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NYOMTATOTT VILÁGHÁLÓ

A korszakkal kapcsolatos ismereteim fi noman szólva is szerények, így 

sajnos nem tudom, jelent-e meg a nyomtatott könyvek sikerének titkát, 

e könyvek sajátosságait elemző kézírásos kötet a Gutenberg utáni más-

félszáz évben, és e kódex eljutott-e a derék szerzetesekhez, akik a kéz-

írásos könyv művészetét tökélyre fejlesztették. Karikaturisztikus képnek 

és nyilván csak tréfás felvetésnek tűnik, de akaratlanul a KODEX-2000 

szövegszerkesztő rendszer 1980-as évekbeli reklámja jut eszembe erről.

„A feladat ezer év alatt sem változott sokat” – kezdi a narrátor, mi-

közben egy kolostor falai között, gyertyafénynél görnyedő szerzetese-

ket mutat a kamera. „Szerződések, levelezés, ajánlatok, számlák, sza-

bályzatok…” – folytatja, miközben jellegzetes elektronikus csipogó hang 

töri meg az addig háttérzeneként szolgáló egyházi éneket. A kamera 

a meglepetten oldalra néző szerzetesről egy csuklyás alakra úszik, aki 

egy Robotron villanyírógépből és egy zöld-foszfor kijelzős terminálból 

álló konfi guráció előtt látható.

„Csak a tempó gyorsult fel kicsit” – mondja a narrátor isteni hangja, 

miközben az alak megszabadul csuklyás szerzetesi ruhájától, és kide-

Szűts Zoltán

A világháló metaforái

Osiris Kiadó

Budapest, 2013

rül, hogy egy kacér, piros ruhás hölgyet rejt a viselet. Egyszer csak ér-

deklődő szerzetesfejek veszik körül a célszámítógép vezérelte, automa-

tikusan kopogó írógépet. „A fejlődéstől soha nem szabad elmaradni!” 

– üzeni végül a ’80-as évek reklámfi lmje, amely eme egyszerű jelenet-

ben többszörös kísértésbe ejti a kézírásos kultúra letéteményeseit.

Azt tudjuk, hogy a nyomtatott könyv sokáig a kódexre igyekezett 

hasonlítani – nagy, fatáblás változata még az iniciálé kihagyott he-

lyével is kézírásos társát utánozta –, és azt is tudjuk, hogy az, hogy 

a könyvnyomtatás megváltoztatta az irodalom teljes intézményrend-

szerét, a könyvről alkotott képünket és olvasási szokásainkat, évtize-

des-évszázados folyamat volt. Miért ne írtak volna kézírásos könyvet 

a nyomtatásról?

Anakronizmusnak tűnhet nyomtatott könyvet kiadni az internetre 

optimalizált, sőt ideálisan már ott mint elvont hordozón formálódó új 

típusú, nemlineáris irodalomról. Arról az irodalomról, amelynek szá-

mára a számítógép már nem csupán szövegszerkesztő berendezés – egy 

editálási és mentési funkciókkal felturbózott írógép –, hanem amely-

nek immanens tulajdonsága, hogy kihasználja azokat a lehetőségeket, 

melyeket a számítógép és a számítógépek sokaságából álló hálózat rejt.

Szűts Zoltán teljesen lineárisan, a leghagyományosabb módon, de 

az Osiris-kézikönyvektől megszokott magas színvonalon vezet végig 

az internetes irodalom problémakörein, főbb jelenségein. Kézikönyv-

höz méltóan jól felépített, adatolt, egy elképzelt bölcsész egyetemista 

olvasó számára könnyen befogadható, ugyanakkor több év kutatását, 

a szakirodalom bőséges ismeretét tükröző munka ez. Akár hiánypótló-

nak is mondható, és hasznos, hogy megszületett, mert annyira logikus 

és kiérlelt gondolatmenetet tartalmaz, hogy megéri végiglapozni, ad 

absurdum lineárisan is végigolvasni.

Persze éppen Szűts Zoltán tudja a legjobban, hogy nyomtatott köny-

veket is használunk többféle olvasási ösvény mentén, nemcsak a láb-

jegyzetek miatt, hanem azért is, mert általában egy teljes kézikönyv 

végigolvasására nincs szükségünk, csak a számunkra fontos részletek 

között vándorlunk.

