
of a Tortured Evolutionist. Warner,
New York, 1992) egy gôgössége miatt
végletekig makacs, vallásossága miatt
paradigmát váltani nem tudó tudós
tragikomédiájává vált. A vita eldurvu-
lásához természetesen hozzájárult a
„kihívó” fiatalos arroganciája, egy-
házellenessége, heves természete és
nehezen indokolható bosszúvágya.
Gross kettejük intellektuális párhar-
cának jellemzésén túl kiváló ismerte-
tést ad a XIX. század második fe-
lének tudományos és társadalmi vi-
szonyairól is, amelyek közepette a fe-
keték agyát még a „legfelvilágosul-
tabbak” is mint a fôemlôsök és az
ember közötti átmeneti formát tar-
tották vizsgálatra érdemesnek.

Az utolsó fejezetben Gross újra fel-
veszi az elsôben elejtett történeti fo-
nalat. Ott az áttekintés eljutott odáig,
hogy az elsôdleges vizuális területnek
a striatális kéreg tekinthetô az okcipi-
tális lebenyben, illetve, hogy az úgy-
nevezett egysejtvizsgálatok segítségé-
vel Hubel és Wiesel olyan speciális in-
gertulajdonságokra (vonásokra, mint
irány, mozgás, ezek kombinációi stb.)
érzékeny sejteket mutatott ki, amely
tulajdonságok talán az agyi vizuális
feldolgozás „elômegmunkált” nyers-
anyagai lehetnek. Mára már egyértel-
mû – írja a szerzô –, „hogy a vizuális
mûködésekben részt vevô kérgi ré-
giók határai túlnyúlnak az okcipitális
lebenyen, és mélyen behatolnak a
temporális, a parietális, sôt a frontális
lebenybe is: a látókéreg több mint két
tucat diszkrét vizuális területbôl áll,
amelyek a fôemlôsök agykérgének
több mint a felét teszik ki”. Termé-
szetesen már korábbi klinikai és kí-
sérleti adatok is utaltak arra, hogy a
vizuális viselkedés nem független bi-
zonyos „extrastriatális” területek ép-
ségétôl. Az egyik legjelentôsebb ilyen
korabeli adat a névadói által majmok-
nál elôidézett Klüver–Bucy-szindró-
ma. Ebben a szindrómában a tempo-
rális kérgüktôl megfosztott majmok
összetett viselkedéses tüneteket mu-
tatnak: vizuális agnózia (képtelenek
tárgyakat felismerni), hiperfágia
(mindent meg akarnak enni), hiper-
oralitás (mindent a szájukba vesz-
nek), érzelmi apátia, hiperszexualitás,
fokozott reagálás vizuális ingerekre.
Késôbb kiderült, hogy a temporális
lebenyben elhelyezkedô amygdala

(mandula alakú mag) sérülése okozza
a motivációs tüneteket, míg a kéregé
a vizuális diszkrimináció problémáit.
A késôbbi léziós és egysejt-elvezeté-
ses vizsgálatok alapján a temporális
lebenyt a vizuális feldolgozás szem-
pontjából további részekre osztották,
megállapítottak elsôdlegesen percep-
tuális és elsôdlegesen vizuális memó-
riafunkciókkal kapcsolatos területe-
ket is. A legmeglepôbb felfedezés ta-
lán mégis az volt, hogy olyan infero-
temporális (IT) kéregbeli sejteket ta-
láltak, amelyek szelektíven válaszol-
tak olyan speciális ingerekre, mint az
arcok vagy a kezek. Ezeknek a vizsgá-
latoknak már Gross is aktív részese
volt. A temporális lebenyhez hasonló-
an a parietális lebenyben is találtak
extrastriatális vizuális területeket. De
ezek (fôleg a hátsóparietális kéreg)
nem elsôsorban a tárgyfelismerésben
vesznek részt, hanem a mozgás téri-
vizuális irányításában. Gross a vizuá-
lis területek vizsgálatának történetét a
nyolcvanas évek közepével zárja, ek-
korra született meg a felgyülemlett
adatokat szintetizálni igyekvô elsô ál-
talános modell, L. G. Ungerleider és
M. Mishkin modellje a kettôs vizuális
rendszerrôl (Two cortical visual sys-
tems. In: D. Ingle et al. [eds]: Analy-
sis of visual behavior. M.I.T Press,
Cambridge, 1982), amelyet Gross a
könyv zárszavában ismertet. Eszerint
a vizuális feldolgozást két párhuza-
mos, anatómiailag is elkülönülô agy-
területeket használó rendszer végzi.
Az egyik a dorzális rendszer, amely az
elsôdleges vizuális kéregtôl számos
dorzális (háti irányú) extrastriatális
területen át a hátsó parietális kéregig
tart, és a téri feldolgozásban vesz
fôleg részt, ezért HOL-rendszernek is
nevezik. A másik a ventrális (hasi irá-
nyú) rendszer, amely a striatális terü-
letektôl számos ventrális extrastriatá-
lis területet is érintve az alsó tempo-
rális területek felé tart, és elsôdleges
funkciója a tárgyfelismerés, ezért MI-
rendszernek nevezik.

