezésre 2006. június-augusztus között
mintegy 140 írásos elõterjesztés, illetve javarészt vélemény érkezett be, ezt szeptemberben
további 40, javarészt intézetigazgatói vélemény követte.
↓
3. Elõzetes szövegkonzultációk alapján fogalmaztunk meg hét összegzõ elõterjesztést az
MTA vezetése számára.
↓
4. Ezek megvitatása alapján született az egy hónapon át az MTA testületeiben vitatott és az MTA
honlapján szeptember 4-i változatként közzétett nyilvános vitaanyag, melyhez nyilvánosnak
szánt hozzászólások is kapcsolódnak.
↓
5. Ennek a megvitatása alapján készült egy elõterjesztés (szeptember 19-i dátummal), amelyet
2006. szeptember 25-én a reformbizottság vitatott meg.
↓
6. Ennek a vitának az alapján a szeptember 26-i elnökségi ülés már egy ELÕTERJESZTÉST és
egy 18 feladatot elõsoroló MELLÉKLETET vitatott meg és fogadott el.
↓
7. Az október 17-i elnökségi ülés elfogadta a közgyûlési határozati javaslatot, s annak MELLÉKLETEKÉNT egy 16 pontos feladatlistát.
↓
8. Az október 30-i közgyûlés az e számban közölt határozatot fogadta el, további feladatokat
tûzve ki a reformbizottság és az MTA vezetése számára.

2. ábra • A reform folyamatábrája
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nos képviseleti és hitelesítõ szerepének
megfelelõen.
• A kutatóhálózatnak átfogóan és egyénekre
bontva is növelnie kell produktivitását.
• Az alapkutatás mûvelése és képviselete
mellett stabilizálnia kell kapcsolatait az
innovációs lánc gazdasági szereplõivel.
Az MTA kutatóintézeti hálózata a magyar
kutatási potenciál és teljesítmény igen nagy
és termékeny hányadát képviseli. 2005-ben a
Magyar Tudományos Akadémiához 38 intézet
tartozott, amelyek költségvetési támogatása
17 922 millió Ft volt. Az intézetekben az alkalmazotti átlaglétszám 4316 fõ, amelybõl 2402
fõ tartozott kutatói állományba. A 3. ábra
mutatja ezek tudományos minõsítés szerinti
létszámadatait a három nagy tudományterület
bontásában.
Az intézetek pályázati és vállalkozási
tevékenységébõl származó bevétele 13 185
millió Ft volt, vagyis a teljes pénzforrás 42
%-a. A teljes hazai K+F ráfordításnak mintegy 18 %-a jut az MTA intézethálózatába,
ugyanakkor igen produktív szféráról van szó,
amely például a hazai eredetû nemzetközi
közlemények mintegy 50 %-át produkálja
2005. évi 6902 közleményének egy részével.
Ezek az adatok azért (is) érdekesek, mert felhívják a figyelmet arra, hogy itt a teljes magyar
kutatói állomány mintegy 8 %-áról van szó,
mely a hazai K + F ráfordítás 17 %-ából (ebbe

beleértve a pályázati forrásokat is) érte el az
ezt jóval meghaladó eredményeit. Mindez
kiemelt fontosságúvá teszi ezt a rendszert.
Az intézethálózat irányítása
A kutatóhálózat irányításának és felügyeleté
nek kérdésköre számos belsõ és külsõ érin
tett számára kulcskérdés. Az intézetirányítás
néhány alapelvében egyetértés mutatkozik:
• az intézethálózat maradjon a Magyar Tu
dományos Akadémia keretén belül
• csökkenjen a döntési szintek száma
• jelentõsebb intézetigazgatói képviselet
szükséges
• a társadalmi-gazd. szereplõket valamilyen
módon be kell vonni a stratégiai irányításba,
a minõséget ellenõrzõ szervezetekbe
• független értékelési mechanizmusok alakítandóak ki, döntõen nemzetközi kompetenciákra alapozva
• a hálózat szervezetét a szakmai megújulás
szempontjai alapján kell áttekinteni
Konszenzus mutatkozik abban, hogy az intézethálózat irányításában három olyan szint van,
amelyhez világosan elkülöníthetõ feladatok
rendelhetõk:
Stratégiai irányítás (döntés a hálózat össze
tételérõl, költségvetési és beruházási elõter
jesztés stb.)
Operatív irányítás (az MTA érdekeinek
folyamatos képviselete a hálózatban, illetve

3. ábra • Az MTA kutatóintézeteiben kutatóként dolgozók megoszlása tudományos
stallumok szerint abszolút számokban (bal oldal) és százalékban (jobb oldal)
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a hálózat érdekeinek képviselete az MTA-n
belül)
Tudományos irányítás és ellenõrzés (a
tudományos kiválóság biztosítása).
Az eddigi viták alapján mindenképpen
megszervezõdnek, illetve megújulnak
valamennyi intézet mellett a Tudományos
Tanácsok. Ezek az intézeti kutatási stratégia
figyelemmel kíséréséért, véleményezéséért
és ellenõrzéséért lesznek felelõsek, mûkö
désük jelentõsen elõrelépést hoz a társadal
milag is elfogadott nemzetközi kompeten
ciák bevonásába. A Tanácsok összetételére
vonatkozó javaslatok alapján ebben külföldi
szakemberek, nem intézeti hazai tudósok,
valamint a tudományos osztályok (szekciók)
delegáltjai vennének részt. A tanács tagjaira
tett javaslatokat az elnök és a fõtitkár együt
tesen hagyná jóvá, a tagokat is õk neveznék
ki. Egységes ügyrendet kell kidolgozni az
intézethálózat valamennyi Tudományos Ta
nácsa számára. Ebben rögzíteni kell a Tudo
mányos Tanács tagjaira és tisztségviselõire
vonatkozó rotációs megoldásokat. Az ügy
rendnek tartalmaznia kell a Tudományos
Tanács tisztségviselõi megválasztásának és
kinevezésének módját, valamint átlátható
mûködésére (az ülések nyilvánosságára, a
jegyzõkönyvek és egyéb dokumentumok
hozzáférhetõségére) vonatkozó szabályokat
is. A külföldi szakértõk bevonásának járulé
kos költségeire forrásokat kell biztosítani.
Az átalakítás fontos vitatott kérdése, hogy
miképp változzon a „súlyok és ellensúlyok”
rendszere. Legalább négy érintett szerepét
kell körültekintõen megvizsgálni és képvise
letüket megoldani:
• az MTA választott tisztségviselõi
• a tudományos osztályok
• a kutatóintézetek igazgatói
• a társadalmi-gazdasági élet, valamint a
kormányzat delegálta képviselõk.
Mivel az eddig felmerült javaslatok egy része
valamelyik szereplõt háttérbe szorítaná vagy
egyenesen kiiktatná, a reform megvalósí-
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tása során kell e kérdésben megnyugtató
javaslatot elfogadni. Példaként két érzékeny
kérdést említünk:
Ami a választott tisztségviselõket illeti, vannak olyan javaslatok, amelyek az õ irányító
szerepüket pályázati úton helyzetbe kerülõ
tudományos menedzserekkel váltaná fel. A
vitához érdemes elõrebocsátani azt is, hogy
a hatékonyabb vezetõ kiválasztásában a
részletesebb megméretés, az összevetést
lehetõvé tevõ, érvelõ meghallgatás olyan
eljárás lehet, amely lehetõvé teszi, hogy a tudós
közösség ne mondjon le elõre arról, hogy
300 feletti akadémikusból tud néhány olyan
vezetõt választani, akinek bizonyított me
nedzseri adottságai és víziója is van.
Sok vitát váltott ki a gazdaság, valamint
a kormányzat szereplõinek részvétele. Ezt
helyes lenne úgy értelmezni, hogy eközben
az Akadémia nem adja fel büszkén védett
autonómiáját. Nem kormányhivatalnokok
és önjelölt gyárosok kell a létrehozandó
testületekben üljenek, hanem megfelelõ
arányban lehetõséget kell adni az érintett
minisztériumoknak, illetve parlamenti
bizottságoknak, hogy tekintélyes egyetemi,
illetve gazdasági szereplõket javasoljanak a
testületbe, az MTA valamilyen észrevételezési jogának fenntartása mellett.
Az intézetek együttmûködésének formái
A reformviták során az intézetek közötti
együttmûködés lazább-szorosabb formái
egyaránt elõtérbe kerültek. Valójában, ma
guknak a kutatóhelyeknek kellene itt a
lehetséges lépéseket végiggondolniuk, a
vezetés az ilyen alulról felfelé szervezõdõ kez
deményezések megismerése és értékelése
után véglegesítheti majd a teendõket.
Az integráció okai lehetnek szakmaiak és
gazdaságiak. Nem feltétlenül intézeti ösz-szevonásokra kell törekedni, hanem a hatékony
szakmaközi együttmûködést biztosító
szervezeti formákra, és az új forrásokhoz
való hozzáférést segítõ regionális szempont
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elõtérbe helyezésére. Az intézetek független
mûködése és teljes szervezeti integrációja
közti skálán már ma is sokféle átmenet létezik, és továbbiak is elképzelhetõk. Ugyanakkor nem lehet eleve kizárni az intézeti hálózat
erõsebb módosítását, akár egyes intézetek
megszüntetését, illetve az akadémiai körbõl
való kiengedését. A lehetséges intézeti
társulásokat egyenként kell megvizsgálni,
elemezni kell a szakmai és a finanszírozási
szempontokat.
A fõhivatású kutatóintézetben elsõsorban
olyan kutatásokat célszerû folytatni, amelyek
nem, vagy nem jó hatásfokkal végezhetõk
egyetemi környezetben. A fõhivatású kutatóintézetek rendszerét – amely nem magyar
esetlegesség – a nagy tudományos feladatok,
a sok kutatócsoport közti együttmûködés, a
kutatás különleges felszereltséget igénylõ
jellege, a nem megszakítható kutatási jelenlét
igénye (ûrkutatás, bizonyos mezõgazdasági
kutatások stb.) indokolja, a magas kutatási
hatékonyság és sokszor a teljes innovációs
lánc integratív képviselete mellett. Mindenképpen indokolt az interdiszciplináris és az
egyes témák kutatásához szükséges kritikus
tömeget foglalkoztató intézetek megtartása. (Errõl részletesen szól Makara Gábor a
köztestületi vitában, illetve egy interjúban:
Makara, 2006, lásd még Freund, 2006.) A
gazdaságosság feltétlenül a nagyobb szervezeti egységek létrehozását indokolja. Az
intézethálózat egy lehetséges elgondolás
szerint integrált kutatóközpontokból és
önálló jogi személyiségû intézeteket tömörítõ
intézetcentrumokból, továbbá centrumokba
nem sorolható önálló jogi személyiségû
intézetekbõl állna. Az egy telephelyen
mûködõ intézetek kutatóközpontban vagy
intézetcentrumban mûködhetnek, üzemeltetésüket közösen végeznék. (De a közös
telephely kialakítása nélkül is létrehozhatók
az új kutatási intézmények.)
Ebben az összefüggésben lehet majd nemzeti laboratóriumról beszélni, mert e rendszer

megfelelõ hátteret képes biztosítani bármely,
a szakterületen mûködõ hazai kutatóhely,
egyetemi tanszék, vállalkozás számára. A
nemzeti laboratórium az akadémiai értelmezés szerint olyan szervezet, amely tematikusan meghatározott mûködési területén
hosszú távon kielégíti az ország speciális
kutatási, fejlesztési igényeit, mind a K+F+I feladatok megvalósításában, mind a tanácsadási,
elõretekintési programok kialakításában. Az
MTA több területen javasolta ilyen nemzeti
laboratóriumok létrehozását, már 2005-ös
tudománypolitikai koncepciójában is. Az
MTA regionális elkötelezettségei, valamint
az uniós finanszírozási feltételrendszer miatt
ezeket az intézményi központokat célszerû
a strukturális alapokból támogatható régiókban és az ún. fejlesztési pólusok közelébe
elhelyezni. A nemzeti laboratóriumok szellemi bázisa a meglevõ akadémiai kutatóhálózat
lehet, amihez csatlakoznának egyetemek, más
kutatóintézetek és vállalkozások. Mindennek
során megvalósítandó az MTA kutatóhálózatának regionális kiterjesztése is. E folyamatban
a regionális egyetemi tudásközpontoknak és
az MTA területi bizottságainak meghatározó
szerepük lehet majd.
Az alkalmazás, elõrejutás és a munka felté
telei a kutatóintézetekben
Sok vitát kiváltó javaslatok keretében vetet
tük fel a reformmunkálatok során a kutató
hálózati alkalmazás és elõrejutás színvonal
emelését – ezek a viták azonban jórészt
félreértéseken alapultak. Érdemes röviden
összefoglalni, mi is a javaslatok mögöttes
célja, ami nyilván nem azonos valami olyan
szándékkal, hogy felesleges bizonytalanság
érzetet keltsen a kutatói közösségben.
• Az akadémiai kutatóhálózat vonzza a legjobbakat, versenyezzen a legjobbakért
minden szinten, a munkatársaktól az
igazgatókig.
• A vonzerõt a megemelt színvonal és kö
vetelmények biztosítsák (a meglévõ fõ
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hivatású kutatási környezet remélhetõleg
javuló körülményei mellett).
• Eközben a rendszeren belül is megnõ a
versengés az erõforrásokért. Ezt azonban úgy kell szabályozni, hogy világos
életkilátásokat vagy a rendszerbõl való
kilépés vállalható formáit kínálja az
érdekelteknek.
• Ez a követelményemelés világosan épít
sen a tudományos fokozatra s az MTA
adományozta tudományos címekre.
Az Akadémia nem teheti zárójelbe saját
megméretési rendszerét a saját maga
mûködtette kutatóhálózatban.
• Legyen a rendszer nyitott, abba minden
szinten be lehessen kívülrõl is jutni.
• Ugyanakkor a követelményemelés beval
lottan konfliktusba kerülhet az automati
kus ekvivalenciaelvekkel a felsõoktatás
és az MTA hálózata között. Ez kreatív
konfliktus, mely remélhetõleg országo
san követelményemelkedéshez vezet.
Az MTA kutatóhálózata humánpolitikájának
is mintaadó, az emelt sztenderdeket kép
viselõ szerepet kell betöltenie a magyar
tudományos (akadémiai és K+F) életben. Ennek kulcstényezõi: az állandó és világos értékelés, a véglegesítés magas teljesítményhez
kapcsolása, a versenyeztetés a biztonságért,

a vezetõi állások nagyobb vonzereje s magasabb kritériumai – mindez összhangban
az MTA saját hitelesítõ és ’minõségbiztosítási’
támpontjaival. Ehhez elsõ lépésként ki kell
dolgozni a lehetséges kutatói életpályamodelleket. Nemzeti hivatása mellett ez sajátos
belsõ okokból is központi feladata az MTAnak. Az egyik ilyen ok, hogy a közhiedelemmel ellentétben saját kutatóhálózatában, mint
a 4. ábra mutatja, eredményesen törekszik
a fiatalításra. A kutatók 30 %-a 35 év alatti. A
másik ok az MTA intézményesített törekvése
a kutatói pályán maradás elõsegítésére. Ennek országos intézménye a tíz éve mûködõ
legstabilabb „posztdoktori rendszer”, a
Bolyai-ösztöndíjak rendszere, sajátos belsõ,
magára az MTA intézeteire érvényesített
rendszere pedig a fiatal kutatói álláshelyek
érvényességének meghosszabbítása 2006ban (Meskó, 2006).
Kutatói életpályamodellek kialakítása
A korábbi akadémiai kezdeményezések, az
említett saját gyakorlat alapján az MTA az
érintett fiatal nemzedék aktív közremûkö
désével ki fog dolgozni egy olyan modell
sorozatot, s ezt képviselni fogja az egész
magyar kutatói és felsõoktatási közösség
életében, amely kellõképpen rugalmas, nem