Ettől még A világháló metaforái ilyetén kiadása anakronizmus. Nem 

tudom, a mai bölcsész egyetemisták – akik már digitális bennszülöttek 

– mennyire forgatnak kézikönyveket, de a téma hipertextes feldolgo-

zás után kiált. Ezzel együtt is érthető a szó legnemesebb értelmében 

hagyománytisztelő gesztus, amit egy nyomtatott könyv kiadása je-

lent, és egyben még manapság is kanonizációs értékkel bír, hogy egy 
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egységeket is megismerhetünk, az online könyvtáraktól az online fo-

lyóiratokon át a tudás átalakulását jelző olyan online forrásokig, mint 

a Wikipédia.

A könyv részben történeti – kronologikus fejlődési – ívet mutat be, 

részben irodalomtudományos témák köré szerveződik. Szerencsés mó-

don elemzésébe az új média vizuális művészete, a virtuális múzeumok 

és galériák, a valós térre vetített virtuális rétegek és a videojátékok is be-

épülnek, meglehetősen korszerű képet alkotva arról, miként változott 

az elmúlt cirka húsz évben a valóságérzékelésünk, és miként változtak 

meg befogadói attitűdjeink.

A magyar példák között közismerteket és kevéssé ismerteket egy-

aránt találunk. A számítógéppel generált költészet kapcsán – melynek 

alkotásai nem feltétlenül a világhálóhoz kötöttek, akár létrejöhettek 

a világháló kora előtt is, de ettől még rendkívül mélyen különböznek a 

lineáris szövegektől, sokszor mélyrehatóbban, mint a hagyományos 

szövegek szabályait utánozni próbáló, bár elvileg világhálón megjelenő 

egyes produktumok – a kötet Papp Tibort és mesterművét, a Disztichon 

Alfát említi. Ezzel szemben Papp más művei – például a hangverseket 

és vizuális impulzusokat is integráló Hinta-palinta –, valamint a szá-

mítógép irodalomra gyakorolt hatását elemző elméleti írásai1 nem érték 

el szerzőnk ingerküszöbét. A hálózati könyvek, „gépeskönyvek” út-

törő hazai kutatója és propagálója, Horváth Iván is kevés említést kap 

(Gépeskönyv című kötete nem is szerepel az irodalomjegyzékben).

Szűts Zoltán online művészetekről írt könyvét bevezetőnek szánta, 

s ennek teljes mértékben meg is felel. Fontos munka, melyet érdemes 

lenne bővíteni, akár más szerzők mint „kommentelők” által. Szűts mű-

vét elsősorban (művészet)szociológiai kutatásokkal lenne szükséges ki-

egészíteni; mindenekelőtt rendkívül érdekes lenne a mai online mű-

vészeti produktumok fogyasztói, felhasználói közösségeit is bemutatni 

a társadalomtudományok eszköztárával. Továbbá érdemes lenne a tör-

téneti anyagot is gazdagítani – a nyomtatott hipertextnek is tekinthető 

regényjátékoknak, köztük a Steve Jackson és Ian Livingstone nevével 

fémjelzett Kaland, játék, kockázat könyvsorozatnak például hatalmas 

kultusza volt, amely mintegy előkészítette az új média korát, de a re-

gényjátékok, a számítógépes szöveges kalandjátékok és a hipertextes 

irodalmi művek összefüggései egyébként is megérnének egy további 

elemzést.

1 Egyebek mellett: Papp Tibor, Múzsával vagy múzsa nélkül? Irodalom számítógépen, 
Balassi, Budapest, 1992.

neves kiadó nyomtatott formában jelenteti meg a munkát: ez kano ni-

záció nemcsak a szerző, de a téma számára is.

A téma pedig rendkívül fontos, hiszen magának az irodalmi alko-

tásnak és befogadásnak a folyamata van változóban. Az irodalom olva-

sását megváltoztatja a hipertext, tehát a linkelés lehetősége, a kombina-

torikáról (a véletlen szerepéről abban, hogy a többféle lehetőség közül 

éppen mi tárul a szemünk elé), az olvasó és a szerző közötti közvetlen, 

szövegformáló interakcióról, valamint a többféle művészeti ág egybe-

olvadásáról (a szövegben fellelhető beágyazott videók, hanghatások és 

így tovább) nem is beszélve. 