Gross könyvének elsô fejezete tehát
kitûnô, tömör összefoglalója az agy-
kutatás történetének. Nagyszerûen
alkalmas arra, hogy felkeltse ér-
deklôdésünket a téma iránt. Aki a
részletekre is kíváncsi, annak további
olvasmányként javaslom Katona Fe-
renc könyvét (Az agy felfedezése. Gon-

dolat, Bp., 1969) és Pléh Csaba mû-
vét (A lélektan története. Osiris, Bp.,
2000), amely a pszichológiatörténet
tágabb kontextusában helyezi el az
idegtudományi kutatásokat.

A Leonardóról szóló fejezet mûvé-
szettörténészek, mûvészetbarátok
vagy az anatómiai rajzokra szakoso-
dott gyûjtôk számára, a Swedenborg-
fejezet a tudománytörténészeken kí-
vül talán a vallástörténészek számára
is hasznos lehet. Az Owen–Huxley-
vita elsôsorban az evolúciós gondol-
kodás iránt érdeklôdô tudománytör-
ténészek számára a legérdekesebb, de
a történet morális tanulságait minden
kutató megszívlelheti. Az utolsó feje-
zet már nem tárgyalja a látáskutatás-
nak az „agy évtizedében” elért ideg-
tudományos eredményeit; aki többre
is kíváncsi, annak a már idézett ma-
gyar nyelvû tankönyveken túl Ste-
phen Palmer munkájának (Vision 
Science: Photons to Phenomenology.
M.I.T Press, Cambridge, 1999)
megfelelô fejezeteit ajánlhatom.
■■■■■■■■■■ JUHÁSZ LEVENTE

Csukovits Enikô
Középkori magyar
zarándokok
História–MTA Történettudományi Inté-
zete, Budapest, 2003. 241. old., 2200 Ft

Csukovits Enikô több mint egy évti-
zede foglalkozik a középkori magyar
zarándokokkal, erre vonatkozó elsô
eredményeit 1994-ben, az Aetas fo-
lyóiratban publikált cikkében tette
közzé. A szakma joggal várta azóta,
hogy e nemzetközileg igen gazdagon
feltárt, s a magyarországi kutatásban
méltatlanul elhanyagolt témában az ô
kutatásaiból szülessen az elsô könyv e
tárgyban, s e várakozásban nem kel-
lett csalatkozni, sôt elôrebocsátha-
tom: az eredmény kitûnô lett.