4. ábra • A kutatók életkori megoszlása az MTA intézeteiben (forrás Meskó, 2006).
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elriasztja a tudomány iránt érdeklõdõ, tehet
séges fiatalokat, miközben világos minõségi
kritériumokat állít eléjük, hanem perspektívát
nyújt a számukra.
Ennek fõbb elemei:
• a tehetséggondozás iskolai, közoktatási
idõszaka (Kutató Diákok Hálózata);
• az egyetemi évek tudományos diákköri
tevékenysége;
• szakdolgozati témavezetés;
• fiatal kutatói alkalmazások az akadémiai
kutatóintézetekben (tisztázandó a PhDhallgatói státus és a fiatal kutatói státus
viszonya);
• szelektív, teljesítményen alapuló predok
tori rendszer (igen érzékeny téma ez,
hiszen semmiképpen nem szabad,
hogy egy ilyen kezdeményezés a teljesít
ményhalogatás támogatásává váljon);
• posztdoktori ösztöndíjak, különös tekin
tettel a Magyary- és Bolyai-ösztöndíjra,
az OTKA posztdoktori rendszerére, az
EU és egyéb nemzetközi pályázatok
posztdoktori lehetõségeire;
• külföldi munkavállalások idejére hazai
kapcsolatok és visszatérési lehetõségek
fenntartása (a külföldi munkavállaló
álláshelyének fenntartása, a hazatérés
biztosítása, kapcsolattartás a külföldön
tartózkodó kollégákkal; álláshelyek
biztosítása külföldi vendégkutatóknak,
doktoranduszoknak, posztdoktoroknak
és profesz-szoroknak stb.);
• külföldi szakmai tevékenység beépülése
a hazai tudományos elõmenetelbe (Ez a
kérdés differenciáltan kezelendõ. Azok
hazai tudományos elõmenetelét kell
támogatni, akik külföldrõl „véglegesen”
visszatértek, illetve azokét, akik itthoni
kollégáikkal intenzív, a napi munkában
megjelenõ kutatói kapcsolatot ápolnak.
A többi, tartósan külföldön mûködõ egy
kori kolléga kiemelkedõ teljesítményét
például megfelelõ díjakkal, tiszteletbeli
címekkel stb. lehet elismerni, de nem

azáltal, hogy számukra rendes hazai
tudományos címet biztosítunk. Ez nem
provincializmus, és nem is a külföldön
végzett munka értékének lebecsülése,
hanem annak az elvnek az érvényesítése,
hogy tudományos fokozatot vagy címet
ott kell szerezni, ahol a kutatómunkát
végezték, mert a fokozathoz (címhez)
szükséges habitust csak az érdemi mun
kakapcsolatban álló közösség képes
megállapítani.);
• egyetemi-kutatóintézeti átjárások bizto
sítása az egész életpálya során, s speciáli
san a kutatóévek/félévek rendszerének
kidolgozása;
• akadémiai doktori minõsítés minõség
biztosítása;
• levelezõ és rendes akadémiai tagság tu
dományos értékének megõrzése.
A gyermeket nevelõ szülõk kutatói pályájá
nak támogatása.
A nõi kutatói pálya
Sajátosan szükség lenne a gyermeket nevelõ
szülõk kutatói pályaépítésmodelljének ki
alakítására. Ebben olyan lépéseket kellene
megfogalmazni, mint
• családbarát munkahely teremtése az MTA
intézetekben;
• nõk számára speciális ösztöndíjak és
díjak;
• családalapítási korban lévõ nõk juttatásai
ban a speciális személyi tényezõk figye
lembe vétele;
• a sikeres nõi pályák kommunikációja.
Ezt ki kell egészítse határozott erõfeszítés a
nõkkel szembeni elõmeneteli diszkriminá
ció csökkentésére. Mint Papp Eszter és
Groó Dóra (2005) rámutatnak, itt a magyar
tudományos világban is érvényesül az az
„ollóhatás”, melynek lényege, hogy a ranglétrán elõrehaladva csökken a nõk aránya.
Csupán a saját portánk elõtt seperve: míg a
köztestület nem akadémikus tagjai között 18
% a nõk arány (KSZI, 2006b), addig összesen
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13 akadémikus nõ van, s mint az 5. ábra
mutatja, a PhD – MTA doktor arány is igen
figyelemreméltó tendenciákat tükröz.
PhD mint belépési küszöb
az akadémiai tudományos pályára
Ki kellene alakítani egy olyan eljárást s
neki megfelelõ elvárásrendszert, amelyben
az MTA kutatóhálózatában tudományos
munkatársként (legalább) PhD-fokozattal
rendelkezõk legyenek alkalmazhatók,
segédmunkatársként pedig PhD-diák státus
meglétének feltételével legyenek alkalmazhatók
munkatársak. A tudományos fokozat nélküli
diplomás alkalmazottak saját szakmájuknak
megfelelõ besorolással dolgoznának (mér
nök, biológus stb.). Eddig is lehetett mérnök
ként, vegyészként, biológusként, könyvtá
rosként stb. alkalmazni diplomásokat, õk a
Kjt. bértáblája szerint kapták a bérüket.
Mindez visszacsatolandó az életpálya
modellekhez. Elképzelhetõ egy olyan rend
szer, ahol az elsõ PhD nélküli szakasz csupán
három évig tarthat, ezt követné egy ötéves
határozott idejû munkatársi ciklus, s az egész
pályáját addig MTA-intézetben töltött kuta
tónál nyolc év után kellene eldõljön, megtör
ténik-e a véglegesítés. Lehet viszont 3 + 5 +

5, összesen 13 év (35-36 éves életkor) utánra
is helyezni a véglegesítési döntést.
A reformbizottság javaslatainak vitája során
megfogalmazódott az a vélemény is, amely már
a segédmunkatársi szinthez is megkívánja a
PhD-fokozatot. Mások, például a TUDOSZ
képviselõi ugyanakkor megszorítónak és
az intézeti pályától elriasztónak tartják ezt
a javaslatot.
Két érv miatt mi továbbra is fenntartjuk
a felvetést. Az egyik az érték és a minõségi
követelmény általános vonzereje. Az
MTA-intézetek nagyobb követelményei a
legjobbakat fogják ide vonzani. Másrészt
ezzel mintát adunk az egész országnak.
Kiindulópontunk a 3. ábra, mely szerint
az MTA intézeteiben a kutatók 61 %-ának
van tudományos fokozata. Úgy érezzük,
a tudományos munkatársi státusoktól
kezdõdõen ezt 100 %-ra kell növelni,
optimális esetben azonnal, de legfeljebb
egy öt-hét éves folyamat során. Az MTA
intézetei már ma is jobban állnak, mint az
általános helyzet. Országosan ez az arány
(2004-ben) 37 %, a felsõoktatásban pedig
42 % (Forrás: Kutatás, fejlesztés pályázatok
és programok a felsõoktatásban). A követelmények emelése emeltyû lesz az egész
magyar kutatói rendszer számára, ami – ne
feledjük – a frissen PhD-t szerzett jövendõ
nemzedék számára a kapuk megnyitását
jelenti majd.
Egyértelmû, megemelt habilitációs kritéri
umrendszer a véglegesítésre
és a fõállás becsületének visszaállítása

5. ábra • A nõk aránya egyes tudomány
területeken a különbözõ fokozatosok és cí
mek világában (Forrás Papp – Doór, 2005)
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Egyik javaslatunk szerint – s ez az életpá
lyamodellt, valamint a kutatás szervezését
is érinti – véglegesítésre (tenure) csak tudo
mányos fõmunkatársi besorolástól kerüljön
sor. Ezt a nemzetközi szintû tudományos
teljesítményhez kell kapcsolni. Az akadémiai habilitációs kritériumrendszert az egyes
intézmények már meglévõ eljárásainak fino
mításával kellene tovább formálni, s egységes
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értelmezési keretbe helyezni. A véglegesítés
feltétele, alapértelmezésben, az MTA doktora
fokozat lenne. Ennek hiányában elõterjesztõ
bizottságot (search committee) kell felkérni,
mely az adott területen érvényes MTA doktori habitus vizsgálat kritériumait alkalmazza.
Ismét a 3. ábrára utalunk. Ha ezt az emelt
kritériumot mechanikusan s azonnal alkalmaznánk mai érvénnyel, a jelenlegi helyzetre, akkor ma a kutatók 19 %-a, 466 kutató
kerülne véglegesítésre a mintegy 2500-ból.
Lehet ezt fenyegetõnek tekinteni, de másik
oldalról, a 20 %-os stabil szenior gárda nem
is olyan aggasztó arány.
Kétirányú kritika érte javaslatunkat. Az
egyik az egzisztenciális bizonytalanságot emeli
ki. A másik szerint viszont sosincsen szükség
véglegesítésre. A probléma pontos elemzéséhez újra kell értelmezni a ’véglegesítés’ fogalmát a nemzetközi tapasztalatok alapján is. Az
akadémiai honlap reform-rovatában Tolnai
Márton áttekinti a releváns európai körképet,
érdemes azonban az amerikai tapasztalatot
is mérlegelni, ahol mintegy két évtizede folyt
nagy vita az egyetemi véglegesítésrõl. Ennek
ott a több összetevõjû, a tehetségért versengõ
rendszerben az volt a konklúziója, hogy a
véglegesítés intézménye a szerényebb intézményeknek is érdeke. A véglegesített kutatótoktatót nehezebb ugyanis elcsábítani.
Mi magával a felvetéssel csupán vitát sze
retnénk generálni a végleges megoldás elõtt.
A kérdés átgondolása során kell eldönteni
azt is, hogy már most érvényesíteni kell-e
ezt a javasolt elvet és rendszert, vagy csupán elõrefelé, a mostani alkalmazásoktól
kezdve. Fontos elõrebocsátani, hogy az
ehhez kapcsolódó szociális kérdéseket
– bankkölcsön-garancia s hasonlók – meg
kell oldani. A hazai helyzetben nehezen
elképzelhetõ azonban az a szakszervezet
javasolta megoldás, hogy maradjon meg
általános határozatlan idejû foglalkoztatás
a kutatóknál, s ezt egészítse ki az idõi pontokhoz tartozó teljesítés megítélése. Ismerve

a hazai összefonódásokat, ez a rendszer nehezen vezetne bárkinél is a közalkalmazotti
jogviszony megszüntetéséhez.
Mindenképpen szükség van arra, hogy
ez az átalakítás a közalkalmazotti státussal
kapcsolatos jogi megfontolásokat s tervezett
állami kezdeményezésû módosításokat is
figyelembe vegye. Gyakori ellenérv a java
soltakkal szemben az MTA-egyetemek teljes
konvertálhatóságának elve. Ez bizonyára
fontos elv a juttatások egyenértékûségében.
A konvertálhatóság, azonban, nem szabad
akadálya legyen a követelmények s a szín
vonal emelésének. Nem lehet olyan fétis az
automatikus ekvivalencia, melyet nem kísér
azonosság a teljesítményelvárásokban.
Külön sajátos kérdés az, hogyan érvényes
mindez a támogatott, jórészt egyetemi kuta
tócsoportokra? Ott ugyanis az MTA-alkalma
zottakra, épp a pályázati rendszer miatt, nem
lehetséges a véglegesítés. Megoldás kell arra,
hogy az MTA doktori cím elérésénél a kutatót
véglegesítse, s így mintegy vegye át az egye
tem vagy valamely MTA-intézet.
Másik javaslatunk a kutatóhálózatban a
teljes munkaidejû foglalkoztatás egy helyen
történõ kizárólagosságát emeli ki. Ez növelné a tényleges kutatói létszámot, ugyanis
az MTA-alkalmazottak nem vennének el
másutt munkahelyeket a friss PhD-s fiatalok
és például a hazatérõk elõl. Másrészt azzal,
hogy az MTA kutatóhálózatában kutatóként
dolgozók másutt nem vállalhatnának teljes
állású munkaviszonyt, el tudjuk kerülni az
érdekek konfliktusát és a színlelt munkahe
lyeket. Alapesetben az akadémiai kutatóknak
legfeljebb egy 50 %-os munkaidejû másik,
tudományos vagy oktatói munkaviszonyuk
lehet. Mivel ezt alapesetnek nevezzük, a
kidolgozandó részletes szabályozás is
merhet kivételeket, de ezek mérlegelt enge
délyezését magasabb, s testületi szintre kell
emelni. Egy intézetigazgató párhuzamos
állása például az AKT engedélyéhez lehetne
köthetõ. Az intézeti igazgatóknak különösen
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tilos vezetõ állás (tanszékvezetõi, dékáni
stb.) beosztás elvállalása más intézményben,
hiszen ez érdekütközésekhez is vezet.
Mindennek kidolgozása során elsõ lépés
ben az MTA vezetése pontos képet kellene
kapjon a különbözõ alkalmazási formák
(teljes munkaidejû, részállású stb.) gyako
riságáról a különbözõ kutatói rétegekben
és szakterületeken. A pontos adatok híján
is jelenleg igen heterogén a kép. Bizonyos
helyeken az a gond, hogy a diákokat az
intézmény ellenszolgáltatás nélkül fogadja,
másutt viszont a teljes munkaidejû párhuzamos vezetõi foglalkoztatások is jellemzõek.
Ugyanakkor módot kell találni arra, hogy a
pályázati pénzforrásokból szabályozott – például az amerikai „nyári fizetéshez” hasonló
– módon emelkedjen a teljesítõ kutató jövedelme. Ez megtörténhetne a legfeljebb két
hónapos nyári fizetés betervezhetõségével a
pályázatokba. Az OECD sokat emlegetett, de
keveset idézett országjelentése is ezt mondja:
„A reform azt is megkívánhatja, hogy növekedjen a teljesítményalapú bérezés az MTA
kutatóinál” (OECD, 2005, 15.). Kétségtelen,
hogy félállásban a kutatók kevéssé vonzók
az egyetemek számára. Ennek kezelésére
a kutatóintézetek és az egyetemek között
szerzõdések s nem egyéni munkavállalások
kell megoldást adjanak.
Mindezek a távlati kompetitív elemek az
intézményhálózatban azt is jelentik, hogy a
pozitív oldal – nyitottság – mellett vesztesek
és csalódottak is lesznek. Az MTA központi
apparátusának tervezett szolgáltatói megoldásaiban szüksége lesz a versenyszerû
rendszerbõl fakadó pályamódosításokat
segítõ tanácsadó szolgáltatásra is.
Igazgatói pályázatok
Egy versengõbb rendszerben magát az
igazgatói pozíciót is vonzóbbá kell tenni.
Egy akadémiai kutatóintézet vezetéséért
a legjobbaknak kellene versengeniük.
Önállósággal és teljesítményhez kötött
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anyagi juttatásokkal vonzóbbá kell tenni
az igazgatói beosztást. Jogosítványait a
dolgozók irányába – intézeti stratégia és
ebbõl fakadó preferenciák érvényesítése,
pályázatok mérlegelése, külsõ állások
bejelentése – növelni kell, miközben az
intézetek irányításában (humánpolitika,
gazdálkodás, kapcsolatmenedzsment), ezzel együtt megnõne az igazgató tervezési
és elszámolási felelõssége is. Az igazgatói
pályázatokat nemzetközileg már nyitottá
tettük. Ezt a gyakorlatot intézményesíteni kell,
s eljárásait rögzíteni. Magyar pályázóknál
legyen követelmény az MTA doktora fokozat,
külföldieknél az ennek megfelelõ, elismert
kutatóhelyen végzett, legalább tízéves egyetemi tanári vagy kutatásszervezõi munka.
Ezek is olyan követelmények, amelyek alóli
kivételre indokolt esetben csak magasabb
szintû testület adhasson engedélyt.
Az intézetigazgatói pályázatok elbírálásánál
az eddigieknél lényegesebb szemponttá kell
válnia a menedzsment, pályázati és vezetõi
képességeknek. Az igazgatói pályázatnak
világos koncepciót kell tartalmaznia a vezetésre, s külföldi pályázók esetén a magyar
jogi s adminisztratív helyzetben történõ
eligazodás vezetõi megoldására. Az igazgatói pályázatok elbírálására aktív keresési
joggal is rendelkezõ elõterjesztõ bizottságot
(search committee) kell kialakítani. Meg kell
találni a megfelelõ módot és idõzítést arra,
hogy a bizottság az érintett kutatói közösség véleményét is megismerje. A megfelelõ
osztály megkérdezése alapján a háromtagú
bizottságot a fõtitkár kéri fel, úgy, hogy annak
legalább egy külföldi tagja is legyen. Az igaz
gatót a bizottság javaslata alapján a fõtitkár
terjeszti fel kinevezésre az elnökhöz. Külföldi
pályázónál mindenképpen nemzetközi bírálóbizottság szükséges.
Az intézetek belsõ mûködésének átalakulása
Az intézethálózaton belül fokozatosan olyan
szervezeti formákat kell kialakítani, melyek
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módot adnak arra, hogy véglegesített állású
vezetõ kutatók köré csoportosulva a kutatási
erõk koncentrálódjanak, jelentõs méretû és
támogatású, versenyhelyzetben lévõ munka
csoportok mûködjenek. (Ezeket részletesen
jellemzi a köztestületi vitában s a közgyû
lésen elhangzott hozzászólásában is Fésûs
László. Szövegünk jórészt az õ javaslatán
alapszik.) Ezek a csoportok öt-hét évre
alakuljanak, majd kerüljenek felülvizsgálatra,
és a támogatások legyenek újra megpályázan
dók. A kritikus tömeg elérését és fókuszált
kutatást lehetõvé tévõ, projekt alapú mûkö
dési rendszer jönne így létre, amely biztosítja
nyolc-tíz kutató az „elnyert” idõszakra nem
közalkalmazottként történõ alkalmazását,
az infrastruktúra fenntartását és a mûködés
alapfeltételeit – ehhez nyerhet el a csoport
további hazai és külföldi pályázati forrásokat.
Hasonló méretû csoportok lennének ezek
tehát, mint az MTA támogatott kutatóhelyi
pályázati rendszerében. Itt viszont a stabil
elemet nem az egyetemi állású vezetõ kutató,
hanem az MTA állású vezetõ kutató nyújtaná.
Ez a versenyszerû megoldás módot ad két
további nyitottság megjelenítésére. A rendszer kialakítása után – maga ez a kialakítás
feltehetõen az egyes intézetekbõl kellene
induljon, s teljeskörû bevezetése négy-öt évet
igényel – módot kell adni arra, hogy „külsõ”
csoportok is pályázhassanak. Továbbá így
érhetõ el, hogy a kutatóintézetek tematikája a
stratégiai váltások tekintetében követni tudja
a tudomány inherens változásait.