Csupán zanzásítani tudom azokat a jelenségeket, amelyeket Szűts 

Zoltán érint. Míg én a nekem jutó párezer leütésnyi szövegben csak 

csapongok, addig ő rendszerszerűen, irodalomelméleti kontextusban 

mutatja be a hipertextes irodalom változatait, előképeikkel és leága-

zásaikkal együtt. Sőt könyve ennél többre is hivatott; ahogy alcíme is 

jelzi, „az új média művészetébe” kíván bevezetést nyújtani.

E küldetését a „világháló” szó magyarázatával kezdi. Alighanem 

nem én vagyok az egyetlen, aki manapság a „világhálót” már modoros-

nak érzi, egy meghatározott korszak (a ’90-es évektől az ezredfordulóig 

tartó netes hőskor) kifejezésének. Szűts előszavában tisztázza, hogy az 

internet a fi zikai eszköz, a test, amely más rendszerek mellett magában 

foglalja a World Wide Webet is, de egyébként a világhálónál tágabb 

fogalom, melybe az elektronikus levelezés vagy a fájlmegosztás is bele-

tartozik. A világháló pedig „hiperlinkekkel és URL-ekkel összekap-

csolt oldalak és fájlok (szövegek, képek, videók, hangok stb.) egysége, 

melyet böngészőnk segítségével jelenítünk meg”.

Az internetről mint csomagkapcsolt távközlési rendszerről, számí-

tógépes hálózatról keveset tudunk meg a könyvből. Én az irodalom-

tudományi és esztétikai szempontok tagadhatatlan uralkodó volta el-

lenére nem tartottam volna aránytévesztőnek, ha erről még néhány 

oldalnyit olvashatunk. A világháló (World Wide Web) kapcsán Tim 

Berners-Lee és csapata, valamint néhány korábbi kiváló, megelőlegező 

elképzelés (Vannevar Bush Memexe és Teodor Nelson Xanaduja) azért 

megjelenik Szűts művében. Ez fontos, mert a világháló elméleti és tech-

nológiai háttere arra is hat, hogy milyen „szövegek” alakulhatnak ki 

ezen a „hordozón”. A hordozó és a technika, azaz a tárgyi kultúra és az 

azt működtető logika közvetlen befolyása meghatározó. A művészeti 

produktumokat tekintve magyar és nemzetközi példákat egyaránt be-

mutató és röviden elemző kötetben irodalmi művek mellett nagyobb 
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a KULTer.hu online folyóirathoz, ami részben választ is adhat a fen-

tebb megfogalmazott kérdések némelyikére, amennyiben jelzésértékű-

nek vesszük, hogy a fi atal kutatók az online felületet is otthonuknak 

érzik, függetlenül kutatási területüktől.

Kérdés mindeközben az is, hogy a kötet szerkesztőinek munkája 

hogyan refl ektál a már említett folyamatokra. Azt hiszem, itt rejlik a 

könyv leginkább sebezhető pontja. Fodor Péter és Lapis József szerkesz-

tők ugyanis szemmel láthatóan a tanulmányok témáinak időbeliségét 

szem előtt tartva alkottak sorrendet: a kötet elején egy Csáth Géza 

novelláiról szóló tanulmányt olvashatunk, innen közeledünk napjaink 

irodalmi szövegei felé, majd áttérünk más médiumok alkotásaira, hogy 

végül eljussunk a kiberfi lológia jövőbeli problémáiig. Ez a megoldás 

akarva-akaratlanul elválasztja, kvázi két külön térbe szorítja az olyan, 

témájában és retorikájában is klasszikus eszközökkel élő írásokat, 

mint például Korpa Tamás elemzése Szilágyi Domokos Ez a nyár cí-

mű verséről („védtelen szimbólumokat / falnak boa constrictorok”), és azt 

a kutatói munkát, illetve annak e kötetben található termékeit, ami pél-

dául egy sorozathős kalandjait követi nyomon a különböző transz me-

diális változásokon keresztül (Bujdosó Ágnes: „Mennyire vagy Vágási 

Feri?”). Megkockáztatom, utóbbiak hasznára és előbbiek kárára.