Csukovits Enikô az e kérdésben fel-
lelhetô – sajnos nem túl nagy mennyi-
ségû – magyar szakirodalom számba-
vétele után alapos körképet ad a za-
rándoklatokra vonatkozó forrásokról.
Ezek között van elbeszélô forrás (kró-
nika, legenda, zarándok-útibeszámo-
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ló), néhány fennmaradt zarándoklista
(a töredékes emlékek mellett a czȩsto-
chowai pálosok regisztruma és a ró-
mai Szentlélek-társulat anyakönyve),
valamint a fáradságos munkával
összegyûjtött több száz oklevél, amely
megvalósult vagy tervezett zarándok-
út kapcsán született, továbbá néhány
végrendelet, bírósági ítélet, pápai re-
gisztrum-könyv-adat. Segítségükkel
áttekinthetô, hogy milyen nevesebb
zarándokokról van egyáltalán tudo-
másunk a magyar középkorból, s mi-
lyen kegyhelyeket kerestek fel Euró-
pa-szerte. A dokumentálható kéttu-
catnyi kegyhelyre vonatkozó adatok
kronológiája, sûrûsödése, ritkulása,
társadalmi megoszlása alapján felvet-
hetô: milyen kép bontakozik ki a
kegyhelyek hierarchiájáról? A pápai
kérvénykönyvek Bossányi Árpád és
Lukcsics Pál feltárta anyagából és a
pozsonyi Protocollum Testamentorum
844 végrendeletének 200 zarándok-
adatából érdekes statisztikai eltérés
bontakozik ki az arisztokrata és a pol-
gári zarándokok között. Róma mind-
két csoportban megfigyelhetô népsze-
rûségén túl az arisztokráciánál a
Szentföld, a városi polgároknál pedig
Aachen áll a második helyen. A könyv
röviden áttekinti az úti célok megvá-
lasztását befolyásoló tényezôket, vagy-
is a kegyhelyek különbözô kultuszfor-
máit (a szent ereklyéket, a Mária-kul-
tusz szentképeit, az oltáriszentség kul-
tuszát), a zarándoklatra ösztönzô
megmozdulásokat – keresztes hadjá-
ratokat, kereskedelmi kapcsolatokat,
az 1300-as római szentévet s az ezt
követôen egyre gyakrabban meghir-
detett jubileumokat.

Az útra kelôk indítékait feltáró ti-
pológia, a „kegyes”, a „vezeklô” és a
„politikai” zarándoklatok megkülön-
böztetése a történet egy újabb di-
menzióját bontja ki – figyelmeztet ar-
ra, hogy micsoda különbség volt za-
rándok és zarándok között. Néhány
kivételes vallomás (a XV. század kö-
zepi Leibnici Márton irodalmi beszá-
molója a bencés rendbe lépéshez ve-
zetô római zarándokútjáról, vagy a
XVI. század elején a Szent Péter sír-
ját felkeresô Enyingi Török Imre állí-
tólagos szörnyû bûneirôl szóló plety-
ka) segítségével Csukovits Enikô be-
mutatja, mi rejtôzhet a legtöbb forrás
szûkszavúsága mögött. A bírósági íté-

let végrehajtásaként tett zarándokla-
tok vizsgálatához összegyûjtött több
mint negyven – túlnyomórészt gyil-
kossággal kapcsolatos – ügy érdekes
kontextusba helyezi néhány jól ismert
zarándoktörténetünket: Krizsafán fia
György 1358-as írországi „pokoljárá-
sát” vagy a vezeklô zarándoklatra vo-
natkozó ítéletet az Arnold ispán és
Kakas mester közötti XIV. század ele-
ji híres pereskedésben. A szerzô e
ponton támaszkodik a nemzetközi
kutatás megfigyeléseire, például Han-
na Zaremska lengyelországi és szilé-
ziai adataira is. A „politikai” és a „lo-
vagi” zarándoklatok sorába helyesen
olvasztja be a keresztes hadjárat
„fegyveres zarándoklatainak” adatait
éppúgy, mint a koronázásokhoz, há-
zasságokhoz, nemzetközi „diplomá-
ciai eseményekhez” kötôdô utazáso-
két. Az uralkodók, arisztokraták job-
ban dokumentált peregrinációi egyút-
tal színes adatokkal szolgálnak. Olvas-
hatunk szentföldi bölényvadászatról
(68. old.), értékelhetjük Nagy Lajos
1350-es római zarándoklatának apró-
lékos rekonstrukcióját (71. old.) vagy
a Zsigmond császár 1430-as „nagy
utazásáról” szóló adatgazdag beszá-
molót (73–76. old.) – amely támasz-
kodik szerzô e tárgyban korábban
közzétett „mikrotörténeti” elemzésé-
re –, és nem marad el a leghíresebb
magyar lovag-zarándok, Tari Lôrinc
Szent Patrik purgatóriumánál tett
„pokoljárásának” bemutatása sem.
Végül megismerkedhetünk a „helyet-
tes zarándoklat” furcsa intézményé-
vel is, mely a „profi” zarándokok se-
gítségével lehetôséget adott olyanok-
nak is, hogy részesüljenek a zarán-
doklat spirituális jótéteményeiben,
akik különbözô okokból nem tudták
vagy nem akarták vállalni a zarándok-
út fáradalmait és viszontagságait.