zatában a belsõ élet egyik kulcskérdése is
a felsõoktatással való kapcsolatok mikéntje.
Amellett érvelünk, hogy ezt a kapcsolatot
az egyéni szerepvállalás helyett intézménye
sítetté kell tenni, mintegy behozni az inté
zetek falai közé a diákokat. Ez a kérdésnek
csupán az egyik oldala. A MTA országos fe
lelõssége a tudományért kiemelten elõtérbe
állítja a felsõoktatás kérdéskörét.
A magyar kutatási potenciál legnagyobb
rétege a felsõoktatásban, elsõsorban az egye
temeken dolgozik, 63 %-a, teljes munkaidõre
átszámítva ez a hazai K + F munkaidõ 40
%-át jelenti, költségvetésben pedig a teljes
K + F ráfordítás 26 %-át (Forrás: Kutatás,
fejlesztés, pályázatok a felsõoktatásban). Ez
már önmagában is indokolja, hogy a magyar
tudományosság egészéért is felelõs Magyar
Tudományos Akadémia kiemelten foglal
kozzon a felsõoktatás és saját rendszere kap
csolatával. Ezt a sajátos felelõsséget növeli,
hogy az MTA testületeiben a tagok többsége
felsõoktatási, dominánsan egyetemi munka
helyû – másfelõl pedig az utóbbi tíz évben
átlagosan számolva 175 akadémikus és 1073
MTA doktora dolgozik a felsõoktatásban.
A 6. ábra mutatja a felsõoktatás domi
náló szerepét a köztestületben, a 7. ábra
pedig a különbözõ ösztöndíjak és tiszteletdí
jak rendszerében. Ez utóbbi azért fontos
mozzanat, mert arra utal, hogy a személyi

Az MTA és a felsõoktatás közti kapcsolatok
megújítása
„Vannak, akik szerint a diákokkal való kap
csolat hiánya ezekben a kutatóközpontok
ban csökkenti a kreativitást, s sok kutató, mi
közben keményen megküzd az intézmény
be való bejutásért, amint bekerült, elveszíti
lendületét” (OECD, 2005, 118.) Bár sokunk
ban kételyeket hagyhat a mottóban látható
jellemzés, biztos, hogy az MTA kutatóháló

6. ábra • A köztestület tagjainak
munkahelye
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juttatásokban az MTA által kezelt források
hozzájárulnak a felsõoktatásban dolgozó és
kutató kollégák méltóbb életszínvonalához,
ahhoz, hogy a kvalifikált munkára tudjanak
összpontosítani.
A felsõoktatási terület iránti közös fele
lõsség miatt kezdeményezzük, hogy közös,

7. ábra • A különbözõ munkahelyek
részesedése az ösztöndíjak és juttatások rendszerébõl

8. ábra • Az egy kutatóra jutó kutatási rá
fordítás (millió forint) alakulása az utóbbi
években (forrás: Kutatás, fejlesztés pályáza
tok és programok a felsõoktatásban)
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operatív MTA – Magyar Rektori Konferencia
(MRK) bizottsági rendszer jöjjön létre, s fog
lalkozzon a kutatási és innovációs stratégia
kérdésével, tehetséggondozással, az MTA kuta
tóinak részvételével a PhD- és a mesterkép
zésben, a kutatócsoportok közös finanszíro
zásával. Részletezve: feladatai lehetnének:
• az MTA kutatóhelyek szervezett részvételi
kereteinek kialakítása az egyetemi irányítású PhD-képzésben;
• a természettudományos és mûszaki kép
zés felfejlesztésének stratégiái;
• a kutatóegyetemi fejlesztések koncep
ciójának kialakítása;
•a tudományos életpályamodell változatai
nak kidolgozása;
• a nõk tudományos karrierjének támo
gatása;
• a kutatóhelyek szerepe a középiskolai
tehetséggondozásban, a korai ’tudósne
velésben’;
• a fiatal (pre- és posztdoktori) kutatók elhelyezkedési lehetõségeinek bõvítése;
• a külföldi kutatóhelyeken mûködõ fiatal
kutatók hazai kutatási környezetének
megteremtése;
• a felsõoktatási támogatott kutatócsoportok
stratégiai kérdései;
• az MTA és a felsõoktatás közötti konzul
táció során meg kell találni azt a formát,
ahol a kutatócsoportok létesítésének és
értékelésének döntési folyamatába az
egyes egyetemek, illetve az MRK is be
tud kapcsolódni.
Az MTA és az egyetemek együttmûködésében
lehet hatékony a nemzeti tudománypolitikai
és K+F innovációs stratégia kidolgozása,
amely az alapkutatások mellett képes
jövõképet adni az alkalmazott kutatási irá
nyokra. A három szereplõ – MTA, egyetemek,
gazdasági/felhasználói szféra – együttesen
tudná a politikai döntéshozókat meggyõzni
a nemzeti K+F stratégia fontosságáról, a
K+F GDP-arányának növelésérõl. Közös
célja ennek az együttmûködésnek, hogy
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három év alatt, összhangban a formálódó
tudománypolitikai stratégia terveivel, hazai
forrásból a GDP-arányos kutatástámogatás
érje el az 1,5 %-ot, szigorú beszámoltatással
a befektetés hozadékáról, természetesen
nem feladva a hosszabb távú, 3 %-os célt.
Mint a 8. ábra mutatja, mind az egyetemi,
mind az akadémiai szféra igen alulmarad
az egy kutatóra jutó ráfordításban a vállalati
területhez képest. Ez is mutatja, hogy nem
egymás rovására, hanem együtt kell küzdjenek a forrásokért.
Az MTA kutatóhálózatának
oktatási szerepe
E téren vannak rövid távú, közvetlen és
hosszabb távú megfontolások. A rövid távú,
már létezõ, illetve azonnal kialakítható meg
oldások mellett törekedni kell a hosszabb
távú tíz-tizenöt év alatt kialakítható megol
dások körvonalazására is.
Az Akadémia egyik hozzájárulása az egyetemi képzéshez a támogatott kutatócsoportok
oktatási szerepvállalása, amely félévente
mintegy 1600 felsõoktatási kreditet jelent,
vagyis mintegy száz magasan minõsített oktató munkáját „váltja ki”. Ez mintegy mintát is
jelenthet az egész kutatóhálózatnak. Megoldást kell keresni arra, hogy az intézeti kutatók
vállalt oktatási tevékenysége beszámítódjék
intézeti munkájukba, összhangban azzal a
törekvéssel, hogy csökkenjen a többszörös közalkalmazotti foglalkoztatás aránya.
Ehhez természetesen az OKM szabályozó
munkájával lehetõséget kell találni arra, hogy
az akkreditációs folyamatokban az érintett
képzõhelyekkel szerzõdéses viszonyban
álló kutatóintézetek kutatói is számításba
jöjjenek.
Rövid távon arra van szükség, hogy – a támogatott kutatócsoportok gyakorlatát követve
– az MTA intézetei is szervezett, intézményes
formában kapcsolódjanak a felsõoktatáshoz.
Ennek jogilag rendezett formájáról az MTA
és az OKM között központilag, másrészt és

ez után az intézetek és az egyetemek között
egyedileg kellene megállapodni, s már a
készülõ PhD-képzési rendeletben is figyelemmel kellene lenni erre. Ebben a rendszerben az egyetemek „elõnye” a speciális tudás
bevonása mellett az MTA kutatási potenciál
akkreditációs figyelembe vétele lehetne.
Ugyancsak szeretnénk már rövid távon
is megnyitni az intézeteket a felsõoktatásból
jövõ kollégák számára. Megoldást kell találni
arra, hogy a felsõoktatásban dolgozó, már
véglegesített, docens és egyetemi tanár kol
légák öt-tíz hónapos idõszakokra az MTA
kutatóhálózatának feltételeit és közegét
élvezve dolgozhassanak. Pályázatokat kell
kiírni meghatározott tudományterületeken
az MTA intézeteibe, nem ragaszkodva ahhoz,
hogy az adott témát az érintett intézetben is
kutassák, csak ahhoz, hogy ne legyen telje
sen idegen az intézet tudományterületétõl.
Erre vannak már példák, az MTA Nyelvtu
dományi Intézete köztük az egyik. Kenesei
István igazgató megfontolt véleményére
építve ez a javaslat a megindult gyakorlatot
próbálná meg intézményesíteni. Ennek for
rásait átfogó OKM–GKM–MTA megállapo
dás biztosíthatja. Mindez természetesen
nem érinti azt, hogy ellenirányú folyamat is
lehet a rendszerben, mely az intézetektõl az
egyetemek felé irányul, sem azt, hogy a felsõ
oktatásban dolgozók számára a kutatóév leg
fontosabb célpontjai a külföldi mûhelyek.
Az Akadémiának a felsõoktatással kap
csolatban sajátos hitelesítési szerepe is van.
Az MTA nemzeti jelentõségû feladata annak
bemutatása, hogy szelektív értékrendszere
igen kompetitív. Ezen a rendszeren keresz
tül (MTA doktora, akadémikusok) sajátos
hitelesítõ vonatkoztatási és értékelõ eljárást
biztosít a hazai kutatás egésze, ezen belül
különösen a felsõoktatás számára. Az MTA
doktora cím megszerzése nem csupán az
MTA belsõ ügyének tekinthetõ. Az akadé
miai doktori eljárásban egy-egy pályázó
tudományos teljesítményének és benyújtott
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mûvének értékelésében mintegy száz, a
pályázó tudományterületéhez kapcsolódó
szakértõ vesz részt, összesen mintegy két
száz órányi, magasan kvalifikált szellemi
munkával. Ezért az MTA doktora cím oda
ítélése felfogható úgy is, mint a magyar tudo
mányosság minõségbiztosítási rendszere. Ez
az MTA egyik fontos szolgáltatása a magyar
társadalom számára. Az egyes intézmények,
különösen az egyetemek igen nehezen
lennének képesek saját minõségbiztosítási
rendszerükben hasonlóan munkaigényes
és külsõ, objektív rendszert alkalmazni.
Értékmérõ lehet ez a cím a felsõoktatásban
történõ professzori kinevezéseknél is. A
magyar felsõoktatás meghatározó része el
is fogadja ezt, és a professzori kinevezéseknél megköveteli az MTA doktora cím
meglétét. Erre jogszabály nem kötelezi, ezt
önként vállalja, ami növeli az Akadémia
tekintélyét is.
Ugyanakkor itt egy állandóan újra hang
súlyozandó mozzanatról van szó. Mint a 9.
ábra mutatja, ennek a külsõ, objektív értéke
lésnek a figyelembe vétele a felsõoktatásban
aggasztóan csökken. Az MTA és az egyete
mek közös felelõssége, hogy megfordítsák
a trendet. Ez nem a cím miatt fontos, hanem
azért, mert a mögötte rejlõ tendencia az
egész magyar felsõoktatás bizonytalan mi

