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Zeman lászló Visszalapozások. Váloga tott
tanulmányok és ismertetések. Duna szerda -
hely, nap Kiadó, 2008, 264 p.

aVisszalapozások címűkönyvsorrendbenelső
kéttanulmánya–írjaZeman–„alíravonzatai
mint bevezető a teoretikus tájékozódást és a
verses forma mibenlétét vázolja, František
miko stílusfelfogását követőleg, kialakítva ter-
minológiaiszedetét.azepikaiösszetevőalírá-
banésa fordíthatóságkérdésekéntátvétellel
együttmegadjákatovábbiakbantárgyaltaknak
premisszáit.”(5.p.)alighalehetneszabatosab-
banéspontosabbanmeghatározniakétemlí-
tett tanulmány helyét és funkcióját Zeman
lászlóVissza lapo zások címűkötetében.

akár ezen a szálon is elindulhatnánk a
könyvbemutatását illetően,hogymegkísérel-
jük végülmegválaszolni,mi lehet e premisz-
szákkonklúziója–ma.ekonklúzió, visszala-
pozvaa„szorosolvasással”áttanulmányozott
kötetben,annakpolifóniájában,többszólamú-
ságábanragadhatómeg.egyikrétegeZeman
filológusi:nyelv-ésirodalomtudósialapállásá-
bangyökerezik,egymásikpedigregionálisori-
entációjában.

Szerzőnk filológusi alapállásánakmegha-
tározójegyeaFrantišekmikoesztétikai-stilisz-
tikai kifejezőértékek kategóriarendszerének
érvényesítése. az elmélet alapvető tételei: a
líralefordíthatatlan,pontosabbanbelőlecsak
annyi átültethető célnyelvre, amennyi benne
az epika. ugyanakkor immanens tulajdonsá-
ga,hogyigényliamásnemzetinyelvekkelvaló
összevetést,afordítást.„amitakérdéskörben
felhoztunk, végül ismind triviális, ésevidens
tényként ismert, illetvemintaszaknyelviszö-
vegnek,aköznyelvinekésazepikainakafor-
díthatóságát és mint a költőinek-lírainak a
lefordíthatatlanságáttartjukszámon.”(71.p.)

Zemanlászlókönyvénekfesztávjaaszigo-
rúan tudományos szűkebb értelemben vett
elméleti-filológiai tanulmányoktól a könnyebb
műfajt képviselő könyvismertetésig terjed. a
két szélső pontot a kötet már említett nyitó
fejezetei, ill.A töredékről és az egészről című
írásokképviselik. ennekellenére koherensa

könyv,sbennecsaklátszólagvannak„lazulá-
sok”. a koherenciaegyik, szöveggrammatikai
szintenmegragadhatójegyeZemanterminoló-
giaihálója.annakellenére,hogyanyelvszük-
ségszerűen terhelt-pregnáns, a szerző nem-
egyszer él bravúros ráfogással is. Tulajdon-
képpenekettősségbőlalakulkisajátosesszé-
isztikusstílusa.

akoherenciamásikszervesösszetevőjea
téma, amelynek egyik központi fogalma az
értékmentés, -felmutatás, ugyanakkor irányu-
lás-irányadás. a téma a következő bináris
oppozíciókkörérendeződik:alíraésazepika
mibenléte, egymásra vonatkoztatása, s min-
dennekfolyományakéntastíluskérdései;afor-
dítás–fordíthatóság; oktatás–oktathatóság, s
ennek kulcsfogalmaként a szövegközpontú-
ság. e tekintetben napjaink számára vitatha-
tatlanul időszerűakötetModern költészet az
oktatásban fejezete. noha ezen írás elsődle-
gescéljaamodernirodalom:epikaéslíraimp-
lementálásaatananyagba(Zemanútmutatása
etekintetbenisfigyelemreméltó),azírásbana
„primer” irodalom,magaaműalkotás issajá-
tosfénytörésbencsillámlikát.azepikaoktatá-
sával kapcsolatban például Georg britling:
Testvérgyilkosság a Holtágban (Bruder mord im
Altwaser), a líra tekintetében pedig például
paulcelan:Halálfúga (mikro)elemzéseiregon-
dolunk.Zemanszerint:„azillusztráláscéljából
elmondottaktalánelégségesenszemléltetikez
esetben is, mennyire fontos a nyelv, a stílus
vizsgálata (a tanulót kiszolgáltatjuk a szöveg-
nek).amodernelbeszélésben(legalábbisbizo-
nyosfajtájában)anyelviformamajdnemannyi-
ra elsődleges, mint a lírában. a közvetlen
forma,afelszíniszerkezet(szöveg)ésahátté-
riség(ontológiai jelentés),aszűkszavúságésa
kinem fejtett közti feszültség túlviszaszöve-
gen,továbbgondolásra,értelmezésrekénysze-
rít, ésmaradandó olvasmányélményt nyújt. S
haatömörség jegyébenmindevvelkapcsolat-
banmáshonnanvettcímkévelcsupánarrauta-
lunk,hogyaköltészetszimbolikus tett,felvetet-
tükatanulóésaműütköztetésénekdidaktikai
kérdéskörét, azutolsó tételeket isbeleértve.”
(134–135.p.)

a szövegben természetesen sok háttéris-
meretet igénylő rész, egyéb előismerettel
kiegészíthető közlés van. ezen háttérismere-
tekhiányajócskánmegnehezítiazolvasószö-
vegbefogadását.Zemanimplicitközlésetulaj-
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donképpenszinténhagyomány;azesszéiszti-
kus kifejezésmód hagyománya. a „hagyo-
mány”tehátnemcsaka„klasszikus”értékálló
témákválasztásábannyilvánulmeg,hanema
kifejezésmódbanis.

a20.századmásodikfelébenazirodalom-
ésanyelvtudományban felbukkanó, egymást
váltó, de sokban egymásra reflektáló és
némely mozzanatában egymást szintetizáló
strukturalista, szemiotikai, szövegtani, prag-
matikaiéskognitív fordulathatásáraaműal-
kotásokmegközelítésénektöbbújszempontja
is felmerül. Zemanmegteremti ezek szintézi-
sét, jellemzőrá,hogyfelvetiakülönfélemeg-
közelítésmódokkínáltalehetőségeket,ugyan-
akkormindenelemzésénekazacélja,hogya
nyelvészeti és az irodalmi felfogásokat egy-
másravetítse,egymásbajátssza.

aműalkotásszületésétközéppontbaállító
megközelítésekközöttszerepelatényfeltárás,
a szellemtörténet és a genetikus elemzés. a
20.századhoztamagávalazirodalmiműalko-
tástközéppontbaállítómegközelítésmódokat,
a fenomenológiát és a strukturalizmust. a
nyelvészetleginkábbittkapcsolódottbeaziro-
dalmi folyamat elemzésébe, különösen az
akusztikus, a szókészleti és a grammatikai
jelenségek,akompozíció,majdpedigameta-
forikusésametonimikusismétlődésvizsgála-
tában.