Mindebbôl már kibontakozott az
érdekes és tartalmas összkép, s az ol-
vasó a könyv felénél eltûnôdik, mi is
lehet még hátra. Pedig a munka na-
gyobbik fele, az igazán részletes elem-
zések még csak ekkor következnek.

Csukovits Enikô kétféle elemzési
stratégia segítségével folytatja a vizs-
gálódást. Az egyik egy legapróbb
részletekig végiggondolt zarándokút-
modell soron következô részleteihez
rendezi a történelmi dokumentáció
adatait, amelyek így (és csak így) ké-

pesek bemutatni, mi mindennel kel-
lett foglalkoznia a középkori zarán-
doknak az elôkészületektôl a hazaté-
résig, hogyan is nézett ki a feladat az
„egyén” nézôpontjából. Másfelôl pe-
dig rendszerezi az összes szétszórt
adatot, és a két nagyobb forráscso-
port, a pozsonyi végrendeletek és a
római Szentlélek-társulat anyakönyve
mint adatbázis feldolgozása segítsé-
gével gazdag társadalomtörténeti ké-
pet fest a zarándokcsapatok összeté-
telérôl, a különbözô rendû-rangú za-
rándokok eltérô szokásairól, prefe-
renciáiról.

A zarándokút ideáltípusának szem-
léltetésére jól használja fel a nemzetkö-
zi zarándokirodalom több középkori és
reneszánsz „klasszikusát”:Villani leírá-
sait, a Canterbury mesék költôi sorait,
Dürer útinaplóját, és olyan „hazai”
szerzôket, mint Pécsváradi Gábor vagy
Lászai János. Áttekinthetjük a zarán-
dokutak praktikus kontextusát, „min-
dennapjait”: a fogadalmakat, végren-
deleteket, menleveleket s a szerzô által
gondosan kiszámolt útiköltségeket
(91–97. old.). Igen élvezetes a megvá-
lasztott társak, útvonalak, célpontok,
zarándokházak s a viszontagságos úti
körülmények sok-sok magyar forrás-
adattal alátámasztott bemutatása. Eg-
zotikumuk alig marad el az ideillesztett
„klasszikus” példákétól, amilyen Szent
Willibald VIII. századi története arról,
hogyan tudta etióp vezetôje tanácsára
megôrizni hidegvérét, amikor a szent-
földi olajfaligetbe vezetô úton oroszlán
állta az útját (121. old.). A szerzô néha
elképesztô részletességû beszámolót
talált a fogságba esett, kirabolt,
meggyilkolt zarándokokról (például
János bártfai káplán és társai 1494-es
viszontagságos római zarándokútjáról,
ahol egyiküket a „találékony martaló-
cok még keresztre is feszítették” – 123.
old.). De nemcsak ezeket a zaftos tör-
téneteket gyûjti csokorba, hanem a si-
keresen célba érô zarándokok érzései-
rôl, élményeirôl – a szent ereklyék
megközelítését szabályozó szokások-
ról, látványos-félelmetes szertartások-
ról – képet adó forrásokat is.