9. ábra • MTA-doktorok aránya az egyetemi
tanári kinevezési eljárásban a MAB adatai
szerit (Szántó Tibor szíves segítségével)
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nõségtudatának, a kutatás intézményi elha
nyagolásának fenyegetõ jele.
Stratégiailag, hosszú távon az MTA intézetei
elõtt az is lehetõség volna, hogy nem közvetve és szerzõdésekkel, hanem saját jogon váljanak a felsõoktatás szereplõivé, saját egyetemet alapítva és szervezve. Az MTA honlapján
olvasható hozzászólásában Szelényi Iván
tagtársunk felvetette ezt a javaslatot. Ebbõl
hozunk egy idézetet annak illusztrálására,
milyen stratégiai lehetõségeket lehetséges a
reformról töprengve kidolgozni.
„Mondandóm lényege: elvként kellene leszögezni, hogy az alkalmazott kutatóintézetek
kivételével minden kutatónak fizetéséért
oktatást is kell végeznie, illetve minden
egyetemi oktatónak alkotó kutatómunkát
is kell végeznie. […] A bolognai reform csak
akkor vezethet kiváló egyetemi oktatásra,
ha a BA/BSc szinten a legjobb kutatók is ok
tatnak, s nem válik privilégiumukká, hogy
csak PhD-diákokkal kell foglalkozniuk.
Mindebbõl következik, hogy hosszabb
távon a jelenlegi akadémiai intézeteknek
egyetemi oktatási feladatot is vállalniuk
kell (s nem egy-egy „oktatóévben”, hanem rendszeresen s nem külön díjazásért,
hanem rendes fizetésükért). Ez vagy úgy
képzelhetõ el, hogy az intézetek beolvadnak
létezõ egyetemek tanszékeibe, vagy a teljes
intézményhálózat idõvel átalakul egy új
egyetemmé. Számomra a legvonzóbb egy
új egyetem létrehozatala lenne, ami fokozato
san építené ki oktatási profilját s fokozatosan
– akár több évtizedes folyamat alatt – válna
le az MTA-ról.
Érvek emellett:
1. Az MTA az egyetlen igazi »unversitas« Magyarországon, egyetlen olyan intézmény, mely
minden tudományszakot egy intézményben
valóban integráltan mûvel. Olyan, mint Harvard, Yale, Oxford vagy Cambridge.
2. A bolognai reform rendkívüli alkalmat
kínál arra, hogy az MTA által alapítandó egye
tem valóban a bolognai szellemben mûködõ
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BA/ MA/ PhD fokozatokat adományozó
intézmény lehessen. Míg más egyetemeken
az örökölt struktúrák miatt a BA minden
valószínûség szerint túlspecializált lesz, az
új egyetem meg tudna valósítani egy »liberal arts« BA programot, ami elvégzése után
teljesen »átjárható lenne«: a diákok szabadon
választhatnák, milyen MA/PhD programokat
vesznek fel…
3. Ez stratégia lehetne az intézmény hosszabb távú finanszírozására. Tandíj úgyis lesz
– az MTA által alapított egyetem lehetne nonprofit magánegyetem, mely néhány éves átmenet után el tudná érni, hogy mûködésének
alapköltségeit a tandíjak fedezzék, s azok
ne az MTA, illetve az állam költségvetését
terheljék.” (Szelényi Iván hozzászólása az
akadémiai reformhoz)
A köztestület megújulása
Az MTA testületi világa meglehetõsen kom
petitív piramisszerûen építkezõ rendszer,
mint a 10. ábra emlékeztet rá.
A testületi rendszer a Magyar Tudomá
nyos Akadémia legrégebben mûködõ al
rendszere, melynek hagyományai és az általa képviselt nemzeti tudományos kompeten
ciák révén is központi jelentõsége van. A
rendszer az 1994-es akadémiai törvénnyel
fontos demokratikus átalakuláson ment át.
Az akadémikusok és az akadémiai bizottsá
gok hagyományos szervezetét ettõl fogva
egészíti ki a köztestület nyitott rendszere,
amely jelenleg egészében több mint 12
000 tagot számlál. A teljes testületi rendszer
kompetitív demokratizmusát mutatja, ha
összevetjük a három szintet: 341 akadémikus mellett 2424 doktor és 8972 PhD és
kandidátus tagja van. A releváns arányok
7,1 és 3,7.
A rendszer kompetitivitása az utóbbi évti
zedben inkább növekedett, különösen a
köztestület és az MTA-doktorok viszonyát
illetõen. Természetesen a kompetitív rendszer meritokratikus mûködésmódokat (is)

10. ábra • Az MTA testületi rendszerének piramisa
eredményez, s a rendszer lépcsõi közötti
átjutásban mindig vannak vesztesek, akik
hajlamosak a szabályok megkérdõjelezésére.
Javaslataink azonban nem ezeket a mozzanatokat érintik, hanem a rendszer tartalmasabb
és hatékonyabb mûködését. Ez a többszintû
rendszer felfogásunk szerint a meritokratikus és a mai demokratikus hagyományok
szerencsés találkozásából keletkezett, s
mûködési hatékonyságát éppen az õt övezõ
irigységgel teli viták is mutatják.
Itt nem foglalkozunk maguknak a szin
teknek a meglétével, s a hozzájuk kapcso
lódó, a tudományos teljesítményhez méltóbb
életszínvonalat biztosító kedvezményekkel.
Javaslataink nem a rendszert, csupán annak
mûködését érintik. Ugyanakkor a bemutatott
közvetlen javaslatok mellett itt is kitérünk
néhány stratégiai kérdésre.
Az osztályszerkezet és a testület bizottsági
rendszere
A hatékonyabb mûködés, valamint a tudo
mányos osztályok és az intézeti irányítást
végzõ szervezet közötti tartalmasabb kap
csolatok kialakítása érdekében merült fel a
tudományterületi szekciók (tagozatok) létre
hozásának koncepciója. Ezek nem váltanák
fel az osztályokat, hanem meghatározott
kérdésekben az osztályok konzultatív össze
fogására törekednének. Egy példa a lehet
séges csoportosításokra:
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1. Természettudományok (nem élõ és ma
tematika): III., VI., VII., X., XI.
2. Élettudományok: IV., V., VIII.
3. Társadalomtudományok: I., II., IX.
A testületi vita során más javaslatok is születtek
a szekciók szervezésére: ezek lényege
bölcsész és társadalomtudomány megkü
lönböztetése, illetve az alkalmazáson alapuló
szervezés.
A szekciók munkájának összehangolására
két vezetési változat fogalmazódott meg: vagy
az érintett osztályelnökök közül saját maguk
által kiválasztott osztályelnök végzi a koordinálást, vagy az Akadémia alelnökei lennének
a „szekcióvezetõk”. Néhány, a szekciókkal
kapcsolatos funkció:
• Az új tagok választása továbbra is osz
tályszinten történik; ugyanakkor a szek
cióvezetõ (alelnök) és az érintett osztály
elnökök elõzetes konzultációja elõsegíti
a tagválasztás gyakorlatának harmoni
zációját.
• Tudományági és intézeti nagy áttekintések,
trendelemzések létrehozása.
• Külsõ (például kormányzati) megkere
sésekre adott akadémiai válaszok tu
dományos elõkészítése.
• Közös szakmai bizottságok létrehozása.
• Közösen rendezett (multidiszciplinaritás!)
szakmai elõadóülések.
• A Szekció a Közgyûlés keretében átfogó
rendezvényen mutatná be a legfonto
sabb és távlatilag legígéretesebb tudomá
nyos eredményeket.
A szekciók kialakításával párhuzamosan a
titkársági szervezet is átalakítható lenne a
megváltozó kompetenciáknak megfelelõen
csökkenõ adminisztrációs igény alapján.
Az új szervezetben az MTA Titkárságának
„testületi” és „intézeti” része párhuzamosság
helyett összekapcsolódna.
A tudományos bizottságok munkája és
szervezõdése is újragondolandó. A bizottsá
gok rendszerének kiindulópontja a köztestü
leti tagságot is szervezõ tudományági bizottsá
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gok rendszere, melyeknek fel kell eleveníteni áttekintõ és orientáló szerepét. Ezekhez a
bizottságokhoz tartoznak a szakmai áttekintések és a minõsítési ügyek. Ezt egészítenék
ki a szekciók kezdeményezésére kialakult
interdiszciplináris bizottságok. A tudományági bizottságoknál meg kell erõsíteni az áttekintések szerepét, valamint beszámoltató és
konzultatív kapcsolatot kell kialakítsanak a
doktor képviselõkkel. Az eddigieknél érve
lõbben, nyitottabban kellene megszervezni
a bizottságok kialakítását is, a szakmai érdem,
s a szakterületi szempontok artikulálásával.
Ez a demokratizmus egyik kulcskérdése lehet az Akadémia testületi világában.
A közgyûlési doktor képviselõknek csak
MTA doktora fokozattal rendelkezõk legye
nek megválaszthatóak. (Ez zömmel eddig
is így volt.) Azért tartjuk fontosnak, mert ez
is egy olyan mozzanat, ahol az MTA a saját
maga képviselte minõségelvet nem szabad
elfeledje, amikor saját hierarchiájáról van
szó. Ezzel párhuzamosan az osztályok tanács
kozási jogú tagjait – ha ez a státus továbbra
is megmarad – a doktor képviselõk közül
válasszák. Vannak olyan jogértelmezések
is, amelyek szerint a ’tanácskozási tag’ nem
is létezõ kategória. Ez alól kivételt képezhet
nének bizonyos szakterületeken azok az
esetek, ahol például országos intézetek vagy
más intézmények indokolják a tanácskozási
tagságot. Ha gond van a nevekkel, ezt át lehet
nevezni ’állandó meghívottnak’. Ugyanakkor
a doktor képviselõk minden kérdésben szavazzanak, kivéve az akadémikusválasztást.
A köztestületi tagság és képviselet
A testületi munka újragondolásának kitünte
tett kérdése a demokratizmus. Ki kell dolgoz
ni annak eljárásait, hogy a majd 10 ezer fõnyi
külsõ köztestületi kör is kapcsolódjon az
Akadémia életéhez, s módja legyen szavának
hallatására. Kiegészíti ezt a magyar tudomá
nyosság egészének képviseleti igénye. Újra
kell fogalmazni a határon túli magyar tudo
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mányosság képviselõinek szerepét és jogo
sítványaikat, amint az 2006-ban, a tagválasz
tás konkrét kérdésében meg is történt.
A köztestület megújításában szembe kell
néznünk azzal, hogy ezt a tizenkétezres szakmai
korporációt az 1994-es törvény nagy demokratikus vívmányának tartjuk, azonban igen kevés
funkcionális köze van az Akadémiához ennek
a ’külsõ körnek’. Megfontolásra javaslunk
ezért két, egymást nem kizáró javaslatot. Az
egyik szerint a köztestületi tagságot valahogyan elbírálandó ’folyamatos’ tudományos
munkához kell kötni. A másik szerint alakítsuk ezt egy PhD-fokozathoz kötött igen vonzó szervezetté, tagdíjjal s szolgáltatásokkal
(Magyar Tudomány-elõfizetés, adatbázisok,
konferenciameghívások stb.).
A demokratizmus jegyében és a dönté
sek következményviselése elvének érvé
nyesülése érdekében a közgyûlés összeté
telében is a realitásokhoz igazíthatnánk
a szabályokat. Megfontolható egy olyan,
az 1994-es törvénybõl kiinduló megoldás,
amelyben a közgyûlésben egyenlõ létszá
muk lenne a doktor képviselõknek és az
akadémikusoknak (200-200). Az akadémi
kusok maguk döntenék el, hogy a kétszáz
70 év alatti tagtársuk vagy egy belsõ válasz
tással kialakított kör képviselje õket a köz
gyûlésben.
Az akadémikusválasztás elvei

tások helyett javasoljuk, hogy a szavazás az
osztályok szintjén legyen többfordulós. Ez
segítené a támogatottság mérlegelõbb feltárá
sát. Fontos lenne bevezetni az interdiszciplináris jelölést, mind az akadémikusválasztásnál,
mind a doktor képviselõknél. Ez az éppen
legdinamikusabban fejlõdõ területek megjelenítését segítené elõ, elõzetes nemzetközi
és hazai trendelemzésekre alapozva, hogy
mely területek kerüljenek be ebbe a sávba.
Megoldandó továbbá az MTA-tagok
megválasztási életkorának emelkedésébõl
származó probléma, amit a 11. ábra mutat.
Eszerint ugyanis fennáll az a veszély, hogy
olyan arisztokráciát hoz létre az Akadémia,
amelyben másokról olyanok hoznak dönté
seket, akik nem vesznek kockázatokkal
részt a társadalmi élet azon területeinek
munkájában, amire döntéseik irányulnak. Ez
az „új arisztokrácia” különösen kockázatos
a gyorsan változó tudományos és társadalmi világban, ahol a bölcsesség szerepe
nem mindenben világos. Korlátozódik a
lehetõség nem egyszerûen a fiatalok, hanem
az új tudományos területek és témák bekerülésére a magyar tudomány egészét képviselõ
és irányító testületbe.
Mindezek miatt továbbra is fontosnak tartjuk, hogy az elutasító vélemények ellenére napirenden tartsuk a tagválasztás néhány elemének átgondolását. Valóban ne legyen-e szerepe
a köztestületnek az akadémikussá válás teljes

A reformbizottság által megvitatott javaslatok
között szerepeltek olyanok, amelyek a vá
lasztásba valamiképpen bevonták volna a
tágabb köztestületet. Ez azonban nem aratott
sikert, a többség úgy tûnik, ragaszkodik a
felülrõl szervezõdõ meritokráciához.
Ugyanakkor fontos mérlegelni azt, hogy a
meritokratikus rendszeren belül milyen változá
sok növelik a véleményösszehangolás lehetõ
ségeit. Jelenleg a szavazás az osztályokban
is egyfordulós, s számos értelmezési vita is
kíséri a megelõzõ véleménypuhatolózásokat.
A vádaskodásoktól sem mentes fejkopogta-

11. ábra • Az akadémikus életkorának
alakulása az utóbbi 15 évben
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folyamatában? Eredetileg két javaslatunk volt:
reprezentatív jelölés, meritokratikus választás.
Illetve meritokratikus jelölés, reprezentatív
választás. A kettõ eltérése abban van, hogy
mikor jelenítheti meg véleményét a tágabb
köztestület.
*
Hogyan is állunk elsõ lépéseinktõl számítva,
mit teljesítettünk abban az értelemben, hogy
foglalkoztunk vele? A 2006. május 22-i, az
elnökségi ülést elõkészítõ „tézistáblában” bejelöltük, mely javaslatokat „kezeli” valamilyen
értelemben a mostani állapot (+), s melyeket
nem, ezeknél nem szerepel jel. Oda is + jelet
írtunk, ahol nagy vitákat váltott ki az eredeti
tézis, de valamilyen formában továbbra is
mintegy állva maradt. Hivatali tekintetben
nem voltunk feledékenyek. A májusban

felvetett 40 kérdésbõl a jelenlegi határozatok
25-öt továbbra is életben tartottak. Stratégiai
megjegyzéseink a szövegben azt is megmutatták, hogyan lehet távlatosabban gondolkodni olyan kérdésekrõl, amelyekben van
már lokális, rövid távú javaslat.
Végezetül – visszautalva az akadémiai rendszerrõl megfogalmazódott konstruktív feszültségekre – hasonló tipológia
rekonstruálható a reformfolyamatot ért
kritikákból is:
Túl gyors – Túl lassú
Túl radikális – Túl konzervatív
Túl önfejû – Túl sok a vita
Túl belterjes – Túl kifelé tekint
Bízunk benne, hogy jelen összefoglaló
alkalmas lesz e polarizáltság termékeny
feloldásához, s hozzájárulni a további
vitákhoz!

Tézisek az akadémiai reformhoz
2006. május 22.
Sorszám

Tézis

Mai állapota

Tudományos testületi rendszer
T/1

Az MTA mint autonóm köztestület, vegyen át bizonyos K+F államigazgatási
feladatokat, azaz országos feladatokat is lásson el, és ehhez kapjon
+
megfelelõ jogosítványokat.

T/2

A köztestület bizottsági hálózatára alapozva az MTA képes és alkalmas
arra, hogy a kutatás területén betöltse az értékelõ és „minõségbiztosító”
+
szerepet, mely alapvetõ a tudományos sztenderdek nemzetközi igazításában.

T/3

T/4

T/5

Az osztályok rendszeresen országos tudományági helyzetelemzéseket
készítenek, ciklusonként néhány kiemelt területrõl.

+

Az osztályok, az AKVT, a választott vezetõk és a „bizottságok” viszonyát
újra kell rendezni. (A vált:: testület szerepe növekedjen a kutatásirányításban;+
B vált.: a testület minimalizálódó szerepét önigazgatás váltja fel.)
Az osztályok bizonyos munkákra – tagválasztás elõkészítése,
tudományterületi elemzések stb. – alkossanak szekciókat (három vagy
+
négy szekciót), alelnöki vezetéssel.
A köztestülethez tartozás jelentõsége és a hozzá kapcsolódó feladatvállalás
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T/6

növekedjen. Ennek részeként a választott képviselõk vegyenek részt
+
az osztályok munkájában, s szûnjön meg a tanácskozási jogú tag kategória.

T/7

A tiszteletdíjakhoz kapcsolódjon feladatellátási kötelezettség a tudományos
közélet meghatározott formáiban való részvételre. Aki ezt nem vállalja,
a címet használhatja csak, tiszteletdíj nélkül.