Úgy gondolom ugyanis, hogy éppen ezzel mutat rá a kötet arra, 

hogy az irodalomértés bizonyos formációi mellett mintha elrohant 

volna a világ. A kötet elején található tanulmányok fájó módon nem 

vesznek tudomást a fent említett változásokról; újabb és újabb nézőpon-

tokat keresnek ugyan (tehát jól lekövetik az irodalomtörténet egyik 

alapmechanizmusát), ugyanakkor ez a keresés egy hermetikusan zárt 

térben, az irodalom lehető legszűkebb világán belül marad. Gondol-

juk át, mennyiben jelent tudatos megkomponáltságot a vallomásos 

költészet Anne Sextonnál a vallomásosság eddig használt jelentésével 

szemben, mint ahogy Kiss Boglárka teszi („Feltörni az én fagyos tenge-

rét”). Gondoljuk át, miként szolgálnak az önidegenség kifejezésének 

eszközeiként a nyelvi játékok vagy az irónia, ahogy azt Jován Katalin 

Orbán Ottó két versét elemző tanulmányában olvashatjuk (Az én 

megképződésének kérdései Orbán Ottó két kötetében). Jó, gondoljuk. De 

miért is? Úgy vélem, a kötet második felében szereplő írások fényében 

gyenge lábakon állna a válasz: mert ezt így szokták, az újabb és újabb 

nemzedékek mindig találnak újabb és újabb értelmezési szempontot, 

ami nem került a korábbi értelmezők látóterébe. A kötet nyitó szövege, 

Papp Sándor Csáth Géza néhány novellájáról szóló írása (Pán halála) is 

Pethő Anita

A TEST ÉS A VÁROS

Napjainkban már messze nem hat(hat) újdonságként, ha egy tanul-

mánykötetben a hagyományos irodalmi elemzések mellett többek kö-

zött a digitális kultúra jelenségeiről szóló írások is helyet kapnak. Az 

irodalomtudományról a kultúratudományokra tevődött a hangsúly, 

noha világunk jelenségeit – ahogy lesz majd rá példa a következőkben 

– mintha mégis az irodalomértésből vett eszköztár segítségével lenne 

a legkézenfekvőbb feltérképezni. Ugyanakkor a kultúratudományok 

adta tágabb kontextus és az arra jellemző komplexitás nyilvánvalóan 

visszahat az irodalomértésre is, ez az oda-vissza folyamat pedig még 

mindig érdekes értelmezési szempont lehet egy olyan antológia eseté-

ben, mint az Alföld Stúdió Otthonos idegenség című kötete.

Már csak azért is, mivel a kötetben fi atal, pályájuk elején járó szerzők 

írásai találhatók, így még inkább felmerül az a kérdés, hogy ők mennyi-

re refl ektálnak ezekre a jelenségekre, saját tevékenységükre, az annak 

eszközeiben, illetve megítélésében bekövetkezett változásokra. Mint 

ahogy a kötet végén található rövid életrajzokból láthatjuk, a tanul-

mányok szerzői húszas éveik közepén járnak, és szorosan kötődnek 

a Debreceni Egyetem különféle műhelyeihez, jelentős hányaduk dok-

torandusz. Írásaikkal az Alföld folyóiraton túl jelen vannak többek 

között a Kalligram, a Tiszatáj, a Műút vagy éppen a Vörös Postakocsi 

hasábjain is. Ugyanakkor érdekes, hogy szinte egytől egyik kötődnek 

Fodor Péter – Lapis József (szerk.)

Otthonos idegenség

Csokonai Kiadó

Debrecen, 2012
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éppen csak túllép ezen a közegen azzal, ahogyan a dekadenciát mint 

esztétikai kategóriát a századforduló festészetén keresztül közelíti meg. 

A kötet első felében található tanulmányok közül Barna Péter Kosz-

tolányi útirajzairól szóló szövege (Az utazás nyelvbe íródása) tud csak 

olyat mutatni, amivel felveheti a tempót a kötet második felében találha-

tó témákkal, legalábbis kérdésfeltevése révén: mi az, amivel a techno-

mediális korszakban az írott szöveg még tud valami csak rá jellemzőt 

nyújtani?

Hangsúlyozom, nem a tanulmányok minőségével van problémám, 

hanem azzal, ahogyan ezek a szövegek így, egy csoportban – kvázi az 

elejére rendezve – a könyv egészét tekintve hatnak, pontosabban nem 

hatnak. Ugyanakkor fontos irodalomtörténeti tanulság, hogy egy ko-

rábbi, az Alföld Stúdió által megjelentetett antológiába, mondjuk a kö-

zel két évtizeddel ezelőtt kiadott Újraértett hagyományba minden gond 

nélkül betagozódhattak volna. 