az 1930-es években induló strukturális,
szövegtani, szemiotikai, az 1960-as években
elterjedőpragmatikai,majdaz1990-esévek-
ben kiteljesedő kognitív fordulattal a nyelvtu-
dománymegközelítései, nézőpontjai is tágul-
tak,sőt,területetovábbbővült.jogosföltenni
a kérdést, hogy ezek a megközelítésmódok
milyenújdonságothoztakaműalkotásokmeg-
közelítésében.másképpenszólva:mitadhata
nyelvtudomány az irodalomtudománynak?
érdekes e kérdést végiggondolni jelen köte-
tünkolvasásaközben is. (kifejtésére itt nem
vállalkozhatunk.) mukařovský az irodalomtu-
dományban, elsősorban a verstanban olyan
tudományos elemzésre törekedett, amilyet a
kortárs fonológia adhat. a fenomenológiai
mondatfogalom helyét saját előadásában
kíséreltemegtisztázni.

Zeman lászló tanulmányait illetőenmeg-
állapíthatjuk, hogy szövegeinek egyik feltűnő
jellegzetességemagaastílus.egyikírásasem
könnyű olvasmány. valamennyit a „tudomá-

nyos esszéstílus” jellemzi. ez a kifejezésmód
azonban még a tudományos esszéstíluson
belülissajátos.ugyanakkorelvitathatatlanjel-
lemzője a szigorú értelemben vett tudomá-
nyosság, főleg a kötet első néhány tanulmá-
nyát illetően, amelyek megkülönböztetett
helyetfoglalnakelazéletműben.Zemanimp-
licit, ha tetszik időnként „szikár” kifejezés-
módja tulajdonképpen az eperjesi kollégium
„áthagyományozódásának” köszönhetően él
tovább. a kollégiumnak a klasszikus nyelvek
oktatásárafektetettsúlyátérzékelteti.Zeman
lászlómegfogalmazásában:eperjestörténel-
mének, műveltségének és humán hagyomá-
nyainak egyik meghatározó tényezője az
együttélés és többnyelvűség; ezzel válik a
magyarságtudat sajátos elemévé, amelynek
analógiája erdélyt jellemzi (kós károly,
makkai).ezasajátosösszmagyarkihatásban
irányadóértékésvállalás.dolgozatainkbane
vonatkozásban főképpen a kollégiumnak
örökségére figyeltünk, de ennél természete-
sen egyetemesebb. a jelenben is mindenne-
műkizárólagosságotésegyoldalúságotellen-
súlyoz, és épp az európainak támasza. ma-
gyar–szlovák viszonylatban az irodalom és a
fordításkölcsönösségének,amásikmegisme-
résének módozataiban a múltban és ma is
aligmellőzhető a jelentősége, az elszigetelő-
désselszembenhat.anyelviésetnikaiátha-
tódástermészetesfolyománya.

megkockáztatjuk, hogy a hagyomány az
egyikkulcsszavaegyáltalánennekakötetnek,
amely szerzőnk negyedik könyve. a hagyo-
mánynálatehátnemcsakaklasszikustémák
választásában, az értékközvetítés határozott
intenciójában, az azokhoz való ragaszkodás-
ban nyilvánulmeg, hanema nyelvi stílusban
is.Helyenkéntúgytűnik,minthaaz,amitolva-
sunk,egyszerrevolnanyelvészetésirodalom-
tudomány, egységes filológia – szerzőnk
ebbenkövetiaprágaiakat.„anyelvrőlminta
»költészet forrásáról« meg kell még említeni,
hogy nem pusztán a kifejezés eszköze, vala-
milyen tartalom többé-kevésbéalkalmashor-
dozója, hanem bizonyos értelemben a tarta-
lommaga.ezaztjelenti,hogynemcsakakife-
jeznikívánttémakeresiamegfelelőkifejezést,
deugyanúgyfordítva,akifejezéshezhasznált
nyelvi eszközök is meghatározzák a témát:
ugyanazadologkétkülönbözőszóvalkifejez-
venemisugyanaz. ígyaztána látszólagcsu-



pán a nyelv oldalát érintő mozzanatok, mint
példáulegyversformahasználata,kihatással
lehetnekanyelvjelentésrétegéneklegtávolab-
biredőjéreis.ajelentésnek,sőtavers»tartal-
mának«nyelváltal valómeghatározottságaa
lírában mutatkozik meg a legkendőzetleneb-
bül;aköltészetmodernelméleteezérta lírát
mintfelettenyelviművészetethatározzameg.
Sazirodalmigyakorlatbanisaztlátjuk,hogya
költészetnyelvieredményeiáltalábanalírából
erednek, s csak onnan vándorolnak át a
regénybe és a novellába.” (jan mukařovský:
Szemiológia és esztétika.válogatotttanulmá-
nyok.válogatta,azelőszótésakommentáro-
kat írta: benyovszky krisztián. pozsony,
kalligram,2007,90.p.)

akötetbeiktatottszövegekáltalánosvoná-
sa a tudományos stílusra jellemző nagyfokú
nominalizáltság, a szövegbe dinamizmust
„behozó” igés, igei származékúelemek rová-
sára. (a tudományos stílus mint alapvető-
elsődleges funkcionális stílus mibenlétéről,
„kitevőinek-indikátorainak”jellemzőirőlegyéb-
kéntéppőírtátfogótanulmányt,funkcionális
stilisztikai elméleti keretben, máig érvényes
tételekkel.nohaZemanezzelis„bizonyította”
atudományosstílusbelijártasságát,habitusá-
hoz az esszéisztikus megközelítésmód áll
közelebb.azesszéisztikus stílus természetes
velejárójaként szintén szembeötlő az ún.
hapax legomenonok előfordulása, szavak és
kifejezésekmás területről való átvétele [kije-
gecesedik, összlet ’geológiai rétegekegyütte-
se’ stb.],melyekmintegy terminologizálódtak
akontextusban.)