T/8

A szenior tagok önkéntes kivonulása (75 év felett) a testületi munkából.
Az MTA kutatóhálózata

K/1

A kutatóintézeti hálózat átalakításának alapelvei között kiemelt
jelentõsége van a kutatói autonómia és a mûködési hatékonyság
egyidejû érvényesülésének.

+

K/2

Az intézethálózat reformjában figyelemmel kell lenni az egyes
tudományterületek eltérõ sajátosságaira.

K/3

Az intézetek küldetésnyilatkozatait újra kell fogalmazni.
Világos alapfeladatokat kell körvonalazni.

K/4

Az intézetek értékelésének rendszerében növelni kell a hosszabb (3–5 éves)
ciklusonként megvalósuló, az intézetektõl független auditok szerepét.
Ebben kulcsszerepet játszhatnak a megalakuló nemzetközi felügyelõ tanácsok.

K/5

K/6

K/7

K/8
+
K/9

+

+

Az intézeti teljesítmények értékelésének közvetlen hatással kell lennie
az intézet vezetõségének megítélésére, a vezetõket érdekeltté kell tenni
a kutatási teljesítmények minõségéért, a kutatásszervezési folyamatok
hatékonyságáért, a kutatói és kiszolgáló személyzet fejlesztéséért.
Az igazgatói pályázás, követelmények, kinevezés beszámolás rendjét
újra kell szabályozni. Emelni kell a követelményeket, kizárni az összeférhetetlenségeket. A kutatóintézetek igazgatói megbízásuk ideje alatt ne
tölthessenek be másik fõállást, és a nem vezetõ beosztású intézeti
+
alkalmazottak körében is törekedni kell a fõállású akadémiai munkahely
tekintélyének – újonnan elkészítendõ szabályzási irányelvekkel
alátámasztott – védelmére.
Az intézetigazgatói pályázatok elbírálásánál az eddigieknél lényegesebb
szemponttá kell válnia a vezetõi képességeknek. Az igazgatói
pályázatoknak tartalmazniuk kell a vezetõi csapatra és a vezetési
struktúrára vonatkozó elképzeléseket is. Az intézeti mûködésben
(pályázatok kezelése, folyamatszervezés, emberi erõforráspolitika stb.)
meg kell honosítani a kutatásszervezés legjobb nemzetközi gyakorlatait.

+

Az új irányítási rendszerben az AKVT-nek a mainál nagyobb szerepet kell adni.
A kutatói közalkalmazotti státus alapfeltétele legyen a tudományos fokozat.
Meg kell szüntetni a korai véglegesítést a kutatóknál, azt személyes,
+
nemzetközileg elismert teljesítményhez kell kötni.
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Az MTA kutatóhálózata – önállóságát megõrizve – alapja lehet a létrejövõ
nemzeti kutatólaboratóriumoknak. A strukturális alapokból származó,
K/10 decentralizált fejlesztések „nyitott kutatóhálózatot” teremtenek,
ahol e rendszer megfelelõ háttért képes biztosítani bármely, a szakterületen
mûködõ hazai kutatóhely, egyetemi tanszék, vállalkozás számára.
K/11 Megfontolandó egyetemi kutatócsoportok klaszterekbe szervezése,
intézet felé alakulása, ahol sok kapcsolódó téma van.
Finanszírozás, vagyongazdálkodás
F/1

F/2

Az MTA és a pénzügyi kormányzat által közösen elfogadott költségvetési irányelvek idõbeli hatálya a jelenlegi egy évrõl öt évre nõjön, így teremtve meg
a stabilitást a legfontosabb finanszírozási célok prioritásainak érvényesülésében.
Ezen a csomagon belül kiemelt szerepe van a kiszámítható alapellátás
biztosításának, valamint a gazdálkodásnak és a vagyongazdálkodásnak
a jelenleginél kiszámíthatóbb tervezést lehetõvé tévõ átalakításának.

+

F/3

Az Akadémiának mint köztestületnek – a köztestületi tulajdon modellje
+
szerint – hozzá kell jutnia az MTA saját vagyonához és a rábízott vagyonhoz.

F/4

A vagyongazdálkodásban az Akadémia a felsõoktatási intézményeknek
+
törvény által biztosított jogaihoz hasonló jogosultságokat kíván érvényesíteni.

F/5

F/6

Szükség van a kutatóintézetek mûködési hátterének racionalizálására.
Az MTA által jelenleg is nyújtott és a késõbb nyújtandó háttérszolgáltatásokat a méretgazdaságosság elvének megfelelõen kell kialakítani, azaz
+
át kell alakítani az infrastruktúrával (kiemelten a telephelyekkel) való gazdálkodás, a pénzügyi-számviteli kiszolgálás, a közbeszerzések menedzselése
és az egyéb szolgáltató folyamatok rendszerét.
A kutatásra fordítható MTA-források elosztásánál a „teljesítmény és
kiválóság” finanszírozására, a feladat- és projektfinanszírozásra, az elnyert
külföldi pályázatok saját forrásból történõ kiegészítésére (matching fund), +
valamint az interdiszciplináris kutatások támogatására központilag biztosított
összegek aránya a költségvetésben 3%-ról indul, évi 30%-os növekménnyel
öt év alatt elérheti a 12%-ot.

F/7

Szabadalmi jogok és copyright munka fejlesztése.

F/8

Intézetek alapította vállalatok s bevételeik sorsa.

F/9

Az MTA mintaadó szerepe a védett és a közösségi hozzáférésû
intellektuális jogok viszonyában.

F/10 Az MTA vállalati résztulajdonosi szerepének optimális
érvényesítése (AKKRT, Mindentudás Egyeteme)
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Titkárság (hivatal)

H/1

A Titkárság jövõbeni feladatait részben a kialakuló új akadémiai intézményi, testületi és döntéshozatali struktúra és feladatmegosztás fogja meghatározni. Ugyanakkor bármilyen titkársági szervezettel szemben elsõrendû követelmény
+
a magas szakmai minõség, a modern közszolgálati mûködés kihívásainak való
megfelelés. Ennek érdekében szükség van a jelenlegi szervezet külsõ átvilágítására.

H/2

A kutatóintézeti teljesítmények nyomon követése, azok belsõ és külsõ kommunikációja, valamint az Akadémia minõségi elvárásainak közvetítése
+
érdekében felvethetõ a Titkárság jogosítványai bõvítésének szükségessége.

H/3

H/4

H/5

A Titkárság egyik központi feladata az MTA teljesítményének belsõ és külsõ
kommunikációja. A közvélemény, a hazai és nemzetközi tudományos
közösség, a kormányzati döntéshozók, a gazdálkodó szféra, a civil
+
társadalom, a felnövekvõ generációk tájékoztatásának rendszerét úgy kell
kialakítani, hogy biztosítható legyen az Akadémia tudományos és
tudományszervezõi törekvéseinek támogató bázisa.
A Titkárságnak aktív szerepet kell vállalnia a korszerû kutatásszervezési eljárások és folyamatok (pályázatok, projektmenedzsment, emberi erõforrás
+
fejlesztés, teljesítményértékelés stb.) kutatóhálózaton belüli meghonosításában.
Ezek a feladatok a titkársági szervezet jelentõs átalakítását igényelhetik.
Növelni kell a Titkárság „szolgáltató szervezet” jellegét
(sajtó, jog, nemzetközi ügyek stb.).
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Kitüntetések és kitüntetettek
a Magyar Tudomány Ünnepén 2006-ban
Eötvös József-koszorú
Király Péter, a nyelvtudomány doktora, az ELTE Szláv Filológiai Tanszéke nyugal
mazott egyetemi tanára
Farkas Miklós, a matematikai tudomány doktora, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszéke professor
emeritusa
Pais István, a mezõgazdasági tudomány doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémiai Tanszéke professor emeritusa
Schuler Dezsõ, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem ÁOK II.
Sz. Gyermekklinika és az Országos Csecsemõ- és Gyermekegészségügyi Intézet
tudományos szaktanácsadója, professor emeritus
Lajtha György, a mûszaki tudomány doktora, a Posta Kísérleti Intézet nyugdíjas
tudományos igazgatóhelyettese, címzetes egyetemi tanár
Varga József, a kémiai tudomány doktora, a BME Mûanyag- és Gumiipari Tan
szék nyugalmazott tanszékvezetõ egyetemi tanára
Nyitrai Ferencné, a közgazdasági tudomány doktora, a Budapesti Corvinus Egye
tem címzetes egyetemi tanára, a KSH nyugalmazott elnöke

Munkácsi Bernát-díj
Honti László, az MTA levelezõ tagja, az Udinei Egyetem egyetemi tanára

Steindl Imre-díj
Marosi Miklós, Ybl- és Pro Architectura díjas építész

Oláh György-díj
Forró Enikõ, PhD

Simonyi Károly Szakkuratóriumi Díj
Farkas Gyõzõ, az MTA doktora, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete tudományos tanácsadója

Simonyi Károly mérnöki díj
Stépán Gábor, az MTA levelezõ tagja, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára
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Wigner Jenõ-díj
Veres Árpád, a fizikai tudomány doktora, az MTA Izotópkutató Intézete nyugdíjas tudományos tanácsadója

Bruckner Gyõzõ-díj
Fülöp Ferenc, a kémiai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógy
szerkémiai Tanszéke professzora

40 év alatti kutatóknak adható Bruckner Gyõzõ-díj
Nyerges Miklós, PhD, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szerves Kémiai Technológiai Tanszéke tudományos fõmunkatársa

Hevesy György-díj
Varga Kálmán, az MTA doktora, a Pannon Egyetem tanszékvezetõ egyetemi
tanára

A díj frissen PhD-t szerzett fiatal kutatóknak létesített II. kategóriája
Horváth Kristóf Csaba, PhD, az Országos Atomenergia Hivatal fõosztályvezetõje

Juhász-Nagy Pál-díj
Précsényi István, a biológiai tudomány doktora

Mikó Imre-díj
Ritoók Pál, nyug. mérnökfõtanácsos,
Kummer István, mérnökfõtanácsos fõosztályvezetõ

MOL Tudományos Díj
megosztva ifj. Rácz László és Fehér Pál

Vitális István Tudományos Díj
Alföldi László, a földtudomány doktora, címzetes egyetemi tanár

Pro Scientia Hungarica Díj
Entz Géza mûvészettörténész

A kitüntetetteknek gratulálunk!
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Állami kitüntetések: az MTA által felterjesztett kitüntetettek
október 23-a alkalmából
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
Friedrich Péter, az MTA rendes tagja, címzetes egyetemi tanár, az MTA SZBK Enzimológiai Intézet igazgatója
Pantó György, az MTA rendes tagja, az MTA Geokémiai Kutatóintézet kutatóprofesszora, nyugalmazott fõigazgató
Több évtizedes, nemzetközileg kiemelkedõ kutatási, oktatási tevékenysége, az alapkutatási eredmények innovatív gyakorlati alkalmazása és a félvezetõkutatás társadalmi
rangjának elõmozdítása elismeréseként a

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
Beleznay Ferenc, a fizikai tudomány doktora, az MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója
Gilyén Elemérné, az OTKA iroda igazgatója

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
Szamkó Józsefné, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Pénzügyi
Fõosztályának fõosztályvezetõje

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
Szörényi Tamás, a fizikai tudomány kandidátusa, az MTA Lézerfizikai Tanszéki
Kutatócsoport tudományos fõmunkatársa, az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének tiszteletbeli docense

Charles Simonyi
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Év végi vigasságul ismét az IgNobel díjak
bemutatását kínáljuk. A név szellemes angol
szójáték, a Nobel és az ignoble (közönséges, nemességgel nem bíró, alantas)
szavak felhasználásával született. Röviden
emlékeztetünk a díj jellemzõire. Olyan támogatókra számítanak, akik nyilvánosan is
bevallják, hogy kedvelik a tudományt és van
humorérzékük. Az IgNobel díjazottai olyan
eredményeket értek el, amelyeken elõször
nevetünk, de késõbb gondolkodóba esünk.
A díjjal a szokatlanra irányítják a figyelmet, a
képzelõerõt ismerik el, egyúttal érdeklõdést
akarnak kelteni a tudomány iránt.
A díjra bárki jelölhetõ, a jelöléseket a
marca@chem2.harvard.edu címre várják. Ez
Marc Abrahamsnak, az Annals of Improbable
Research szerkesztõjének, az IgNobel moz
galom motorjának a címe. A gyõzteseket
kiválasztó testületben több Nobel-díjas is
szerepel, továbbá tudományos szakírók, spor
tolók, köztisztviselõk és a hagyományoknak
megfelelõen egy véletlenszerûen kiválasztott
utcai járókelõt is felkérnek a döntésben való
részvételre. Idén már a 16. alkalommal ítélték
oda a díjakat, átadásukra a Harvard Egyetemen került sor.
A fizikai díjat a párizsi Pierre és Marie
Curie Egyetem munkatársai kapták, mert fel
tárták, hogy miért törik a meghajlított száraz
spagetti rendszerint kettõnél több darabra.
Richard Feynman (1918-1988) a múlt század
fizikájának egyik nagy alakja és színes egyé
nisége már Nobel-díjas volt, amikor spagetti
fõzéshez készülve arra figyelt fel, hogy a két
végén megfogott és meghajlított spagettiszál
sohasem két darabra, hanem legalább
három, de inkább többfelé törik. Barátjával