Ráadásul ez a probléma nem is annyira az audiovizuális kultúra je-

lenségeit vizsgáló szövegek, hanem az azokat megelőző írások fényében 

jelentkezik. Az Otthonos idegenség című kötet három legerősebbnek, 

legfajsúlyosabbnak tűnő darabjából kettő ugyanis irodalmi alkotáshoz 

kapcsolódik, de ezek komplexitásukban és problémafelvetésükben ter-

mékenyen képesek illeszkedni aktuális diskurzusokhoz, elsősorban 

a test problematizálásához és a város poétikájához, a kettőt ráadásul ösz-

szekapcsolva. Ureczky Eszter egy 1992-ben megjelent angol pas tiche-t, 

Matthew Kneale Sweet Th ames című regényét elemzi (Beteg város), mi-

közben bemutatja, hogyan gondolkozott a viktoriánus Anglia a testről, 

a járványokról, a tisztaságról, az illemről, mindezt összekötve a modern 

nagyváros közegészségügyi ellátásának jellegzetességeivel. Így képes 

egy adott aspektusból leképezni a kor mentalitását, és egyben értelme-

zési utakat nyitni saját világunk megértéséhez is. Méltó párja ennek 

Balajthy Ágnes Térey János Protokolljáról írott tanulmánya („Agyában 

Pest. A Blaha Lujza tér”), amelynek esetében az elemzési stratégiát tekint-

ve nem annyira a városszociológián, inkább Budapest megjelenésének 

irodalmi hagyományán van hangsúly, ebből a szempontból viszont ez 

az írás refl ektál leginkább az irodalom történetiségére. Mindeközben 

Balajthy talán az egyetlen, aki határozottan reagál arra is, hol látja ta-

nulmányának helyét a jelen diskurzusaiban, kapcsolódási pontokat 

keresve több más fi atal irodalmár hasonló tematikájú írásaival.

Máté Éva Gyöngy az Ayo Technology című videoklipről szóló elemzése 

(Az utolsó fal) ennek az erős triónak a harmadik eleme, amelyben szin-

tén megjelenik a város és a test viszonya, egy otthonos, a mindennap-

jainkban megszokott jelenség, a videóklip által, miközben a tanulmány 

szerzője képes egy olyan nézőpont felől közelíteni témájához, amelyben 

inkább az idegenség, pontosabban a szokványosnak hitt jelenség ismeret-

lenségére való rácsodálkozás válik hangsúlyossá. Részint ezért lehet 

ez a tanulmány könnyen az egész kötet értelmezésének (és nem kevésbé 

az annak címe által jelzett célkitűzésnek) az origójává; hasonló hatása 

csak Áfra János hiperhivatkozásokról szóló tanulmányának (Képpé 

merevült szöveg), illetve a fi ktív karakter Vágási Ferencről (Bujdosó Ág-

nes) és a majdnem ugyanannyira fi ktív karakter Charlie Sheenről 

(Szabó Orsolya: „A hollywoodi Che Guevara”) szóló írásoknak van.

Visszatérve azonban a három fajsúlyos tanulmánnyal kapcsolatos 

gondolatmenetre: a kötet szerkesztése látszólag egy másik hármast 

ajánl fel, amikor a test problematizálásáról van szó, Balajthy Ágnes és 

Ureczky Eszter tanulmányai közé helyezi ugyanis Lovas Anett Csilla 

Szövegtestek, test-szövegek című, Takács Zsuzsa, Borbély Szilárd és 

Mestyán Ádám verseit teológiai nézőpontból elemző írását. A beemelt 

aspektus ugyan valóban frissítően hat a vizsgált témára, de úgy gon-

dolom, ez a tanulmány komplexitását, gazdaságát tekintve elmarad az 

azt megelőző és követő szövegektől.