Zemanmunkássága,irodalmi,nyelvészeti,
kulturáliselméletibeállítódásaazáltalasokat
idézett néhai Rákos péterével mutat közeli
rokonságot. mindez még elsősorban épp az
említett esszéisztikusság kapcsán ötlik fel
bennünk(vö.példáulRákospéter:Nemzeti jel-
leg – a miénk és a másoké és Prágai őrjárat
címűműveit).aRákospéterrelvalószellemi,
beállítódásbeli rokonságot egyébként Zeman
közvetlenülésközvetveisvállaljarávalótudo-
mányos (és személyes) hivatkozásaival.
„Társadalmi,történeti,regionálisésszemélyes
metsződéseink Rákos péterrel beszélgetése-
inkállandóelemeivoltak,vagyisléteztekbizo-
nyosrokoníthatóságok.”arra,hogymindezfor-
dítva is elmondható, bizonyságul szolgál
Rákosnak Zemanról írt következő jellemzése

„(…)môj osobný typ jeneúnavnýa dôsledne
zapálenývyznavačtextuladislavZeman”(sze-
mélyes tippema fáradhatatlanéskövetkeze-
tesZemanlászló,akinekaszövegahitvallá-
sa);lásdKritika a Kontext,2001,1.84.p.

azegzakttudományosságotmintalkalma-
zandó modellt az irodalomtudományban
Rákos péter nem pártolta. Rákos egyik „kor-
rekciójára”Zemanisutal–lásdKassai és prá-
gai őrjárat. In: peter juščák–Tibor kočík,
(szerk.): Zaprisahaný nepriateľ diktatúr.
Zborníkz medzinárodnejkonferencie.košice,
2003, 75–78.p.)Rákosugyanisakétabszur-
dumból,„hogyszövegnincsen”és,hogy„min-
denaszöveg”azirodalombanazelsőtelőnyö-
sebbnekvéli.mikopedigúgylátja,hogyavizs-
gálatban olyan egzaktságra kell törekedni,
amilyetazanyaglehetővétesz.

Zemanlászlómiko(stílus)elméletétérvé-
nyesíti.ezzelkapcsolatbanóhatatlanulfelme-
rül miko s Zeman időszerűsége. benyovszky
krisztiánerrőlígyvélekedik:„mikostíluselmé-
letének időszerűségét jelzi továbbáazössze-
hasonlítóstilisztikairántmegélénkültérdeklő-
désis,hiszSzabóZoltánezirányúkutatásokat
szorgalmazó írásábanolyan (inter)diszcipliná-
ris követelményeket, elemzési szempontokat,
alkalmazásiterületeketjelöl,ki,melyeketmiko
már 1976-ban, a Štýlové konfrontácie című
könyvében (nagyrészt) meg is valósított.
ebbenamonográfiájábanazeredetiszövegek
és szlovák, cseh, illetve lengyel fordításaik
összehasonlító elemzését végzi el, kiemelten
azélőbeszéd,abeszéltnyelvimegszólalásiro-
dalmi stilizációira koncentrálva, miközben
bámulatos alapossággal és érzékenységgel
tárjafelafordításáltallétrejövőstilisztikaivál-
tozásokat, »kifejezésbeli« elmozdulásokat,
csúszásokat a stílus legelemibb szintjén is.”
(benyovszky krisztián: Stílus, interpretáció,
hatás. In Sándor anna és vörös Ferenc
[szerk.]: Studia Artis Grammaticae et
Litterarum. nyitra,2004,159.p.)

Zeman, könyvének egyik tanulmányát, a
Kitekintés az összehasonlító irodalomtudo-
mányra címűt a következőképpen indítja:
„vannakkönyvek,amelyeknekmegjelentetése
ismertetésüknek nem szab időbeli határt.”
(208.p.)azőVisszalapozások címűkönyveis
ezekközétartozik.

Simon Szabolcs
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Tóth árpád: Polgári stratégiák. életutak, csa-
ládi sorsok és társadalmi viszonyok
Pozsonyban 1780 és 1848 között. Pozsony,
Kalligram, 2009, 264 p. /Pozsony város tör-
ténetei./ Holec, Roman: Dinamitos történe-
lem. a pozsonyi Dynamit nobel vegyipari kon-
szern a közép-európai történelem keresztút-
ján 1873–1945. Pozsony, Kalligram, 2009,
160 p. /Pozsony város történetei./

megtisztelőfeladat,hogyaPozsony város tör-
ténetei sorozatban 2009-ben a kalligram
kiadónál megjelent két könyvet bemutatha-
tom.arendkedvéértelmondom,hogymiisez
asorozat,bárfeltételezem,hogyeztmajdnem
mindenkitudja.Tehát:aPozsony város törté-
netei egymultikulturális, jellegzetesenközép-
európai város múltjáról mesélnek, németek,
magyarok,szlovákok,zsidókésmásnemzeti-
ségűpozsonyiakközöstörténelméről.asoro-
zat kötetei szlovákiai ésmagyarországi kuta-
tókegyüttműködésébenevárostársadalom-,
gazdaság-, politika- és kultúrtörténetének
eddig kevéssé ismert területeit tárják fel új
szempontokésforrásokalapján.

aPolgári stratégiák című könyv,melynek
alcíme:Életutak, családi sorsok és társadalmi
viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között,
magyarországiszerző,Tóthárpádműve.amint
látjuk, a könyvaránylag rövid időszakkal fog-
lalkozik,deazttöbbszempontbólésrészlete-
senfeldolgozza.

aBevezetésbőlmegtudjuk,hogyaszerző
arra keres magyarázatot, hogyan folyt le a
modern kori társadalmi átalakulás és mivel
magyarázható. a kutatás eddigi módszerei
szerinte nem váltak be, ezért a szerző nem
csak az általános érvényű vonásokat keresi,
hanemazegyediesetekintenzívelemzésével
próbálközelebbjutniatörténelmifolyamatok
megértéséhez. a régebbi felfogás szerint a
magyarországi városok polgárai konzervatív
szemléletűekvoltak, jogaikatakartákmegvé-
deni,deez ígynemegészen igaz.apozsony
történetévelfoglalkozóirodalomaszerzősze-
rint aztmutatja, hogyamagyar ésa szlovák
történészeknemigenműködtekegyütt.

aszóbanforgókönyvszerintakérdésaz,
hogy a jelzett időszakban pozsony lakosai
hogyan látták helyzetüket, és hogyan reagál-
takakörnyezőátalakulóvilágra.azegykorélt
személyek társadalmi helyzetéről megrajzol-