együtt sorra tördelték a szálakat, és magya
rázatot kerestek a megfigyelésre. Sajnos sem
a kísérletek, sem az elméleti meggondolások
nem vezettek eredményre. Feynman késõbb
nem foglalkozott a megoldás keresésével. A
spagetti rejtélye akkor került újra elõ, amikor
1991-ben fizikai Nobel-díjat kapott a folyadékkristályokkal kapcsolatos munkásságáért
a francia Pierre-Gilles de Gennes. De Gennes
ott állt friss Nobel-díjasként a kamerák elõtt
és Feynmanra utalva a spagetti problémáját
nevezte meg a fizika legfontosabb megoldandó feladataként. Látta ezt a tudósítást egy
akkor érettségi elõtt álló francia fiatalember,
Basile Audoly, aki késõbb fizikát tanult, és
tavaly megoldotta a spagetti rejtélyét, legalábbis a rejtély nagy részét. Eredményét a
szakmában a legrangosabbak közé tartozó
amerikai fizikai folyóirat, a Physical Review
Letters közölte.
Audoly és kutatótársa, Sébastien Neukirch
hatféle, különbözõ keménységû spagettivel
kísérletezett. A spagetti egyik végét befog
ták, a másikat mozgatták, a történéseket
nagysebességû kamerával követték nyo
mon. Csaknem törésig feszítették a spagetti
szabad végét, majd elengedték. A felvételek
megörökítették, hogy a szálon hullámzás
alakult ki – az oda-vissza futó hullámok
egymással találkozva hol gyengítették, hol
erõsítették egymást. A tészta ott tört el, ahol a
két hullám azonos fázisban volt, az egyirányú
erõhatások összegezõdtek. Hasonló ered
ményre vezettek a számítógépes szimulációk
is. A számszerû adatok elemzésébõl érdekes
következtetés adódott: a szál hosszától függetlenül a törés helyébõl és az elengedés óta
eltelt idõ négyzetgyökébõl képzett hányados
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állandó. Eddig nem sikerült a törés várható
helyét elõre jelezni. Nincs magyarázat arra
sem, hogy miért csak néhány, s miért nem
nagyon sok darabra törik a spagetti.
A kémiai díjat Az ultrahang sebességé
nek változása a cheddar sajtban a hõmér
séklet függvényében címû, egy élelmiszertu
dományi folyóiratban közölt tanulmányért
kapta négy spanyol egyetemi kutató. Válto
zik-e vagy sem? – a kérdésre kísérletekkel
kerestek választ, és úgy találták, hogy van
hõmérsékletfüggése a sebességnek. Nulla
°C-on a sebesség 1590 m/s, 35 fokon viszont
már 1696 m/s. A méréssel feltárt összefüggés
a továbbiakban felhasználható hõmérséklet
mérésre, a sajtgyártás során zajló hõkezelések
(melegítés vagy hûtés) közben az ultrahang
sebességének megmérésével azonnal
adódik a minta átlagos hõmérséklete. A
sajtmester ennek ismeretében dönthet a kö
vetkezõ lépésrõl. A kutatók nem elégedtek
meg a puszta tény, a sebesség hõmérsélet
függésének megállapításával, hanem kiderí
tették az okot is. A hõmérséklet emelkedé
sével olvadni kezd a sajt zsírtartalma, szabad
olaj jelenik meg. A hõmérséklet – sebesség
összefüggés a 0-17 °C tartományban bizo
nyult legmegbízhatóbbnak.
A matematikai díjat két ausztrál kutató
kapta. Kiszámították, hány fényképfelvételt kell
készíteni ahhoz, hogy csaknem bizonyosak
lehessünk abban, a megörökített csoportból
senki sem csukta éppen be a szemét az
exponálás pillanatában. A fotózásra váró
személyek rendszerint tízszer pislognak
percenként, egy pislantásnál átlagosan 250
milliszekundumig tartják csukva szemüket. A
valószínûségek számításánál a pislogásokat
függetlennek tekintették, az egyik ember
pislogása nem hat a másikra. Ugyancsak
joggal feltételezhetõ, hogy a pislogások
eloszlása véletlen, nem hat másodpercenként követik egymást. Itt nem részletezett
gondolatmenettel ezt az eredményt kapták
n ember esetére (x a pislogások várható szá
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ma, t az idõ): (1 – xt)n a jó felvétel, vagyis
annak a valószínûsége, hogy éppen senki
sem pislogott. Az elkészítendõ fotók száma
tehát ennek a reciproka. 99 %-os biztonság
eléréséhez 30 ember esetében, rossz fényvi
szonyok mellett kb. 30 felvételre van szükség.
50 emberrel még jó megvilágítás mellett is
reménytelen pislogásmentes felvételben
reménykedni. A valószínûség-számítástól
idegenkedõknek egyszerû tanácsot adtak:
húsznál kevesebb ember estén jó világításnál
a szereplõk számát osszák el hárommal,
rossz világításnál kettõvel, és ennyi felvételt
készítsenek.
Akusztikai díjat is adtak ki idén. Vezetõ ame
rikai egyetemek munkatársai azt vizsgálták,
miért nem szeretik az emberek az iskolatáblát
végigkarcoló köröm keltette hangot. A díjazottak szerint a csikorgás ugyanabba a frekvenciatartományba esik, mint a csimpánzok veszélyt
jelzõ rikácsolása, és hasonlít is ahhoz. Még
élnek bennünk majomõseink évmilliókkal
ezelõtti ösztönei?
A békedíjat walesi feltaláló kapta. „Tiné
dzserriasztó” eszközt alkotott: a szerkezet
olyan magas frekvenciájú hangot bocsát
ki, amelyet a felnõttek már nem hallanak,
csak a fiatalok. A fiatalokat irritálja ez a hang,
ezért eltávolodnak a forrásától. A biztonsági
riasztókkal foglalkozó feltaláló akkor alkotta
meg a szerkezetet, amikor fiatal lánya nem
mert elmenni a boltba a környéken lebzselõ
tinédzserek miatt. A készüléket a bolt közelében a falra szerelte, azóta az ifjak eltûntek
onnan, a környékbeliek pedig bátran járnak
az üzletbe. A tinédzserriasztó másik változatának viszont éppen a tinédzserek a vevõi,
haszonélvezõi. A moszkitó nevû készülék
egyik változata mobiltelefonba szerelhetõ,
az általa adott csengést csak a fiatalok hallják
meg. A készüléket sokan vásárolják – nyilat
kozta a büszke feltaláló –, mert így a tanár az
iskolában nem hallja az sms-ek megérkezését.

J. L.
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Bár Francis Fesmire (University of Tennessee,
College of Medicine) saját bevallása szerint
mindig remélte, hogy egyszer Nobel-díjas
lesz, a bolondos orvosi Nobelt sem uta
sította vissza. A kardiológusként, illetve a
sürgõsségi betegellátásban tevékenykedve,
Fesmire lelki szemei elõtt azonban minden
bizonnyal nem a Nobel-díj lebegett, amikor
megírta Makacs csuklás megszüntetése
végbél-ujjmasszázs segítségével címû cik
két (Annals of Emergency Medicine. 1996.
17, 872.). A közleményben ismertette egy
férfi esetét, aki azért jelent meg a rendelésen,
mert három napja egyfolytában percenként
harmincat csuklott. A megállíthatatlan csuk
lást az egyik ideg elszabadult elektromos im
pulzusai okozzák, és Fesmire többféle ismert
eszközzel próbálta ingerelni az ideget. Egyik
sem volt eredményes. Ekkor eszébe jutott,
hogy olvasta valahol, hogy a végbél masszí
rozásával lelassították valakinek a túl gyors
szívverését, és mivel a folyamatos csuklás hasonló okokra vezethetõ vissza, gondolta, õ is
megpróbálja. A módszerrel megszabadította
betegét a szörnyû csuklástól. Az izraeli Majed
Odeh (Bnai Zion Medical Center, Haifa) két
évvel késõbb jött rá ugyanerre, és cikket írt
ugyanazzal a címmel (Journal of Internal
Medicine. 1998, 227, 2.), így Fesmire-nek meg
kellett osztania az elismerést.
Az IgNobel átadásán azonban Fesmire
elmondta, hogy a végbélmasszázst elavult
dolognak tartja, és azóta kitalálta az igazán jó
módszert a makacs csuklás megszüntetésére:
szexelni kell, az orgazmus ugyanis ugyanúgy
stimulálja a nervus vagust, mint a rektális
masszázs, és a páciensek körében minden
bizonnyal népszerûbb lenne.
Madártanban Ivan Schvab és az idõsebb
Philip RA May kapott IgNobelt, cikkük, amely
arra a kérdésre próbált válaszolni, hogy a
harkályoknak miért nem fáj a fejük az állandó
kopácsolástól, címlapsztori volt a British
Journal of Opthalmology címû folyóiratban
(2002, 86, 843.). Hát mi lenne velünk, embe

rekkel, ha fejünket folyamatosan és iszonyú
erõvel falba vernénk? És velük miért nem
történik semmi? Miért nem válik le szemükrõl
az ideghártya, miért nem kapnak agyrázkó
dást és egyebeket?
A rengeteg faj közül a Kalifornia Egyetem
munkatársai Észak-Amerika legnagyobb har
kályával (Dryocopus pileatus) foglalkoztak.
Ez a madár kopácsoláskor másodpercenként
hússzor üti meg a fatörzs kemény felszínét,
naponta akár 12 ezer kalapálást is végezhet.
Csõre olyan erõvel ütõdik a fához, mintha
26 km/órás sebességgel csapódna oda. A
kutatók megállapították, hogy a madarat
speciális mechanizmusok és struktúrák védik
az agyi sérülésektõl, a szem bevérzésétõl, a
szem ideghártyájának leválásától.
A csõrkávák példál erõs izmokkal kap
csolódnak a koponyához, és ezek az izmok
egy milliszekundummal az ütés elõtt össze
húzódnak, segítve ezzel az erõk eloszlását,
így az ütés pillanatában az agy védelmét.
Megállapították azt is, hogy a madárnak
vastag, csontos koponyája van, ez a csont
azonban szivacsos, rugalmas. Az agynak ez
olyan „csomagolást” jelent, mint a mûszaki
cikkek számára a dobozokban elhelyezett
mûanyaghab, a hungarocell. A harkályt
méretei is „ütésállóvá” teszik: agya ugyanis
relatíve apró, agytömegének és agyfelszínének aránya kicsi, így egy viszonylag nagy
felszínen oszlik el az ütések ereje, „ami valahogy ezt a konstrukciót az emberi agynál
ellenállóbbá teszi a rázkódásra” – mondja
Ivan R. Schrab.
A biológiai díjat a holland Bart Knols és
Ruurd de Jong (Wageningeni Mezõgazdasági
Egyetem) kapta, mert számos cikket közöltek
arról, hogy a malária kórokozóját hordozó
nõstény szúnyog (Anopheles gambiae) egy
aránt kedveli a limburger sajt és az emberi láb
szagát. (Egyik cikkük igen jelentõs lapban jelent
meg: The Lancet. 1996, 348, 1322.)

G. J.
Jéki László – Gimes Júlia
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Kozári Monika: A dualista
rendszer (1867–1918).
Modern magyar politikai
rendszerek
A történetírás speciálisan a múlt feltárását
végzi, a rendelkezésre álló írásbeli források,
tárgyi emlékek, szóbeli közlések segítségével.
Fejlõdését módszertani alkalmazások befolyásolják, sõt mindemellett a történetíró
egyénisége is rányomja egy adott munkára
a bélyegét. A történeti korok, szakaszok be
mutatásában újdonságként hat a szándék,
és immár gyakorlat, hogy a száraz tények
helyett, eseménytörténeti felsorolások elke
rülésével a tágabb értelemben vett mûködési
mechanizmust és rendszert mutatja be a
Modern magyar politikai rendszerek sorozat
dicséretes módon. Ennek egyik rendkívül
olvasmányos és élvezetes stílusban megírt
kötetét tarthatjuk kezünkben, amely egy
szerre tesz eleget a rendszerben történõ
gondolkozás és az ismeretközlés tényszerû
feladatának. A munka kézikönyvnek készült,
azonban az információk a szövegben vissza
kereshetõek, ugyanis Kozári Monika azt a
módszert választotta, hogy a szövegkörnye
zetben szerepelteti a hivatkozott munkákat és
szerzõket.
A módszer, amit Fernand Braudel német
hadifogsága idején dolgozott ki, ami könyv
formájában 1949-ben jelent meg, fontos
inspirációt jelentett a rendszerszemlélet al
kalmazására. Braudel módszerét vonatkoz
tatta az idõstruktúrákra, az ember és környe
zet kapcsolatára, nagyobb – az emberi
társadalom szervezeti és mûködési keretei –
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rendszerekre, mint az állam és társadalom,
illetve kultúrára, majd a politikai és katonai
eredményekre is. A hazai történetírás eddig
kevésbé használatos módszere volt a rend
szerek bemutatása. Különösen érdekes
ebben a vizsgálati mezõben nézni Kozári
Monika könyvét, mert a rendszerszemléletû
megközelítés érinti a dualista államszervezet,
a közös szervek, közigazgatás és szakigazgatás és bíróság szervezeti rendszerét is. Mindezek befolyásolták az itt élõ emberek életét,
alakították mindennapjaikat, hiszen azok
mûködtették õket, a szervezeti struktúrák
pedig kihatottak az emberi kapcsolatokra. Ez
a törekvés, a rendszerek és az egyes ember
kapcsolatba hozása sajátos randevú, ami ez
esetben igen-igen jól sikerült, s a kor maga
megfelel a modernitás követelményeinek.
A dualista rendszer, a kettõs monarchia,
nemzetközi jogi értelemben vett reálunió
szinte egyedülálló képzõdmény volt, hozzá
hasonlóként talán valóban csak a svéd–norvég uniót említi meg a szakirodalom, illet
ve a lengyel-litván államközösség (unió)
volt ehhez hasonlatos. Kozári Monika jól
érzékelteti az uralkodó Ferenc József álláspontjának változását, az abszolutizmus
feladását a kiegyezés megkötése érdekében,
ugyanakkor a magyar fél álláspontját, amely
szerint a föderalizmus már elfogadhatatlan.
A sajátos alkufolyamat, amely jellemezte az
Osztrák–Magyar Monarchia mûködésének
gyakorlatát, jelentett bizonyos függõséget,
ugyanakkor mindkét állam belügyeiben,
közigazgatásában, igazságszolgáltatásában,
közoktatásában és többnyire pénzügyi és
közgazdasági területeken független volt.
Fontos Kozári Monika megállapítása a közös

Könyvszemle
ügyek döntési folyamatára vonatkozóan, miszerint közös birodalmi parlament hiányában
a döntések abszolutisztikus jelleget öltöttek
az uralkodó befolyása miatt (29.).
A magyar állami mûködés mellett na
gyon érdekes része a könyvnek a közös
társnemzeti külpolitikához tartozó állampol
gárság kérdése, ennek kiváló bemutatása.
A kérdés rendkívül érdekes, mivel közös
osztrák-magyar állampolgárságról nem is
beszélhetünk.
Az államhoz való tartozás jogi kifejezõ
dése, melyhez sokszor jelentõs jogok tartoz
tak. Elõször az állampolgársági törvény
szabályozására 1879-ben került sor.
Tisza Kálmán miniszterelnök 1879. októ
ber 8-án terjesztette a képviselõház elé „a
magyar állampolgárság megszerzésérõl és
elvesztésérõl” szóló törvényjavaslatot, ame
lyet a képviselõház egy hónap múlva elfoga
dott. Miután a fõrendi ház is megtárgyalta,
Ferenc József 1879. december 20-án szente
sítette. Hatályba a következõ év január 5-én
lépett. Az ellenzék kemény kritikával illette
a javaslatot, az õ olvasatukban nem magyar
jellegû és megteremti a közös osztrák-ma
gyar állampolgárságot, az Ausztriával való
közös hazát, amely ellen a magyar állampol
gároknak tiltakozni kell. A másik sérelem a
honosítás volt, hogy az uralkodói jogkörbe
került. A törvény 1948-ig érvényben volt, 1922ben és 1939-ben módosították (40–42.).
A mindenkori külpolitika másik fontos
területe az úti okmányok kérdése, az utazási
lehetõségek szabályozása.
Európában a XIX. század második felében
alig volt szabályozva a kérdés, nemigen
használtak útlevelet és vízumot. Kivétel volt
Oroszország és a Török Birodalom, ide útle
vél és vízum is kellett.
„Az Osztrák-Magyar Monarchia az úti
okmányok szempontjából sem viselkedett
egységes államként.” Nem létezett osztrák–magyar útlevél sem, csak külön magyar
és osztrák. A magyar állam egészen 1903-ig