Mint látható, időközben elértünk a kötet szűkebb értelemben vett 

irodalmi témájú írásainak határáig, és áttértünk az audiovizuális je-

lenségekre. A sort Liktor Eszter Alexandre Hardyról írott tanulmá-

nya (A mozgalmasság képei) nyitja, amely viszont úgy hat itt, mintha a 

szerkesztők egyszerűen el akarták volna rejteni a kötet közepén. Nem 

véletlen ez az asszociáció, Liktor Eszter írása szerintem a kötet legke-

vésbé sikerült darabja. A téma (szinte) teljes ismeretlensége számomra 

még inkább jelzi annak az igénynek a hiányát, hogy a szerző megpró-

bálja megfogalmazni, miért tartja fontosnak erről a kérdéskörről épp 

itt és most szólni, illetve magát a nyilvánvalóan meglévő, bár mint 

jeleztem, számomra például nem igazán ismert diskurzusokban pozi-

cio nálni (és e diskurzusokat valamiképp közelebb hozni a tanulmány 

olvasójához). Ugyancsak kevésbé jól sikerült véleményem szerint Őry 

Katinka fi lmelemzése Michael Radford A velencei kalmár-adaptáció-

járól (Shy lock csendje, Antonio magánya); hosszú és részletes elemzést 

találhatunk ugyan a fi lm bizonyos jeleneteiről, de végeredményben 

az írás nem képes túllépni egyfajta olvasónapló-jellegen.

Bár a témák és a megközelítések izgalmasnak tűnnek, a kötet vége 

felé található tanulmányokkal sem lehetünk teljesen elégedettek. Réti 
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Zsófi a Elfelejtett évtizedek című írása a trauma és a nosztalgia viszonyá-

ról, illetve ennek a viszonynak a Kádár-korszakra vetítéséről szól, ami 

megint csak egy rendkívül aktuális, illetve komplex téma, ugyanakkor 

úgy tűnik, mintha különös módon nem egy kutatási munka megkezdé-

sét, hanem egyfajta lezárását, összefoglalását jelentené ez az írás. Áfra 

János már említett tanulmányának pedig talán nem ártott volna vala-

mivel konkrétabb példákat hoznia, hogy könnyebben találjuk meg 

a kapcsolódási pontokat a mindennapi internethasználat gyakorlata 

és az abból adódó elméleti felvetések között.

Itt azonban megint vissza kell térnem a tanulmányok egymásutá-

niságának problémájára. Áfra tanulmánya ugyanis véleményem szerint 

meglehetősen pesszimista képet fest arról, hogy mi a szöveg sorsa 

a digitális kultúrában. Kíváncsi lennék arra, hogy miként módosítana, 

módosított volna ennek a kötetnek az összképén, ha ez az írás nem 

annak kvázi zárszavaként, hanem nyitányaként jelent volna meg. Ezzel 

a megoldással az elvégzett munka, a megírt szövegek és végeredmény-

ben akár az egész kötet hiábavalósága tételeződhet fel. Ha viszont Áfra 

tanulmánya alapozná meg a kötet egészét, akkor az utána következő 

szövegek éppenséggel pozitív ellenpéldaként szolgálhatnának. Úgy 

gondolom ugyanis, hogy bár abból a szemszögből, ahonnan ez a kritika 

vizsgálta a kötetet, annak hibái és gyengéi is felsejlettek, összességében 

nem lehet azt mondani, hogy a benne megmutatkozó, a szerzők által 

elvégzett munka hiábavaló lett volna.

Pápay György

LUDDITA HITVALLÁS

„Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosod-

tak meg a mi szemeink; a Sion hegyéért, hogy el-

pusztult; rókák futkosnak azon!”

Jeremiás siralmai 5,17–18.

„A toll legyőzi a Google-glasst, de ha mégsem, se-

gítségére siet a kalapács.”

Békés Márton

A hazai társadalmi vonatkozású (szak)irodalom amúgy sem túlzottan 

kiterjedt piacáról feltűnően hiányoznak azok a könyvek, amelyek a szak-

tudományos munkák és a publicisztikai jellegű, konkrét politikai célo-

kat szolgáló írások közti űrt hivatottak betölteni. A komolyabb téttel 

bíró társadalmi kérdésekről folytatott viták vagy a pártpolitikai küzdő-

téren, vagy az akadémiai szféra zárt világában zajlanak, és ha eseten-

ként van is átjárás a kettő között, az többnyire csupán a mai magyar 

értelmiség szerepzavaráról árulkodik. Békés Márton mind a Kommen-

tár folyóirat főmunkatársaként, mind felkészült és jó tollú – ráadásul 

jó értelemben grafomán – szerzőként azon kevesek közé tartozik, akik 

ennek a szakadéknak az áthidalásán dolgoznak, az általuk képviselt 

értékek egyértelmű vállalásával, de sohasem parciális érdekek mentén. 