A mûvelôdéstörténeti elemzés
után, befejezésül a zarándoklatok tár-
sadalomtörténetével foglalkozó vizs-
gálat az összegyûjtött adattömegbôl
rekonstruálható statisztikai megosz-
lás értelmezésére vállalkozik. A „kül-
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földi” zarándoklatok mellett, össze-
hasonlításképpen, kitér magyarorszá-
gi kegyhelyekre is (138–143. old.),
társadalomtörténeti megállapítások-
ban hasznosítja a magyar szentek le-
gendáinak, illetve az Árpád-házi
Szent Margit margitszigeti, Remete
Szent Pál budaszentlôrinci és Ka-
pisztrán Szent János újlaki ereklyéinél
készült mirákulumjegyzékeknek az
adatait, az utóbbi évtizedek elemzé-
seire – Fügedi Erik, Knapp Éva ta-
nulmányaira, a horvát Stanko Andrić
Kapisztrán csodáiról írt új könyvére –
támaszkodva.

Ezen a ponton támadt elôször némi
hiányérzetem: noha Csukovits Enikô
érdeklôdésének homlokterében érzé-
kelhetôen a „külföldi” zarándokutak
álltak, sajnálom, hogy lemondott a
részletesebb társadalomtörténeti-val-
lástörténeti elemzésnek arról a le-
hetôségérôl, amit a középkori magyar
zarándoklatokról fennmaradt „belföl-
di” csodajegyzékek gazdag forrásai
nyújthattak volna. Itt ugyanis nem-
csak a zarándokok társadalmi hova-
tartozásáról, hanem a zarándokhelyek
bôvebb társadalmi-egyházi kontextu-
sáról, a csodatevô ereklyéknél bekö-
vetkezô gyógyulások s a velük kapcso-
latos vallási élmények drámájáról is
rendelkezünk részletesebb informá-
cióval. Fontos kiemelni, hogy Margit
1276-os csodajegyzékét (és bizonyos
megszorításokkal Kapisztrán csodái-
nak 1458 utáni listáit is) a hagiográ-
fiai jellegû mirákulumjegyzékektôl
alapvetôen eltérô helyzetben, egy
szentté avatási per bírósági tanúvallo-
másai alapján állították össze. A 
XIII–XV. századi Európában lefolyta-
tott több mint 70 szentté avatási per
csodajegyzékeinek tömeges doku-
mentációja, melyet a nemzetközi ku-
tatás (Ronald Finucane, Christian
Krötzl, Michael Goodich) André 
Vauchez 1981-ben megjelent könyve
nyomán kezdett részletesebben vizs-
gálni, jelentôsen gazdagította és átraj-
zolta a zarándoklatokról korábban ki-
alakult képet is.

Igazságtalanság lenne persze olyas-
mit számon kérni az elemzésen, ami
nem tartozott a kitûzött céljai közé,
sôt a témával foglalkozók (köztük e
sorok szerzôje) örülhetnek, hogy leg-
alább ezen a ponton maradt még tér a
zarándoklatokról adható kép további