nem alkotott útlevéltörvényt. Az alapállás
szerint Európába (Oroszország és a Török
Birodalom kivételével) nem kellett, de az
Amerikai Egyesült Államokba sem, Auszt
riába és Horvátországba szabadon lehetett
utazni, Szerbiába és Romániába nem mindig
lehetett úti okmány nélkül beutazni (44–45.).
Az elsõ útlevelek egylaposak voltak, már
tartalmaznak személyleírást, de még fényképet
nem. Késõbb családi útlevél, ahol a családfõ
útlevelébe beírták a hozzátartozókat, rokoni
fokot stb. A vízumot az elsõ világháborúig
láttamozásnak nevezték. A vízumkényszer
az elsõ világháború idején viszonossági
alapon alakult ki.
Az elsõ átfogó szabályozás „az útlevél-,
illetve a határszéli szolgálat szabályozása
tárgyában” kiadott belügyminiszteri rendelettel 1898-ban történt. 1903 korszakhatárt
jelentett az útlevéljogban, sorra jelentek meg
törvények a lakhatásról, határrendõrségrõl,
útlevelekrõl. (Elvileg 1960-ig volt érvényben
Magyarországon.)
Az elsõ világháború határkõ, mivel az
addigi liberális gyakorlatot egy szigorúbb
rendszer követte, a kötelezõ fényképhasz
nálattal (46–47.).
Finom precizitással elemzi a közös szer
vek tevékenységét, a delegációk államjogi
kérdésfelvetéseit Andrássy idején, majd egy
re inkább a költségvetés árasztotta el a közös
tárgyalásokat. Goluchowski idején pedig
a kereskedelmi szerzõdések megújítása
uralta a tárgyalásokat (77.). Mégis a közös
költségvetésben mindvégig egyértelmûen a
katonai kiadások domináltak, az egyes állami
kiadásokban pedig nem a közös büdzsébe
való befizetések, hanem az adósságszolgálat
kiadásai álltak az egész korszak átlagában az
elsõ helyen. A két társállam saját kiadásaiban
az osztrák fél nagyobb összeget fizetett a
közös költségvetésbe, mint Magyarország.
Ugyanakkor a kvótabefizetésekben a ma
gyar befizetések százalékban fokozatosan
nõttek. A kiegyezés alapján egyik fél sem volt
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gazdaságilag alárendelve a másiknak, mégis
a kiadások és fejlesztések eldöntésénél sok
szállal kapcsolódtak egymáshoz.
Ilyen eset volt a haditengerészet fejlesz
tésének ügye 1904-ben, ami fontos forduló
pontot jelentett a hadi kiadásokban. Az erre
fordított összegek 1905-tõl gyorsan nõttek.
Ekkor nagyarányú fejlesztést, illetve többéves
rendkívüli hitelt szavaztak meg a haditen
gerészet számára. A kormány a Kereskede
lemügyi Minisztériumot felhatalmazta, hogy
tárgyaljon a haditengerészettel.
A haditengerészet igyekezett megnyerni a
flottafejlesztéshez a magyar delegációt, hogy
a szavazás során megkapják a szükséges
hiteleket, a magyar delegáció viszont ezt igyekezett kihasználni, alkalmazva a kompenzáció
eszközét, miszerint a magyar ipar, ahol arra
képes, a kvótaarányon felül szállíthasson a
haditengerészetnek.
Különösen élesen merült ez fel az 1906.
április 6-i konferencián, melyet Szterényi Jó
zsef kereskedelemügyi államtitkár vezetett,
késõbb fontos szerepe volt a Monarchia fel
számolásakor keletkezett alkufolyamatban.
Szterényi azt kérte a tárgyalásokon, hogy
a magyar fél, ahol nem képes betartani a kvó
taarányos teljesítést, a hadsereg szállításainál
kapjon kárpótlást, mintegy kompenzációt.
Végül kompromisszumos megoldás
született, a teljes kompenzáció kimaradt a
megállapodásból, de az 1904-es megállapo
dás titkos záradékában a lövedékszállítás
esetén 50 %-os lehetõséget biztosítottak a
magyar ipar számára.
Az országgyûlés mûködését vizsgálva
helyesen mutat rá Kozári Monika a parlamen
tarizmus fogyatékosságára, a váltógazdaság
hiányára (87.).
A szerzõ könyvében folytatja azt a mód
szert, hogy a legnagyobb rendszerektõl tart
a legkisebbekig, ennek következõ állomása
az 1885-ös fõrendiház reformja (85.). Nagyon
hasznos a házszabályokról, választójogról,
a dualizmuskori pártok strukturálódásáról
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írott rész. A politikaformálásban, valóban,
a sajtónak ekkor már jelentõs szerep jutott,
különösen a századforduló után, mikor sorra
alakultak a világnézeti pártok (135.). A dua
lizmus korának színes egyesületi élete (142.)
a civil társadalom mûködésének eredmé
nyességét igazolja. A társadalomtörténeti
optika a magyar minisztertanács összetételét,
miniszterek és hivatalok társadalmi összeté
telét mutatja be (155–157.). A kormány és az
országgyûlés viszonyát oknyomozó módon
közelíti meg, csupán két esetben szavazták
le a hivatalban lévõ kormányt (169). A minisztertanácsnak rendkívül sokoldalú volt a
tevékenysége, ennek részleteit fõleg Tisza
Kálmán miniszterelnöksége idején vizsgálta
Kozári Monika (173.). A rendszer sajátosságai
miatt döntõen az állandó érdekképviselet
foglalta le Ausztriával szemben.
A dualizmus korának tõkeimportja, majd
belsõ fejlõdése az államháztartási egyensúly
megteremtésével párhuzamosan a modern
állam és infrastruktúra kiépítése mellett
kötelezte el magát. Ennek a fejlesztésnek
egy kiemelt területe volt a közigazgatás.
Egyetértve Kozári Monikával, talán ebben az
alrendszerben lehet tapasztalni a legnagyobb
fejlõdést. Ennek megszervezése, irányítása, a
központi rendeletek végrehajtása, az állam
polgárok védelme rendkívül fontos terület.
Mindemellett utal a könyvben korábban
is arra, hogy számos jogi, közigazgatási
kérdésben létezik egy folytonosság, a Monarchia felbomlása után kimutatható egyfajta
továbbélés.
A tisztviselõi kar vezetõje az alispán volt,
helyettese a vármegyei fõjegyzõ. A járások
élén a fõszolgabíró állt, õt a szolgabírók segí
tették (202.). A megye elsõ embere a fõispán
volt, ellenõrizte az önkormányzatot, õrködött
az állami közigazgatás érdekein (203.), Tisza
miniszterelnöksége idején teremtette meg a
nyugdíjképességüket (204.).
Az önkormányzatok, a közigazgatás több
reformot élt meg, ezek közül is kiemelkedett

Könyvszemle
Tisza Kálmán közigazgatási átszervezése
(1876-1881), amit Kozári Monika a közigaz
gatás polgárosításának harmadik hulláma
ként jellemez. Tisza elsõdleges célja volt,
hogy a gazdaságot rendbe hozza, pénzügyi
leg talpra állítsa az országot. Ebben vélte
fontosnak a közigazgatás reformját. Tisza
szándéka szerint nem akarta államosítani
a közigazgatást, viszont szakszerûbbé és
racionálisabbá akarta tenni (221.).
Fontos lépés volt a közigazgatási terület
rendezés, mivel a megyék területileg rendkí
vül nagy eltérést mutattak (229.). Tisza
Kálmán kormányának egy sor reformja volt,
a tempós gazdasági fejlõdését követnie
kellett a közigazgatás átalakulásának. Ezt a
tisztviselõi kar képzettségi szintjének emelése mellett az állampolgárok védelmének
minél teljesebb biztosításával kívánta elérni.
A kormány hatalmat akart az önkormányzatok fölött, a felügyeleti (fõispán) jogkör
eszközével (233.).
A dualizmus korának utolsó alrendszere
volt a szakigazgatás, errõl a bíráskodást
1869-ben választották le. A szakigazgatás
fejezetben részletesen bemutatja a karhatalom szerveit, a belügyi szakigazgatás
egyes területeit, a gazdasági szakigazgatást.
Bemutatja a pénzügyi közigazgatást, a kultusz- és gazdasági közigazgatást, majd az
igazságügyet (269.).
A kiegyezés megkötésekor nem volt or
szágos rendõrség Magyarországon, ennek
megteremtése a Monarchia felbomlása után
történt. A csendõrség újjászervezésére 1880
augusztusában került sor (270–271.).
A civil társadalom életét befolyásolta a
közegészségügyi törvény és a gyámügyi
igazgatás. Gazdasági szempontból a pénz
ügyi közigazgatásnak egyrészt a pénzügyõr
ség megszervezésével, másrészt az illetékek
kiszabásával, a földadó nyilvántartásával
kellett foglalkoznia (275–276.).

Mindemellett kiemelkedett a nevelési és
oktatási közigazgatás, a közlekedés és hírköz
lés, kereskedelem, ipar és földmûvelésügyi
igazgatás megszervezése, amelynek egyesületi tevékenysége mellett Kozári Monika a
szakoktatás eredményeit is kiemeli (282.).
A bírósági szervezet bemutatását a szerzõ
1848 elõttrõl kezdte, a dualizmus korára vonat
kozóan megállapította, hogy akkor a bíróságot hatóságnak tekintették, a bírót pedig hivatalnoknak. A bíró sokféle feladatot látott el,
viszonylag nagy hatalma volt, amit a bírói fe
lelõsség ellensúlyozott (291-292.). Sajátos fel
adatuk volt, a választási, a kiskorúakkal fog
lakozó, a tõzsdei, a fõudvarnagyi, és konzuli
bíróságoknak. Fontos volt a hadbíróság és az
esküdtbíróság mûködtetése (296–297.).
Az igazságszolgáltatás a büntetés-végre
hajtási intézetek korszerû hálózatát mûköd
tette. Végül fontos lépésnek tekinthetjük,
hogy a telekkönyvezéssel a törvényhozás a
járásbíróságokat ruházta fel.
Az Osztrák-Magyar Monarchia nemcsak
szerkezetében, de felbomlását tekintve
egyedülálló a történelemben, a lexikonok
a dismembratio klasszikus eseteként tárgyal
ják. Ez az államstruktúra bomlását jelentette,
de egyben a rendszer bizonyos elemeinek
továbbélését. Ezt kísérheti végig a könyv
elolvasása során a figyelmes olvasó.
A könyv értékét számottevõen növeli a
– korunk gazdag hazai könyvpiacán egyálta
lán nem általános – gondos szerkesztés és
módszertani kimunkálás, amely szakavatot
tan igazít el, mindeközben a dualizmus
korának hétköznapi világát is hitelesen
hozza közel az olvasóhoz. (Kozári Monika: A
dualista rendszer (1867–1918). Modern ma
gyar politikai rendszerek. Sorozatszerkesztõ:
Romsics Ignác. Budapest: Pannonica Kiadó,
2005. 320 p.)

Szávai Ferenc Tibor

az MTA doktora
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Politika és filozófia?
Monográfia
az igazságosság
és politika viszonyáról
Balogh István neve nem ismeretlen a tár
sadalom- és politikaelmélet iránt érdeklõdõ
olvasók számára. Az MTA Filozófiai, majd a
Politikatudományi Intézetének munkatársa,
utóbbinak több éven át igazgatója, egyetemi
tanár, több, az MTA kiadásában megjelent
monográfia szerzõje, és szerkesztõje több
tanulmánygyûjteménynek. A sorozatot,
amelyben újabb kötete jelent meg, G. Fodor Gábor szerkeszti, és a Politikai filozófia
címet viseli.
Politikáról és filozófiáról a kettõ szerves
kapcsolatát szem elõtt tartva manapság ritkán
beszélünk. 1989 elõtt, amikor Magyaror
szágon és a keleti blokk többi országaiban a
„tudományos szocializmus” volt a politika legitimációs ideológiája, a filozófia gyakran vált
a politikai botrány és manipuláció tárgyává.
A „hivatalos” filozófusok közel kerülhettek
a hatalomhoz, a „disszidenseket” pedig elnyomták, publikációs, foglalkoztatási, utazási
tilalmakkal sújtotta õket a hatalom. A rendszerváltást követõen a politika és a filozófia
viszonya „elhidegült”, avagy normalizálódott,
a demokratikus rendszerben a filozófiai
kutatás a kultúr- és társadalomtudományok
„normál” szereplõjévé vált, a filozófusok többé nem lettek politikai botrányhõsök, sem
pedig hivatalos ideológusok.
Balogh István és mindazok, akik ma a
„politikai filozófia” kutatási irányát követik,
nyilván nem az 1989 elõtti „politikus” filo
zófiát mûvelik, hanem a régtõl, talán Platón
óta jelen lévõ igényt és kihívást válaszolják
meg a társadalom és a politika alapjainak
elméleti feltérképezésével. Magyar és nem
zetközi kutatói hálózatok részeseként Balogh
mind az angolszász, mind a német társada
lom- és politikaelmélet irányzatainak avatott
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ismerõje, és a hazai politikai filozófia egyik
doyenje, nemrég töltötte be 70. életévét.
Új könyve, mely az igazságosság és a
politika viszonyával foglalkozik, olyan témát
választott, amely központi mind a német,
mind az angolszász kutatásokban, sõt gyakor
lati politikai relevanciával is rendelkezik.
Belpolitikailag a szociális és gazdaságpolitika
útkeresésében, EU- és globális politikában
pedig az integráción és a világrendszeren
belüli szociális, ökológiai és politikai egyen
súlyok keresésében és bizonyos elõzményei
vannak a magyar kutatásban is (Heller Ágnes,
Tanyi Attila munkái). Az igazságosság a tár
sadalom és politika alapvetõ követelménye,
olyan normatív tartalmú, filozófiai megala
pozást igénylõ problematika, amely mind a
társadalom-, a jog- és politikai filozófiát, mind
a társadalom-, a jog- és a politikatudományo
kat megmozgatja az utóbbi években itthon és
külföldön egyaránt. Ezeknek a nemzetközi
vitáknak a legtöbbet idézett alakja a nemrég
elhunyt kanadai filozófus, John Rawls igazságosságelméletével, akinek kritikai méltatása
Balogh könyvében is központi szerepet kap.
A szerzõ munkájának fõ célkitûzését a jóléti
állam normáinak és struktúráinak újragondolásához köti. Aligha kell részletesebben
taglalni, hogy az igazságosságprobléma
hátteréül szolgál egy sor releváns politikai
döntésnek. „A korábban már megszokottá
vált és otthonosan berendezettnek tekintett
intézmények, körülmények és cselekvési tér
megváltozása, átalakítása azonban – továbbra is demokratikus politikai berendezkedést
feltételezve – óhatatlanul felszínre hozza
az említett háttér problémáit. Az egymással szembefeszülõ érdekek közötti tartós
konszenzus, az elkerülhetetlen változások
végrehajtása és stabilizálása, valamint az
azokat szolgáló új közmegegyezés csak a
világosan megfogalmazott normáknak és
elveknek az érintettek általi megvitatása és
a – vita eredményeként – elfogadása esetén
lehetséges.” (10.)