ható kép pontossága a fennmaradt forrás-
anyagtól függ,sezértnehezítiakutatómun-
káját,hogypozsony város levéltára többesz-
tendőótazárvavan,úgyhogymásforrásokkal
kellbeérnie.akönyvvégéreérveaszerzőarra
akarválasztkapni,hogyapozsonyicsaládok
milyen stratégiákat választottak, amikor
egzisztenciális jellegű döntéseket hoztak.
Fontoseszközvoltehhezagyermekektanítta-
tása, kiházasításuk és a migráció. a családi
stratégiaidöntésekmögöttdemográfiaiténye-
zők álltak, ezért elsősorban ezeket kell átte-
kinteni. a pozsonyi városlakók stratégiáira
nem szolgálnak konkrét magyarázattal bizo-
nyos általános történeti tények. a szerző a
mikrotörténeti módszereket alkalmazza, de
nem kizárólag, úgy lehetne mondani, hogy
eklektikus módszert használ. Talán arányta-
lanságnaktűnikfel,hogyapolgárságvizsgála-
tánál mind a katolikus, mind az evangélikus
családokelőfordulnak,dearészletesvizsgálat
azevangélikuscsaládokraterjedki.apozsonyi
evangélikus anyakönyvek jól tükrözik azt a
tényt, hogyaz evangélikusegyházhoz kötődő
értelmiség a magyarországi társadalomsta-
tisztikaúttörőjénektekinthető.arómaikatoli-
kusok társadalma összetettebb volt, ennek
oka,hogyazátmenetirétegek(apolgárilakos-
ságonkívülmaradtszemélyek)nagyrésztaző
köreikhez tartoztak. ami a korszakhatárokat
illeti:II.józsefuralkodásaalattpozsonyváros
sokat veszített, míg 1765 és 1780 közt fel-
emelkedésvolttapasztalható.Szólaszerzőa
nevek írásmódjáról is. megállapítja, hogy
ebbenakorszakbanmáreltűnőbenvanahun-
garustudat,nekiviszontnemcéljaanemzeti
ébredés kutatása, úgyhogy a névhasználat
csupántechnikaikérdés.abevezetésvégéna
szerző köszönetet mond mindazoknak, akik
munkájábansegítették.

a következőkben röviden ismertetem az
egyesfejezetektartalmát.

A reprodukció demográfiai feltételei című
fejezetaztvizsgálja,hogyaházasságiéletkor,
illetve maga a házasságkötés ténye, a gyer-
mekekszületésénekrendje,aszülőkéletkora,
az özvegyek újraházasodásának esélyei
hogyanfüggnekössze,ésmilyendöntésilehe-
tőségeket tesznek elérhetővé a következő
nemzedékre vonatkozólag. első helyen a
népességszámmal foglalkozik a szerző.
megállapítja, hogy a régi népesség-összeírá-



soknemmegbízhatók,defolyamatosnöveke-
désvoltmáriaTeréziauralkodásaidején,mikor
ahelytartóiudvar(alberttescheniherceg)volt
pozsonyban,ésavárosbanafőúriépítkezések
folytak. visszaesés tapasztalható 1804-ben,
utánamegintemelkedéskövetkezett.alakos-
ság számára hatással volt a rossz termés, a
kolerajárvány(1830).azországgyűlésekidején
sok volt az idegen. a népesség felekezet és
életkorszerintimegoszlásátisismertetiaszer-
ző a hozzáférhető adatok alapján. az anya-
könyvekadnakalapotaszületések,házasság-
kötésekéshalálozásokfeltárásához.aszerző
a német evangélikus egyház adatait közli az
1780 és 1846 közti időszakra vonatkozólag.
ebbőlkiderül,mikortöbbaszületésekszámaa
halálozások számánál, milyen időszakokra
esik népességnövekedés. a katolikus egyházi
adatok kevésbé áttekinthetők. a házasodási
adatokbólkiderül,hogyaránylagsokvoltazún.
vegyes házasság. a népesedés szerkezetét
befolyásoló tényezőkre vonatkozólag a szerző
ismertetiamódszert,amelyetalkalmaz.eztő
családrekonstrukciónak nevezi. 250 pozsonyi
evangélikuscsaláddemográfiaitörténetétállí-
tottaössze,aházasságtólazegyikfélhaláláig,
azélveszületettgyermekekszületésiéshalá-
lozási időpontját feltüntetve. a demográfiai
adatokat az apa és a fiúgyermekmeg a vők
foglalkozásáravonatkozóadatokkalegészítiki
aszerző.vizsgáljatehátazún.nupcialitást(a
fiatalnőkházasságkötését),azelsőházasság
időpontját, a felnőttkori halálozásnak és a
házasság időtartamának összefüggését, az
újraházasodást, a házas termékenységet, a
csecsemő- és kisgyermekkori halandóságot.
mindezt egyes családok adatainak ismerteté-
sévelmutatjabe.különfejezetetszánabeván-
dorlásra.Főkéntazttaglalja,mennyibenjelen-
tettamigrációutánpótlást,milyenmértékűvolt
a bevándorlás egyáltalán, s honnan és kik
érkeztek.

A városi társadalom tagolódása címűfeje-
zetmegállapítja,hogyakorabelipozsony„ki-
emelkedőendifferenciáltfoglalkozásszerkeze-
tűvárosvolt,magasfokonspecializáltkézmű-
iparral”.aszerzőafoglalkozásszerkezetalap-
vetőkérdéseitvizsgálja,továbbáazt,mitértek
arangokéscímek,éshogyanlehetettarang-
létránfeljebbjutni.vizsgáljaafoglalkozásésa
megélhetés összefüggéseit, bemutatva több
család esetében a rokoni kapcsolatokból

következő foglalkozásváltoztatásokat. a
bemutatottanyagbizonyítja,hogyaszolgaés
napszámos,céheséskontárkézműves,aven-
déglátóéskereskedőfoglalkozásokközt–az
ismertetettéletutak tanúságaszerint–köny-
nyűvoltazátjárás,éshogyakorabelimegél-
hetésigensokszínűvolt.

akövetkezőkbenaszerzőfigyelembeveszi
a rendiség hatását is. a rendiség lehet hori-
zontális, amennyiben azonos helyzetű embe-
rekképeznekközösrendicsoportokat,viszont
ezekacsoportokegymáshozképesthierarchi-
kusviszonybanvannak.azegyesrendekbelső
heterogenitása nagymértékű; ezért az egyes
csoportokhoztartozószemélyekviselkedésea
döntő.avizsgáltjelenségek:akörönbelüliés
kívüliházasodásesélye,ataníttatásmódja,a
foglalkozások,jövedelemforrásokpresztízse.a
szabad királyi városokban a rendi előjogok
kevésbé érvényesültek. a szerző az egyes
rendi csoportok arányát mutatja be a rendi
címekkelegyütt,ésfigyelmetszentelanemes-
ség kérdésének is. Foglalkozik a polgárjog
megszerzésével, ennek jelentőségével, a
régebbi összeírásokkal,mindezt egyes csalá-
dok sorsán ismertetve. a továbbiakban átte-
kintiahatalmipozíciókat,hogyvilágoslegyen,
milyen tisztségekbe hogyan lehetett felemel-
kedni.Ismertetiaszabadkirályivároshatósá-
gi szerkezetét, a városi tisztségeket, a katoli-
kusok és evangélikusok közti paritás elvét,
példákkal illusztrálva. az iskolázottság már
elvárásbizonyospozíciókhoz,továbbáelőnya
választottpolgárság,éselőtérbekerülazegye-
sületiszerepvállalás.aszerzőfelsoroljaafon-
tos pozsonyi egyesületeket, szerkezetüket,
tisztségviselőiket, tagságuk összetételét is
ismertetve.