kiegészítésére. Mert ami a magyar ok-
leveles anyagból, a városi végrendele-
ti könyvekbôl, a pápai udvarba be-
nyújtott supplicatiókból, krónikákból
s a római Szentlélek-társulat anya-
könyvének feldolgozásából született
gondos társadalomtörténeti-kultúr-
történeti jellemzést illeti, Csukovits
Enikônek sikerült e kérdéskör idôtál-
ló és mintaszerû feldolgozását adnia.
Érdekes sorozatot gyûjt össze azokból
a híradásokból, amelyek a magyar za-
rándoktömegeknek a nemzetközi
kegyhelyeken megfigyelt viszonylag
magas számarányáról szólnak, nem
mulasztva el a sokszor túlzó számada-
tok kritikai mérlegelését. Szemléletes
társadalomtörténeti portrék sorában
mutatja be az uralkodók kíséretében
vagy önállóan útra kelô bárók, neme-
sek – Lackfi István, Garai Miklós, Cil-
lei Hermann,Tari Lôrinc, Salgai Mik-
lós, Rozgonyiak, Marcaliak, Tallóciak
– zarándokcsapatait. A könyv lábjegy-
zetei jelzik, hogy a szerzô az Engel Pál
vezette szakmai mûhely szellemében,
a késô középkori magyar nemesség
társadalomtörténetének legjobb szak-
értôivel együttmûködve értelmezi a
zarándoklat vallástörténeti-kultúrtör-
téneti összefüggéseit. A városi vallási
társulatok, polgárcsoportok s az
ugyancsak zarándokútra kelô egyházi
emberek csoportjainak a választásai,
célpontjai sokszor nagyon különböz-
tek a nemesekétôl (az elôbbiek a
Szentföldet és Rómát preferálták, míg
a polgárok és a klerikusok – érthetôen
– szerényebb ambíciói az általuk is
kedvelt Róma mellett Aachent és
Czȩstochowát tették népszerûvé). A
polgári kegyességnek és az egyházi
emberek zarándokszokásainak a jel-
lemzésében a szakmai hátteret Pász-
tor Lajos nemrégiben újra kiadott
klasszikus feldolgozása nyomán
elsôsorban Kubinyi András tanulmá-
nyai, Szende Katalin, Marie-Made-
leine de Cevins munkái adják (az
utóbbi két kutató fontos feldolgozásai
a késô középkori Sopronról, illetve a
magyar városok vallási életérôl már
Csukovits Enikô könyve után jelentek
meg, jelezve, hogy ezen a téren még
sok feltárásra váró adat van).

A könyv elemzései módszertani ér-
dekességû gyakorlattal zárulnak.
Csukovits Enikô példaszerû mérlege-
lés, forráskritika, kritikus szempont-

rendszer alapján bontja ki azokat a
tanulságokat, amelyek a római Szent-
lélek-társulat 1253 bejegyzésében
megôrzött 3833 név feldolgozásából
adódhatnak. Bemutatja, milyen met-
szetet láthatunk ebbôl az adatsorból a
római zarándokok társadalmi, terüle-
ti, idôbeli megoszlásáról, összeveti
mindezt a könyv korábbi részeiben,
más adatok alapján kialakított kép-
pel, és nem rejti véka alá a statisztikák
korlátait sem. A statisztikai elemzések
nyomán (amelyekhez részletes és
gondosan összeállított függelékek
kapcsolódnak), a könyv legvégén
visszatér a beszédesebb egyéni port-
rékhoz. Két szemléletes példával zár-
ja a középkori zarándoklatokról alko-
tott áttekintést, Himfi Benedek XIV.
és a Marcali fivérek XV. századi
szentföldi és római zarándokútjainak
színes rajzával – szemléltetve, hogy
ennek az összetett történelmi jelen-
ségnek a megértéséhez a társadalmi-
kulturális-vallási kontextus és az
egyéni életsorsokhoz kapcsolódó mo-
tivációk együttes vizsgálatán keresz-
tül vezet az út.

Csukovits Enikô munkája jelentôs
eredményekkel gazdagította a magyar
középkorkutatást: új források feltárá-
sával, a kiadott forrásanyag rendsze-
rezésével, a zarándoklatok tipológiai
osztályozásával, kvantitatív értékelé-
sével. Elemzéseit átszövi az anyagi
kultúra, a kultuszgeográfia, a társada-
lomtörténet és a mûvelôdéstörténet
szempontjainak figyelembevétele. Az
általa bemutatott – nemzetközi vo-
natkozásban is párját ritkító adatgaz-
dagsággal dokumentált – középkori
magyar zarándokok szokásait, vallás-
felfogását ennek a könyvnek az alap-
ján (amennyiben idegen nyelven is
megjelenik, ami kívánatos volna) be
lehet majd illeszteni e nemzetközi je-
lenségkör szintetikus, elméleti igényû
vizsgálataiba, amelyek a zarándokla-
tok vallástörténeti kérdéseit szocioló-
giai, antropológiai, pszichológiai
nézôpontból értelmezték, mint pél-
dául Alphonse Dupront, Victor Tur-
ner, Wolfgang Brückner és Philippe
Boutry. Megemlítendô még a lehet-
séges összehasonlítás, továbbgondo-
lás másik fontos területe: a középkori
jelenségeket e téren – ahol az archai-
kus megnyilvánulások napjainkig to-
vább élnek – érdemes összevetni a
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magyarországi újkori, sôt legújabb
kori zarándoklatokkal és a népi vallá-
sosság egyéb megnyilvánulásaival.
Különös tekintettel arra, hogy e téren
– Bálint Sándor gazdag hagyatékából
kiindulva – sok jelentôs történeti,
mûvészettörténeti, néprajzi feldolgo-
zás született a közelmúltban Tüskés
Gábor, Knapp Éva, Szilárdffy Zoltán,
Farbaky Péter és Barna Gábor jóvol-
tából.