Könyvszemle
A globális politikában kibontakozó trend
az igazságosságkoncepciók újraértelmezé
se, a jóléti állam átalakulása és a globális
érdekkonfliktusok rendezésének igénye
következtében kerül elõtérbe. „Ebben van
a magyarázata annak, hogy az ezredforduló kezdeteitõl Európában és a tengeren
túl is, a politikai pártok (újra) felfedezik az
igazságosság fontosságát, és programjaikban,
reformkonvencióikban az igazságosság
valamely elve meghatározó szerepet foglal
el.” (10.) A pártoknak persze nem feladatuk
a filozófiai elmélyülés, de a liberálisok, a
konzervatívok, a szocialisták és a zöldek
egyaránt megkísérlik saját társadalmi-politikai értékrendjeik alapján tisztázni saját
igazságossági koncepciójukat. Ennek során
a gyakorlati politikai vitákban is nagyon
sokszor hivatkozzák fõleg John Rawls nevét
és munkásságát.
Rawls, bár az angolszász politikai filozófia ügyeletes sztárjai közé tartozik, de részben
a német klasszikus filozófia hagyományait
folytatja, így fõként Kant munkásságának
kritikai elsajátítására építi fel saját fordulatát
a morál- és politikai filozófiában. Annak a
Kantnak a munkásságára, aki a XVIII. századi
Königsbergben – ma Kalinyingrád – alkotott,
és ma is a globalizáció filozófiájáról folytatott
viták egyik legtöbbet hivatkozott szerzõje!
Persze a németek nem csupán a klasszikus
hagyomány, de a mai társadalom- és politi
kaelmélet vonatkozásában is „beleszólnak”
a globális igazságosságról folytatott vitákba,
így Balogh, aki saját álláspontját a kortárs
szerzõk kritikájából fejti ki, bõven foglalkozik a más mûveiben is elemzett Jürgen
Habermas, Niklas Luhmann, Ottfried Höffe
és Richard Münch a téma szempontjából
releváns elméleteivel.
A szerzõ úgy értelmezi az igazságosságelmélet feladatát, hogy „az igazságosság tár
sadalomelmélete annak tisztázására irányul,
hogy melyek azok a feltételek, amelyek az
emberek (közösségek, csoportok, egyének)

között kialakult egyenlõségek és egyenlõt
lenségek elosztásának erkölcsi-normatív
értékelését meghatározzák, valamint me
lyek azok az elvek, amelyek az egyenlõség
és az egyenlõtlenség jövõbeli elosztását
az említett erkölcsi-normatív értékeléshez
közelítik” (357.). Az igazságosság területeit
Balogh Rawls és mások nyomán a politikai,
a szociális és a társadalmi szférákra osztja fel
(377–385.). A két utóbbi különbsége abban
áll, hogy míg az elõbbi az újraelosztás, az
utóbbi a társadalmi makrostruktúra felépülésének jellegét és szerkezetét állítja elõtérbe
(415.). Mindegyik területen elemzi a szakirodalom által vitatott problémák sorát, így
például a politikai és a szociális területeken
az állam legitimációjának és limitációjának,
a társadalmi területen pedig például a társadalmi struktúra kulturális alapjainak, ill.
hátterének kérdéseit. Kitekint minden ilyen
kérdéskör kapcsán a nemzeti politikai, szociális és társadalmi színtérrõl a világpolitika,
a világméretû politikai-szociális kérdések a
„világtársadalom” (Luhmann) problémáira
(283–351.).
Balogh az „önbecsülés normatív igazsá
gossági elvei” (415.) alatt a következõket érti.
„Elsõ alapelv: minden ember joggal tart
igényt képességei és adottságai kifejlesztését
és gyakorlását szolgáló feltételekre.
Második alapelv: az egyén felelõsséggel
tartozik képességei kifejlesztésért és gyakor
lásáért.
Harmadik alapelv: az egyének közötti
kapcsolatok és intézmények úgy kialakítan
dók, hogy a képességei kibontakoztatásában
és gyakorlásában felelõsségteljes egyén
teljesítménye önbecsülésének alapjává vál
hasson.”
A szerzõ következtetései és megközelí
tésmódja több kérdést vetnek fel. Bár gyak
ran hangsúlyozza, hogy nem törekedhet tel
jességre a monográfia a téma és a szakiroda
lom szerteágazó volta következtében, de
markánsan antropológiai jellegû álláspont
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jának kifejtésében és megalapozásában le
mond olyan, még a hivatkozásokban sem
szereplõ klasszikusok felelevenítésérõl, amelyek az Arisztotelész, Thomas Hobbes, Kant
sort kellene hogy folytassák. Gondolok itt
John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville és
Wilhelm von Humboldt munkásságára.
Ugyancsak nagyobb súlyt kellett volna vé
leményem szerint kapnia a felelõsségprob
lematikának a kötetben, amely régebb óta
felvetõdik az igazságosság-kérdéskörhöz
való viszonyban mind a hazai, mind a nem
zetközi szakirodalomban. A globalizáció
problematikája pedig elválaszthatatlan a
regionalizáció kérdéskörétõl, így különösen
az Európa-problematikától és az eurocent
rizmus kérdésétõl, amely alig nyer említést,
holott a globalizációprobléma megvitatá
sának szempontjából megkerülhetetlen. Ez
a részben szubjektív hiánylista azonban nem
feledtetheti a kötet gazdagságát, jól felépített
és az áttekinthetõséget biztosító szerkezetét,
úttörõ kérdésfeltevéseinek sokaságát, gya
korlati relevanciáját, amelyet a kötet záró
mondata jól vet fel. „A kérdés akkor ez: van-e
esély az önbecsülési igazságosság elveinek
intézményesítésére, amely lehetõséget ad az
embernek ahhoz, hogy kontingenciáinak világát és rendszerjellegû széttagoltságának szociális adottságait személyiséggé integrálja, ezáltal
kidolgozza belõle önmagát, anélkül, hogy
annak a bázisnak a megsemmisítésére törne,

amelybõl mint talajából kiemelkedett. Ennek
a kérdésnek a megválaszolásától függ a
modern társadalmak jövõje és alkotó
szereplõinek a sorsa.” (416.)
A kötet számot tarthat a társadalom és
a szélesebb értelemben vett „ember”-tudo
mányok mûvelõinek érdeklõdésére, de
elolvasása nem teljesíthetetlen feladat a
természettudományok mûvelõi számára
sem. A társadalmi élet normatív alapjaira
való rákérdezés manapság – nem divat. A
társadalomirányítás és szervezés szívesen
tekint el tõle, és csupán a szociáltechnológiai
szempontokat érvényesíti. A közvéleménykutatások is megrendítõ adatokat szolgáltatnak már régóta a politikai intézmények
legitimációjáról, amelyeket csak rontott a
2006 õszén kirobbant morális-politikai válság.
Mindez nem csupán a meglévõ alapelvek és
gyakorlatok „reformját”, „jobbítását”, hanem
alternatív megközelítések és megoldások
keresésének igényét támasztja feladatként
a politikai filozófusok számára. A politika, a
nevelés, a média és a tudomány, valamint
a kultúra fõárama is könnyedén lemond
az alapértékekre való rákérdezés feladatáról – szánjunk hát idõt és energiát ezekre
legalább mi, a tudomány emberei! (Balogh
István: Igazságosság és politika. Budapest: L’
Harmattan, 2006. 441 p.)

Heller Farkas:
Etikai tudomány-e
a közgazdaságtan?

fontos szerepe volt a teoretikus közgazdasági
gondolkodás formálásában és terjesztésében
a két világháború közötti Magyarországon.
Professzori tevékenységével oktatóként,
nemzetközileg is elismert mûveivel tudós
kutatóként, szakmai-közéleti munkásságával a felsõoktatási és tudományos élet
szervezõjeként, fontos tisztségeket betöltve
járult hozzá a magyar közgazdasági kultúra
szintjének emeléséhez.
A két világháború közötti közgazdaságtan
problémái és gondolatvilága iránt érdeklõdõ

A Budapesti Corvinus Egyetem szellemi
adósságtörlesztõ folyamatának újabb állomása Heller Farkas válogatott írásainak
megjelentetése a Magyar Közgazdasági
Klasszikusok sorozatban. Heller Farkas (18771955) a magyar közgazdasági gondolkodás
egyik legjelentõsebb és legismertebb alakja,
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Szabó Máté

egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Könyvszemle
olvasó hasznos kötetet kap kézbe, hisz az itt
közölt mûvek eredetileg folyóiratcikként, önálló elõadásként, alkalmi kiadványként jelentek
meg 1906 és 1946 között, így ma már elsõ megjelenési helyükön sem lelhetõk fel könnyedén.
Ráadásul a cikkek, önálló tanulmányok Heller életmûvében jelentõs szerepet töltenek be,
a mai olvasó számára elevenebben hozzák
vissza a kor nagy elméleti vívódásait, mint
nagy összefoglaló munkái. Két közelmúltban megjelent mûvét is beleértve, a sokáig
méltánytalanul mellõzött helleri életmû legfontosabb írásai így már újabb kori kiadásban
is léteznek magyar nyelven.
A második világháború utáni hallgatás
elõször 1988-ban tört meg kétkötetes Köz
gazdaságtan-ának reprint kiadásával. Majd
a mai generációk számára 2001-ben vált
hozzáférhetõvé a Magyar Közgazdasági
Klasszikusok sorozatban a magnum opus, az
1943-ban megjelent A közgazdasági elmélet
története címû grandiózus tematikus összefog
lalás. Közgazdasági Lexikon-a, mely külföldi
recepcióját tekintve a leglátványosabb sikert
hozta számára, ugyan csak kitartó antikvá
riumi vadászat után lelhetõ fel, ez azonban
már nem akadálya az életmû mai megisme
résének és elismerésének. Az is pozitív jel,
hogy a Heller halálának 50. évfordulója
kapcsán rendezett szakmai megemlékezéssorozatot, melynek voltaképpen a jelen
kötet is részét képezi, eredetileg a Corvinus
Egyetem Heller-szakkollégiumának diákjai
kezdeményezték.
Heller Farkas élete és életmûve egyszerre
viseli magán a tudósi életút ideáltipikus és a
csak Európa e táján elõálló szituációk össze
tevõit és nyomait. Nagy mûveltségû apja
Heller Ágost, valamikori heidelbergi diák,
természettudós és fizikatörténész, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja, akinek három
fia közül kettõ egyetemi tanár és akadémikus
lett: a közgazdász Farkas mellett az ifjabb
fiú, a büntetõjogász Erik is elnyerte a tudós
társaság tagságát. Heller Farkas ugyanakkor

nehezen jutott professzori katedrához, bár
1904-ben akadémiai díjat nyert A határhaszon elmélete címû munkájával, többszöri,
különbözõ helyekre benyújtott pályázatot
követõen csak 1914 elején nevezték ki
tanárrá a budapesti Mûegyetemen. Ekkor
viszont a háború szólt közbe. Katonai szolgálatát nem a fronton, hanem Bécsben a
Monarchia közös hadügyminisztériumában
teljesítette, a Wissenschaftliches Komitte für
Kriegwirtschaftban hivatalnokoskodott. E
kitérõ nem volt szakmai karrierjének ártalmára, hiszen például Bécsben ismerte meg
Othmar Spannt, aki késõbb a lipcsei Quelle
und Meyer kiadó figyelmébe ajánlotta Hellert. Ennek alapján jelent meg 1921-ben elsõ
német nyelvû könyve, a Die Entwicklung
der Grundprobleme der volkwirtschaflichen
Theorie, mely négy további bõvített kiadást
ért meg. Heller publikációs tevékenysége
jól mutatja korabeli európai elfogadottságát,
hiszen számos munkája nemcsak német,
hanem spanyol, francia és finn nyelven is
megjelent. A mai kutatónak már közgazdaság-történeti érdekesség, ám egyáltalán
nem tekinthetõ véletlen momentumnak,
hogy Közgazdasági Lexikon-a német nyelvû
kiadásának recenzense – mely munka
egyébként spanyol nyelven is hat kiadást ért
meg – Friedrich August von Hayek, az osztrák
iskola késõbb világhírûvé vált képviselõje, a
majdani Nobel-díjas volt, aki a Zeitschrift für
Nationalekonomie-ban (1929/1) írt elismerõen
Heller mûvérõl. A nagyívû tudósi pálya szakmai megkoronázását azonban a XX. századi
történelem megakadályozta. A már a háborús években publikált nagy összefoglalása,
A közgazdasági elmélet története (1943)
beemelhette volna abba a hivatkozáskörbe,
amely magyarok közül addig csak Kautz
Gyulának sikerült. A Macmillan szerzõdést is
kötött angol nyelvû megjelentetésére, de ez
a kiadás már nem realizálódhatott: egyrészt,
mivel a félig kész fordítást bombatalálat
pusztította el, másfelõl, ennél lényegesebb
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akadályként, a háború utáni korszak magyar hivatalossága már elsõdlegesen nem a
siker elõsegítésén, hanem a tudós szakmai
megalázásán munkálkodott. A korábban
minden szakmai elismerést elnyerõ tudóst
– rektorság, akadémiai osztályelnökség, a legmagasabb kitüntetés, a Corvin-lánc elsõkénti
odaítélése stb. – politikai feddhetetlensége
ellenére több tudóstársával és testvérével
együtt megfosztották akadémiai tagságától.
Az újjáalakult Közgazdasági Egyetemen
sem taníthatott többé. 1955-ben hunyt el.
Az Akadémia 1989-ben vette vissza tagjai
sorába. Lényegében csak a ’90-es években,
azaz a rendszerváltást követõen jelentek
meg újólag hivatkozások tevékenységére, s
munkásságára.
Hellert a határhaszon-elmélet leghatá
rozottabb képviselõjének tartották Magyar
országon, mûveiben azonban nemcsak az
osztrák iskola nézetvilágát használta fel, más
irányzatok eredményeibõl is merített, a vita
tott kérdésekben szuverén módon nyilvánult
meg. Éppen e tekintetben érdekes válogatott
írásainak kötete, a négy évtizedet átfogó intervallumon született tanulmányok a kor, mi
több, a közgazdaságtan másfél évszázada elméleti fejleményeinek megértéséhez (érték-,
konjunktúra-, hitelelmélet, a közgazdaságtan
és a gazdaságpolitika kapcsolata, a statikus és
dinamikus közelítés szerepe, stb.) nyújtanak
hiteles fogódzkodókat.
Már a kötet címadó írása is kitûnõ pél
daként idézhetõ. Az Etikai tudomány-e a
közgazdaságtan? a Szent István Akadémia
székfoglaló értekezéseként hangzott el
1926-ban. A téma és a problémakezelés azon
ban ma is érvényes, a mindenkori közgazda
ságtan egyik nagy dilemmájával viaskodik:

azt elemzi, lehet-e összhangot teremteni
a gazdasági élet önálló törvényszerûségeit
vizsgáló felfogások és az ember társadalmi
beépítettségét egészében tanulmányozó
organikus szemléletmód között.
A másik hasonló jellegû, a közgazdasági
gondolkodás örök dilemmáihoz, számtalan
elméleti és gyakorlati összefüggést súlyozni
szükséges problémáihoz tartozó téma a gaz
dasági liberalizmus kérdése. Több pompás
tanulmány tárgyalja ennek elméleti, történeti
megjelenését és összefüggéseit, a közérdekmagánérdek ütközõmezejét, az állami
szerepvállalás kérdését, a verseny elfajulását,
a vállalatok méretnövekedésének követ
kezményeit. Az elmélet a tudás, a politika a
cselekvés síkján fekszik – írja, s írhatná ma
is. Felfoghatnánk máig érvényes üzenetnek
azt a nyolc évtizede a Közgazdasági Szemle
(1925) szerkesztõi beköszöntõjeként írt sza
vait is, hogy „ha súlyossá akarjuk tenni sza
vunkat, az elmélet mélységeitõl nem szabad
visszariadnunk”.
A kortárs, némileg hasonló sorsú Navratil
Ákossal csak egyetérthetünk, aki így jelle
mezte 1937-ben: „Heller tudása imponáló,
jólesõ. Aki ennyit ismer, annak az olvasó
elhiszi és el is hiheti, hogy sem fölöslegeset,
sem lehetetlent nem tanít.”
A kötet szövegeit Madarász Aladár, az
osztrák iskola kitûnõ szakértõje válogatta;
értõ bevezetõ tanulmányában felveti azt az
izgalmas kérdést is: lehet-e sikeresen ötvözni
a nemzetközi tudományosság adaptálását és
az eredetiség igényét. (Heller Farkas: Etikai
tudomány-e a közgazdaságtan? Válogatott
írások. Magyar Közgazdasági Klasszikusok
sorozat. Budapest: Aula, 2006, 302 p.)

Bekker Zsuzsa

tszkv. egy. tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
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Ajánlás a szerzõknek
1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo
mányterületek közötti kommunikációt szeretné
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat
fogad el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintõ, vagy az egyes tudományterületek
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák
kal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló,
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy
tudományterület újabb eredményeit bemutató
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat,
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai
szempontú könyvismertetéseket.
2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá
nyok esetében általában nem haladhatja meg
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz,
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet.
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes kézira
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe
beküldeni.
3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet,
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt
általában elérhetik.
4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (esetleg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás,
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kell megadni.
5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket:
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér;
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne
használjanak színeket. Általában: a grafikonok,
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le
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gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp
formátumban kérjük; értelemszerûen feketefehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.
6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg,
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük
megkülönböztetni mind a szövegben, mind
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.
7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:
• Folyóiratcikkek esetében:
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group
Selection, Altruism and the Levels of Organization of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474
• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough
ton Mifflin, Boston
• Tanulmánygyûjtemények esetén:
vonBertalanffy,L.(1952).TheoreticalModelsinBiology
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo
retical Models and Personality Theory. 155-170.
Duke University Press, Durnham
8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé
nye szerkesztett példányát. A tördelés során
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.