a Társadalmi stratégiák című fejezet azt
tárgyalja, milyen alapon döntöttek a társada-
lomfelnőtttagjai–aházasférfiak,családapák
–azutódaikegzisztenciálishelyzetéről.afiatal
nemzedék státusának megválasztása a szü-
lők, elsősorban az apa akaratától függ.
beleszólhatmás tekintélyescsaládtag–pl.a
keresztapa–is.agyerekeksorsánakazalaku-
lásában az iskoláztatás, valamely mesterség
kitanulása, a kiházasítás, illetve a helyben
maradásvagyelvándorlásésafelekezetihatá-
rokmegtartásavagyátlépésejátszikszerepet.

akövetkezőfejezetrészletesenfoglalkozik
afelsőbbszintűoktatásiintézményekkelésaz
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iskoláztatással. a szerző kiemeli, hogy
pozsonyiskolavárosvolt,sokszínűiskolaikíná-
lattal. a sokféle oktatási intézmény bizonyos
mértékigegymáshoziskapcsolódott,azállami
katolikusésazevangélikusiskoláknemkülön-
bözteklényegesen.említiaszerzőapozsonyi
katonai intézetet is. vizsgálja a helyben lakó
ésavidékitanulókarányátésazt is,hogyaz
egyescsaládokgyermekeihányosztálytvégez-
tek,ésmiértéppenannyit.

A foglalkozási diverzifikáció és a kiházasí-
tás című alfejezet számos család adatainak
felhasználásával azt mutatja be, mennyire
öröklődöttazapákfoglalkozásaafiúkra,illet-
vehogymilyengyakranirányítottákapolgárok
fiaikatmáspályára.Figyelemmelkísériaszer-
ző a bevándorlottak helyzetét, a polgári jog
megszerzését. érdekes, hogy a polgári jog
nem volt feltétlenül örökölhető. a foglalkozá-
sokközül leginkábbaszőlőművességöröklő-
dött nemzedékekenkeresztül. a bevándorlók
nagy része szintén a családi iparágat vitte
tovább.aziparosokközttermészetesenakad-
tak olyan családok, amelyek tudatosan egy
magasabbstátusfelétereltékafiatalnemze-
déket.aScherzcsaládpéldájánmutatjabea
szerző, hogy a nemesi címet is megszerzett
családfő fiai közt van katonatiszt és lelkész,
leányai orvoshoz, kancelláriai tisztviselőhöz,
udvariágenshez,táblabíróhozmentekfelesé-
gül. a kereskedőnek taníttatott fiatalok csak
harmadrészénekvoltazapjamagaiskereske-
dő, a többi kézműves mesterséget űzött. a
kereskedők utódaiból azonbanmár nem lett
iparos.aszámosbemutatottcsaládköztsoka
bevándorló,ésnevüknémeteredetrevall.

aPozsony a földrajzi térben: az elvándor-
lás szerepe címűfejezetatársadalmistratégi-
ákközésoroljaazelvándorlástis.ennekokai:
a többfiúgyermekes családból érvényesülési
lehetőség híján legalább egy utód távozni
kényszerült;anépescsaládokigyekeztekegy
városok feletti hálózatot kialakítani; a rosz-
szabb helyzetű városból egy jobb jövőt ígérő
városbahelyezikáttevékenységüket.anépes-
ségszám időnkénti stagnálása arra ismutat,
hogy adott korszakban a lakosság egy része
elhagyta a várost. az elvándorlók részben
kassáramentek,részbenpestrevagybudára,
esetleg még messzebb. a szerző a városok
közti vándorlás jelenségét három család

(Tekusch,birnstingel,Habermayer)migrációjá-
nakelemzésévelmutatjabe.

az utolsó fejezet –Kitekintés: egy nyitott
városi társadalom felé – összegezi a kutatá-
sok eredményeit. a polgárcsaládok, elsősor-
banazevangélikusfamíliákvizsgálataalapján
kimondható, hogy a polgárság előtt nyílt egy
mozgástér,melybenstratégiánakminősíthető
döntéseket hoztak. az egyes esetek közt
ugyansokeltérésvan,deáltalábanérvényes
következtetések is levonhatók. először is: a
korabelipolgárságéltadiverzifikáláseszközé-
vel;másodszor:avárosipolgárságnemelszi-
getelt egység, és bár helyhez kötött, képes
nagyobb térben mozogni. a továbbiakban a
szerzőmegmagyarázzaapolgáriszójelentés-
ét,apolgári jog jelentőségét,apolgárosodás
folyamatánakegyes jellemzőit.végül felsorol-
ja,milyenfeladatokvárnakmégakutatókra.

a Függelék statisztikai anyagokat mutat
be, és néhány pozsonyi család leszármazási
táblázatátközli.

akönyvkiállításaszép,amellékelt24kép
jól egészíti ki a könyv tartalmát. a szöveg
olvasmányos, sajtóhibákat nem találtam.
Források, felhasznált irodalom, személynév-
éshelynévmutató.

asokcsaládnévköztkevésazismerős.

aDinamitos történelem címűmonográfiaszer-
zőjeszlováktörténész,RomanHolec,fordítója
SzabómihályGizella.akönyvalcíme:A pozso-
nyi Dynamit Nobel vegyipari konszern a közép-
európai történelem keresztútján 1873–1945.

azelsőfejezet–A pozsonyi Dynamit Nobel
vállalat az Osztrák–Magyar Monarchiában –a
gyárépítésétől (1873)kezdve ismertetiagyár
sorsátazelsővilágháborúig.megtudjuk,kiés
holépíttetteagyárat,amelyanobel-konszern
tagjalett.anobel-társaságnakmárvoltgyáraa
Habsburgbirodalomterületén,Zámkyban,dea
pozsonyigyáratnagyobbratervezték.agyártás
1875-benindultmeg.avárosésagyáregyütt-
működött; az üzem magyarországon volt, a
vezetőségeamonarchiaosztrákrészén.

a szerző ismerteti a gyár hovatartozását a
dynamitnobel-konszernenbelülésagyárnagy-
arányúfejlődését.az1885-ösbudapestiorszá-
gos kiállításon a gyár nagyon jól szerepelt. a
szerzőismertetiagyármoderntechnológiáját,a
szállításimódokat.megtudjuk,hogyapozsonyi
gyár részt vett a nobel-társaság tengerentúli



befektetéseiben (dél-afrika); megismerjük a
philippnagyvállalkozócsaládszerepétésadél-
afrikaigyársorsát.Tudomástszerzünkazállami
gazdasági nacionalizmus jellegéről. 1919-ig a
gyár vezetése német kézben volt, a szerző
beszámol az első igazgatótanács tagjairól,
nobelpozsonyikapcsolatairól,aphilippcsalád
ésmásvezetőkszerepérőlésazérdekszférába
tartozómásgyárakról.képetkapunkagyárter-
mékeiről,avállalatépületeirőlésegykialakuló
munkástelepről. megismerjük a zsidó vállalko-
zókszerepétésavilágháborúhatását.