A másik oldalról nézve pedig el-
mondható: a zarándoklat jelenségkö-
réhez a történeti antropológia, a val-
láspszichológia, a mûvészettörténet,
a néprajz, a gazdagabb újkori anyag
nézôpontjából közelítô elemzôk meg-
lepôdve és elismeréssel fedezhetik fel,
mennyi újdonság adódik a középkori
okleveles anyagban elrejtett színes
életképek tanulságaiból.
■■ KLANICZAY GÁBOR

Bokros Lajos: 
Verseny 
és szolidaritás
Élet és Irodalom, Budapest, 2004.
152 old., 1500 Ft

A kötet Bokros Lajosnak az Élet és Iro-
dalomban 2001 és 2003 között publi-
kált írásait tartalmazza. A cikkek
együttes megjelentetésének elônye,
hogy nyilvánvalóvá válik: Bokros nem
pusztán tanácsokat osztó közgazdász,
hanem társadalmi reformer is, aki ja-
vaslataiban a cselekvési programon
túl egy jövôképet is felvázol. Magyar-
ország gazdasági és társadalmi prob-
lémáinak elemzésében nem szorítko-
zik szakterülete eszköztárára. Saját fo-
galmi keretet dolgoz ki, és javaslatait
ebben a keretben fogalmazza meg.

Bokros érdeklôdésének középpont-
jában a társadalmi igazságosság és a
piaci verseny viszonya áll. Miképp le-
het egy felzárkózó társadalom ver-
senyképességét úgy növelni, hogy köz-
ben megôrizzük, illetve megteremtsük
a társadalmi szolidaritást? Milyen re-
formok szükségesek ahhoz, hogy a
nagy társadalmi elosztórendszerek ne
csak gazdaságosabban, hanem egyben
méltányosabban is mûködjenek?

A könyv fejezetei módszeresen meg-
vizsgálják ezeket a kérdéseket. Bokros
áttekinti a társadalmi szolidaritás esz-
metörténetét, majd a szolidaritás esz-
méjének tükrében elemzi az elmúlt
negyven év és az átmenet óta eltelt
idôszak magyar történetét. Állítása
szerint az igazságos társadalmi elosz-
tást megteremteni és fenntartani hi-
vatott intézmények még mindig az el-
múlt rendszer örökségét hordozzák,
ami gátolja az ország felemelkedését,
és mind a gazdaságosság, mind a szo-
lidaritás érdekében reformra szorul-
nak. A nyugdíjrendszer, az egészség-
ügyi ellátás és a szegénységpolitika
reformja mellett érvelô fejezetekben a
szerzô vázolja az általa kívánatosnak
tartott reformok elemeit, amelyeket
rendszeresen a kötet címadó írása és
a Függelék fejezetei fejtenek ki. Bok-
ros reformjavaslatainak legfontosabb
elemei jól ismertek: a rászorultsági
elv és az öngondoskodás minél széle-
sebb körû alkalmazása a társadalom-
politikában, a verseny legalább rész-
leges bevezetése az egészségügyben,
tandíj a felsôoktatásban, a közalkal-
mazotti bértáblák eltörlése és az adó-
rendszer egyszerûsítése.