Az első világháború című fejezetbőlmeg-
tudjuk,milyen fellendülésthozottaháborúa
vegyipari vállalatoknak. a szerző felméri,
hogyanfejlődöttadinamitgyár,milyenújléte-
sítményekkelbővült,milyenújabbtermékeket
gyártott.beszámolagyártelepnövekedéséről,
avízellátásmegszervezéséről,atőkefelhalmo-
zásról,agyárnövekvőnyereségéről,aterme-
lésfokozásáról.adynamitnobelésazapollo
olajfinomító is magánüzem volt, de állami
támogatásbanrészesültek.Szóesikmásüze-
mekről és ezek vezetőiről is; megismerjük a
dynamitnobeligazgatóságát,avezérigazgató
díjazását.avesztesháborúaztánmeghoztaa
nagyváltozástésazújproblémákat.

akövetkezőfejezetacsehszlovákköztár-
saság megalakulásával és a csehszlovák
honosítássalfoglalkozik.amonarchiaszéthul-
lása és pozsony megváltozott helyzete a
dynamit nobel gyárnak sok gondot okozott.
Szlovákiagazdaságilaggyengébbvolt,mintaz
ún. történelmi országrészek. a dinamitgyár
egyideigellenállásigóckéntszerepelt.acseh
iparerőskonkurenciája,amegszakadtkeres-
kedelmikapcsolatoknehezítettékagyárhely-
zetét.aŽivnostenskábankaszerepétisismer-
tetiaszerző,megapozsonyigyárellenirányu-
lóérvelését.magyarázatotkapunkadynamit
nobelellenitámadásokokaira,ésmegismer-
jükazún.honosításfolyamatát.ahazai tőke
ésrészvényekszerepérőlésanemzetigazda-
ságépítésérőlisértesülünk.adynamitnobel
gyár igazgatója – ervin philipp – sok enged-
ményrevolthajlandó,debizonyosjavaslatokat
nem fogadott el. Rengeteg huzavona után a
gyáranémetésmagyartőkésektulajdonában
maradt.1923-banaztánacégvégülteljesítet-
te a honosítás feltételeit. Hogy miért csak
akkor,annakokaitaszerzőmegmagyarázza.
azt ismegtudjuk,hogyanlettapozsonyidaG

(dynamitaGvormalfrednobeletco)végülaz
IGFarbenindustrierésze.

A pozsonyi Dynamit Nobel a Csehszlovák
Köztársaságban című fejezet ismerteti a
pozsonyi konszern egész vezetőségét, a gyár
kiterjedését, termelésétésalkalmazottaiszá-
mát. közben Semtínben épült egy új gyár,
amellyel egyezkedtek. a dinamitgyár élelmi-
szer-ipari termeléssel ispróbálkozott.acseh-
szlovákcégeknitrogénhiánnyalküszködtek,a
hadsereg is behozatalra szorult. különböző
zavarokatokozottanemzetiszocializmuselő-
retörése,mertausztriábanakkormég(1933–
1934)nemszíveltékanáciérzelműalkalma-
zottakat,sel isbocsátottákőket,amipersze
azIGFarbennagyvállalatnaknemtetszett.

A Csehszlovák Köztársaság felbomlása, a
vállalat és a tulajdonosok identitását érő kihí-
vások című fejezetvégigkísériazta rengeteg
bonyodalommal járó folyamatot, amely azzal
végződött, hogy a pozsonyi dinamitgyár foko-
zatosan a német IG Farben egyre növekvő
befolyásaalákerült.megismerkedünkapoliti-
kaieseményekésazsidóellenesintézkedések
következményeivel,egészenazönállószlovák
állammegalakulásáig.

A Dynamit Nobel vállalat a német mono-
póliumok hálójában című fejezet ismerteti a
vállalat új helyzetét, a német birodalomhoz
fűződőviszonyát,anémet tanácsadók (bera-
terek) szerepét, a különféle német–szlovák
egyezményeket,akáderpolitikát,avállalatúj
vezetőitésszerkezetifelépítését.Részletesen
bemutatjaaszerzőazigazgató,HeinrichGatti-
neau személyét. megtudjuk, hogy Szlovákia
nagymértékű bevonása a hadi gazdaságba
nagyarányú fellendüléshez vezetett. ugyan-
akkoradynamitvállalat igyekezettsajátgaz-
dasági érdekeit védeni a német beavatkozá-
sokkal szemben. a német érdekeltség akkor
márbulgáriáraiskiterjedt.atőkeáramlásésa
tőkekapcsolatok,arészvényekmegoszlása,a
kőolaj-finomítóhozfűződőkapcsolat,abankok
szerepeszintemárkövethetetlen.

Az „új Európa” a pozsonyi Dynamit hálójá-
ban című fejezet azt foglalja össze, hogy a
pozsonyi dynamitnobel hány országban volt
érdekelve.megismerjükaz IGFarben terjesz-
kedését,akülönbözőnagycégekegymáshoz
való viszonyát, a leányvállalatok hálózatát, a
lehetségeskonkurenciát,azegyesülésilehető-
ségeket, a cég kiterjedt hatáskörét (balkán,
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Románia, magyar- és Horvátország), az ún.
szindikátusiszerződést–amelyanémetésa
magyar csoport köztállt fenn–ésabankok
szerepét. a szerző részletezi Heinrich
Gattineauigazgatómeghatározófeladatkörét.

A háborús konjunktúra és a bukás című
fejezet ismertetiadynamitnobelgyár fellen-
dülését,gyártásiprogramját,agyártotttermé-
keket, azok értékesítését, költségeit, az
érdekszférájába tartozó kereskedelmi társa-
ságokatésmáscégeketésezeknekösszefüg-
géseit.említiavistraüzemmegindítását,fel-
szerelésétéstermelésivolumenét.amellékelt
táblázatokáttekintéstadnakadynamitnobel
gazdasági mutatóiról és forgalmáról. végül
részletesen beszámol a szerző a politikai
hanyatlásról, ismerteti az amerikai légitáma-
dást,melytönkretetteazapollokőolaj-finomí-
tót, a téli kikötőt és egy csomó áruraktárt.
leírja a dynamit nobel gyár leszerelését, a
berendezés, készletek, szállítóeszközök
elszállítását,összefoglaljaafronteseményeit.

az1945 – a bűnösség kérdése és az iden-
titás újrakonstruálása címűfejezetbőlmegtud-
juk,hogyaháborúutánazIGFarbenvezetőit
anemzetközijogmegsértésévelvádoltákmeg
(négypontban).avádlottakazzalvédekeztek,
hogyőkanémetésazosztráknyomásellené-
re sokáig helyükönhagyták a nemárja tiszt-
ségviselőket, és kártérítést adtak azoknak,
akiketfajiokokmiattkellettelbocsátani(vég-
kielégítésstb.).aszerzőidéziaGattineauigaz-
gató javáraelhangzottmentő tanúvallomáso-
kat. a nürnbergi bíróság megszüntette az IG
Farbent,deavezetőitvalójábannembüntette,
sőt végül fel ismentette.Szlovákiábanpedig
mindent a németekre kentek. a dynamit
nobel cégvalós történetét teljeseneltorzítot-
ták,aszerzőszerintazért,mertacégsorsával
szoros kapcsolatban álló emberek új identi-
tástkerestek.anemzetivállalattáátminősített
cég története teljességgel átíródott, ésa vál-
lalkozóirétegről,amelyelőbbmeghatároztaa
gyárfejlődését,többémárszósemesett.

Források,felhasználtirodalom.

Mayer Judit

öllös lászló: národná identita slobodného
človeka. nitra, univerzita Konštantína filozofa
v nitre, filozofická fakulta, 2009, 156 p.

anemzetiszabadságelvénektisztázásanem-
csak a szabadság pozitív tartalmamiatt fon-
tos,hanemmertanemzetiszabadsághiányá-
val is számot kell vetnünk. vizsgáljuk csak
meg,melyekazokazérvek,amelyekrehivat-
kozvaanemzetállamelnyomjamásnemzeti-
ségűkisebbségeit.Sőtesetenkéntelűzésükre,
deportálásukra is kész. mindenekelőtt azért
fontos az ilyen érvek számbavétele, mert az
adott állam polgárai értékrendjének részévé
válnak.Samintazlenniszokott,későbbtöbb
másformábanjelennekmegakülönfélehely-
zetekben.

de először tekintsük át a nemzetiségi
elnyomást igazoló argumentumokat. Öllös
lászlószerintlogikuskövetkeztetésnektűnik,
hogy aki a nemzetiségi elnyomás elvét elfo-
gadja, annak a nemzetiségi egyenlőtlenség
elvére is rá kell bólintania. méghozzá azzal
érvelve, hogy az értékesebb érvényesül az
értéktelenebbelszemben.ezpedigigazságos
éshelyestársadalmifolyamat,hiszenlényegé-
benvéveahaladástszolgálja.ámazértékets
értékességetolyanmódonkellmegformálniuk
a nemzeti elnyomást alátámasztani kívánók-
nak,hogyazkizárjatöbbnemzetiértékegyen-
rangúságát és egymásmellett létezését egy-
azonállamban.

Öllös szerint a más nemzetiségűekkel
szembeni harc éppen e logikamiatt nem ér
véget náluk, hanem sajátjaikra is kihat. a
dominánsnemzettagjaiköztisgyengítianép-
szuverenitás értékrendjét, rombolva a köz-
ügyekről ésszerűen gondolkodni és róluk
morálisandönteniscselekedniképespolgári
erényeket. Hatalmi eszközök használatát a
nemzeti ellenségnek kikiáltottakkal szemben
emiattnemtekintikazemberiéspolgárijogok
elfogadhatatlanszűkítésének,hanemanem-
zetharcszükségeseszközénektartják.Hapél-
dául embertársa az állam hivatalaiban tőle
eltérőennemhasználhatjaanyanyelvét,azta
többség nem tartja a másik ember nemzeti
szabadsága tűrhetetlen korlátozásának,
haneméppenfordítva,szabadanyanyelvhasz-
nálatáttekintiveszélyforrásnak,sőtolyantűr-
hetetlenkövetelésnek,amelyiksajátnemzete
szuverenitásánakakorlátozásárairányul.



a nemzetállamnak nemcsak nem kell,
hanemnemisszabadnemzetilegegyenlőnek
tekintenieatöbbségétőleltérőnemzetiségűe-
ket. Öllös szerint ebben a világban a tiszta
nemzetállamcéljánésanemzetiharcelkerül-
hetetlenségénekfelfogásántúlnincsenállan-
dóérték.csakhelyzetekvannak,amelyekben
hatékonyabbanvagykevésbéhatékonyanszá-
molhatófelanemzetimásság.

ámaproblémánakvanegymásikdimen-
ziója is. mi magunk. mi vagyunk felelősek
nemzetiszabadságunkért.különösfelelősség
hárul e tekintetben az írástudókra. az „értel-
miségi” fogalmamodern, és lényegileg euró-
pai fogalom. az olyan embert jelöli, akiben
három tulajdonság, képesség egyesül: a
magasszakmai színvonal,azerkölcsi függet-
lenség és a társadalmi elkötelezettség. az
értelmiségi tehátaszellemiéletadott terüle-
ténkoránakszintjénvan.döntéseibenminde-
nekelőtt a szakszerűség vezérli, s ezért első-
sorbansajátlelkiismereténekfelel,álláspont-
jaihelyességéértvállaljaafelelősségetapoli-
tikai hatalommal, illetve a közvéleményben
uralkodómézetekkelszembenis.valamintfel-
emelihangját,határsadalmivisszásságotlát,
és felelni igyekszikkoránakkihívásaira,mint-
hogy tudja: a szakmai felkészültség felelős-
séggelisjár.

az értelmiségi tehát mindenekelőtt saját
álláspontjai helyességéért felel, akkor is, ha
azok az adott pillanatban kellemetlenek.
Gyakranazidőmutatjameg,hogyigazavolt-e,
sha igen,mennyiben.egyértékhezazonban
nekisincsenkulcsa:azigazsághoz.azértelmi-
séginemuralójaazigazságnak,őistévedhet,
de feltétlenül az igazság szabad szellemű
keresője. ám éppen az adja erejét, hogy a
tévedés lehetőségének tudatában van, és
emiattköveteliaszellemszabadságát.Tudja,
csak a szabad gondolkodás, véleménycsere
és kritika csökkentheti a tévedés esélyét.
ellenben a tévedhetetlenség hangoztatása
biztos tévedést jelent. az egyénnemzeti sza-
badságánakelméletepedigéppenanemzeti
tévedhetetlenségkritikája.

Öllös kötete remélhetőleg további vitákat
vált ki. Hiszen az agresszív és ferde értékek
megváltozásánaképpenavitaa legfőbbesz-
köze.avitahiánya,egyetlennézetmonopóliu-
mapedigcsakahelyesértékekettudjaeltor-
zítani. egy olyan országban, amelyikben a

nemzeti veszélyérzet élesztgetése szinte
mindegyik választási kampány részévé vált,
különösenfontosakazegyetemesértékrendre
épülőérvek.azolyanargumentumok,amelyek
azembertmintolyattekintikamorálésapoli-
tikahordozójának,hozzáviszonyítvaítélikmeg
az ilyen-olyan nemzetiségű embert. errefelé
ugyanistúlgyakranteszikeztfordítva.

Végh László

öllös lászló: národná identita slobodného
človeka. nitra, univerzita Konštantína filozofa
v nitre, filozofická fakulta, 2009, 156 p.