Bokros javaslatait többen elemez-
ték mind gazdasági, mind politikai
szempontból. Most alkalmunk nyílik,
hogy elvi szinten is megvizsgáljuk
ôket. Bokros fogalmi kerete, s azon
belül is egyik központi fogalma, a
szolidaritás önmagában is figyelemre
méltó. Különösen az a könyv köz-
ponti tételének tükrében, mely sze-
rint a reformok végrehajtásával Ma-
gyarország belátható idôn belül fel-
zárkózhat a fejlett nyugati országok-
hoz, s eközben igazságosabb társada-
lommá válik. A hazai versenyképes-
ség növekedése nem mond ellent a
társadalmi szolidaritás követelményé-
nek, sôt verseny és szolidaritás köl-
csönösen feltételezi és támogatja egy-
mást. A nagy társadalmi elosztórend-
szerek reformja egyszerre járulna
hozzá a nemzetközileg versenyképes
gazdaság erôsödéséhez, és az elônyök
és esélyek minél igazságosabb elosz-
tásához. Következésképp a kívánatos
gazdaságpolitikai és társadalompoliti-
kai célok között nincs konfliktus.

Ez elsô ránézésre meghökkentô ál-
lítás. Azt gondolná az ember, hogy a
gazdaságpolitikai és a társadalompo-

litikai célok igenis gyakran ütköznek
egymással, és a helyes politikai cse-
lekvés éppen azon múlik, mennyire
sikerül egymásnak ellentmondó célok
között a megfelelô egyensúlyt megta-
lálni. Még ha egyet értünk is azzal,
hogy Bokros reformjai kívánatosak a
gazdasági hatékonyság, az állami pa-
zarlás visszaszorítása és a teljesít-
ménynövelés érdekében, nem kell fel-
tétlenül egyetértenünk azzal, hogy
ugyanennyire kívánatosak lennének a
társadalmi igazságosság szempontjá-
ból is.

Bokros válasza persze egyértelmû:
reformjai igazságosabb társadalmat
hoznának létre, mivel kifejezik a „va-
lódi társadalmi szolidaritást”. De mi
a társadalmi szolidaritás? És mikor
„valódi”? Bár gyakran hallani ezt a
fogalmat, a szolidaritásnak valójában
több, egymástól különbözô értelme
van. Bokros javaslatainak megítélésé-
hez elengedhetetlen, hogy megért-
sük, milyen értelemben használja – és
egyáltalán következetesen használja-e
– ezt a terminust. Annál is inkább,
mert nem titkolt szándéka, hogy a
közbeszédben meghonosítsa a társa-
dalmi szolidaritás „korábban csak-
nem teljesen mellôzött” fogalmát
(73. old.).

A szolidaritás egyik értelmében
egyfajta érzület: a szolidáris személy
kész segíteni a bajbajutottakon, ele-
setteken és rászorulókon, mégpedig
elsôsorban azért, mert bajukat, bal-
szerencséjüket közvetlenül átérzi. A
szolidaritás érzülete jellemzôen a
személyes kapcsolatokra épülô közös-
ségekben jelenik meg; elsôdleges te-
repe a család, a baráti és munkatársi
kör. Amikor közvetlen közösségünk
tagjai iránt érzünk szolidaritást, akkor
szolidaritásunk meghatározható sze-
mélyekre irányul.

A szolidaritás érzületének fontos
szerepe van az emberek társas életé-
ben. Egy jól mûködô közösség létre-
hozza és elmélyíti a tagjait összekötô
szolidaritást. Nagyobb, a közvetlen
személyes kapcsolatok gyengülésével,
majd eltûnésével jellemezhetô közös-
ségekben azonban a személyekre irá-
nyuló szolidaritás érzülete elhalvá-
nyul, majd eltûnik. Ez persze nem azt
jelenti, hogy ne érezhetnénk szolidari-
tást a nagyobb közösségünk távoli
tagjai vagy akár más közösségekhez
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