Öllöslászlókönyveazegyénnemzetiszabad-
ságátalapozzameg,dekifejtianemzetisza-
badság megvonásának állapotát is. ám a
nemzeti szabadság megtagadása az állam
polgárainak egy részétől önmagában nem
nyújtelégségesmagyarázatotarra,hogymiért
engedhető meg a más nemzetiségűek meg-
fosztásaemberiéspolgárijogaiktól,elűzésük
lakóhelyükről, megfosztásuk magántulajdo-
nuktól.Századunkegyiknemzetirákfenéje,az
etnikaitisztogatásalátámasztásáhozerősebb
érvekkellenek.

abban persze az etnikai tisztogatás hívei
megegyeznek a puhább megoldásformákat
előnybehelyezőkkel,hogyanemzeticélatisz-
ta nemzetállam. amiben eltérnek, azok első-
sorban az élethez, az állampolgársághoz, a
mozgásszabadsághoz, a magántulajdonhoz
való jog és a etnikailag tiszta nemzetállam
közti viszony. az etnikai tisztogatás hívei a
nemzetállammegtisztításátmindezenemberi
jogokföléemelik,mígazasszimilációpártiake
jogok olyan érvényesülését tartják előreva-
lóbbnak,amelymégnemakadályozzaamás
nemzetiségűekbeolvasztását.Tehátazembe-
ri jogokolyanértelmezéséttartjákelfogadha-
tónak,amelynemvonatkozikazállampolgá-
rainaknemzetiszabadságáraésegyenlőségé-
re, ígyakérdéshatalmilaga többséguralma
alatt marad. a nemzeti többség pedig a
demokrácia többségi döntéshozatala révén
korlátozhatja, lassíthatja, sőt vissza is fordít-
hatja a nemzeti kisebbség intézményeinek
működését, a nemzeti életéhez szükséges
jogokérvényesülését.mígazetnikai tisztoga-
táshíveimindenuniverzális emberi érték fö-
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löttállónaktartjáksajátmegtisztítottnemzet-
államukat.

az első esetben tehát elég david Hume
vagyjohnStuartmillnemzetfelfogásáhozvisz-
szanyúlnunk, és a nemzeti identitást olyan
szenvedélyszerű állapotnak kell tartanunk,
amelyből veszélyes az egynél több egyazon
államban. a második esetben azonban carl
SchmidtvagySztálinnemzet-ésállamfelfogá-
sátkellszemügyrevennünk.

egy fontoskérdésazonbannyitvamaradt:
hovasoroljuksajátrégiónkat?abeneš-dekré-
tumok,azazonosállampolgársággalrendelke-
zők,sőtamagukategyazonnemzethezsorolók
világábanismegjelennekanemzetiintoleran-
cialegkülönfélébbformái.vannakköztükolya-
nok, amelyek aránylag egyszerűenbesorolha-
tókakétkategóriavalamelyikébe.ugyanakkor
olyan változattal is találkozunk, amelyik nem
normatív alapon tesz különbséget köztük,
hanemazttartjaigazolhatónakésegybeniga-
zolandónak,hogy–kisállamként–anemzet-
közi hatalmi helyzettől függően használandó
holazegyik,holpedigamásik.Ideológiájában
váltogathatók a faji és nemzeti, geopolitikai
elemek, kombinációjuk fő mércéje pedig az
adotthelyzethezmérthatékonyság.

ehhezazonbananemzeti identitásolyan
felfogását kell preferálni, amely nem teszi
lehetővé, hogy különféle nemzetiségűek egy
politikaiközösségetalkothassanak.anemzeti
önazonosságot tehátolymódonkellmegjele-
níteniannakmindegyikfontoselemében,mint
azemberi önazonosságolyanszenvedélysze-
rű, az ősiségben gyökerező, az egyént uraló
agresszív identitásformát, amely természeté-
bőladódóanveszélyesmásnemzetekre.

azilyenfelfogáskétfontoskövetkezmény-
nyeljár.Scsakazegyikazállamhatalmiesz-
közeinek használata a többségétől eltérő
nemzetiidentitássalszemben.amásikatöbb-
ségnemzetiidentitásánakfelhasználásimód-
jaiazadottpolitikusvagypolitikaipárthatalmi
céljaiért. az efféle identitást ugyanis nyilván-
valóan természeténekmegfelelőenkell hasz-
nálni, azaz a szenvedélyszerűségét kell befo-
lyása alá vonnia a politikusnak. megfelelő

ellenségképpel, ellenségképekkel kell folya-
matosantáplálniaagresszivitásravalóhajlan-
dóságát,azősiségneknematörténelemegy
fejlődési szakaszaként, hanemmodernségel-
lenességszerűen értelmezett, s mellesleg
moderneszközökkelirracionalitássátettrituá-
lisvilágávalleheterősíteniakötődéstanem-
zetiellenséggelvívottharcotvezénylővezérek-
hez.

e világ emberideálja ugyanis nem a kriti-
kus,önállóértékrendűpolgár,hanemanem-
zeti szenvedélyekkel eltelt, politikailag irányí-
tott,indulatokáltalvezéreltszemély.azőtár-
sadalomképe nem vizsgálódóan értékelő,
hanemideologikus,ígykönnyenmozgósítható
bármely harcinak minősített helyzetben az
ellenségeknek deklaráltakkal szemben.
Ideologikusképeavelefolytatottkommuniká-
ciót ismegkönnyíti,célzásokatéskétértelmű
üzeneteketisavártmódonértelmez,ígyveze-
tőinek nem kell vállalniuk az egyértelműség
kül-ésbelpolitikaikockázatát.

éppenezérttűnnekolygyakortaeszmeileg
zavarosnakazilyenorientációjúpártokéssze-
mélyek különféle nemzeti helyzetekről folyta-
tottvitái,amennyibenanemzetiszabadságés
egyenlőség mindenkire vonatkozó egyeteme-
sen érvényesnormái alapjánpróbáljuk értel-
mezniazokat.nézeteléréseiklényegeugyanis
az eszközök optimális felhasználásának kér-
dése,nempediganemzeti igazságosság. így
aztánbármilyeneszközökrőlszólehet,sesze-
rinthelyesnekésigaznakkelltartaniukazállí-
tást,hogyazelnyomónemzettöbb,jobb,érté-
kesebb az elnyomottnál, s éppen ezért van
joga olyan kiváltságokra, amelyeket megta-
gadhatamásiktól.ellenesetbenazértéktele-
nebb juthatna érvényre, háttérbe szorítva az
értékesebbet.egyszóvalazemberiegyenlősé-
getfelülírjaanemzetiegyenlőtlenség.

apolgároknemzetiszabadságánakkérdé-
se a modern nemzetállam egyik alapvető
alkotmányoskérdése.különösenélesproblé-
ma ez a nacionalista legitimációra is igényt
tartóposztkommunistaországokesetében.

Csanda Gábor