A fi atal történész-politológus legutóbbi kötete, Az utolsó felkelés ebben 

Békés Márton

Az utolsó felkelés

Századvég Kiadó

Budapest, 2014
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a tekintetben jól illeszkedik eddigi munkásságához, máskülönben vi-

szont – éppen e munkásság ismeretében – több okból is kifejezetten 

zavarbaejtőnek bizonyul.

Zavarbaejtő egyfelől amiatt, hogy nem (mindig) tudjuk, mennyi-

re vegyük komolyan. A szerző egy interjúban maga is utal arra, hogy 

„az egész könyv egy nagy túlzás”,1 s bár ez természetesen legitim sti-

láris-gondolati eszköz, nem feltétlenül kedvez magának az ügynek. 

A kötetet nyitó, annak hangvételét alapvetően meghatározó kiáltvány-

tól (Elutasítom) kezdve ugyanis egyértelmű, miről olvashatunk bő két-

százötven oldalon keresztül: túltechnicizált és túlfi nomult, kreativitás 

helyett passzív fogyasztásra ösztönző, a gépek és a képek rabságában 

élő, közösségimédia-függő civilizációnk „totális” kritikájáról. Amely 

kérdéskör pedzegetése teljességgel indokolt – nincs olvasó, akinek ne 

kellene oldalról oldalra magába néznie –, de ilyen töménységben nehe-

zen emészthető. Ebben a világban minden fekete vagy fehér – a szürke 

árnyalatai csak a dekadencia tünetei lehetnek… –, mindenki a jók 

vagy a rosszak táborába tartozik: zsarnoki okostelefonok, érintőképer-

nyők, hideg, kegyetlen üveg-vasbeton épületek állnak szemben a helyét 

visszakövetelő természettel, az állat- és „embervilág” utcai gerilláival, 

a mind ritkább digitális Waldenek Th oreau-ival. Mindez talán paro-

disztikusan hangzik – nem véletlenül. Bár a Békés Márton által felraj-

zolt kép egyes elemei igen pontosak és találók, annak egésze már-már 

karikatúraszerűen túlzó. Amit gyaníthatnánk tudatos megoldásnak is, 

ha az önirónia akár legcsekélyebb nyomával találkoznánk a kötetben. 

Ez utóbbi azonban feltűnően hiányzik Az utolsó felkelés lapjairól.

Szintén zavarbaejtő az a beszédmód, amely majdhogynem teljes 

egészében nélkülözi az érvelést. Teljesen nyilvánvaló, hogy a mentali-

tás- és életmódváltást, a „változtasd meg élted” típusú, akár sokkszerű 

felismerést nem a szofi sztikált erkölcsfi lozófi ai traktátusok, hanem az 

expresszív és magukkal ragadó hitvallások képesek kiváltani. Az olvasó 

mégis nehezen szokja meg – ha képes rá egyáltalán –, hogy a szerző 

mindvégig kinyilatkoztat, hogy minden állítás, idézet, adat csak arra 

szolgál, hogy közvetlenül demonstrálja a központi mondanivalót. Azt, 

amiről „Kizárólag a krízis nyelvén lehet és szabad nyilatkozni […], minden 

más hazugság, önbecsapás és a növekvő bajok eltagadása volna” (222). 

Békés Márton valóban „a krízis nyelvén”, időnként prófétai hevülettel 

ostorozza az önfelszámoló technikai civilizációt ebben a terjedelmes 

1 Plankó Gergő, A képzelet rókái kiharapják kezedből az Iphone-t, 444.hu 2014. július 
13., http://444.hu/2014/07/13/bekes-marton-az-utolso-felkeles/.

jeremiádban. S ehhez tényleg nem érvek kellenek elsősorban, hiszen 

a könyv leginkább egyfajta érzületet fejez ki. Ez magyarázza a hivatko-

zott források elsőre szembetűnő, különös heterogenitását is: az argu-

mentáció – vagy inkább illusztráció – során azonos súllyal esnek latba 

a Baudrillard-tól vagy Viriliótól, a Harcosok klubjából vagy az under-

ground hardcore- és punkbandáktól származó idézetek. Tudományos 

igényű szöveg esetében ez furcsán venné ki magát, itt azonban logikus-

nak tűnik, hiszen mind ugyanazt az érzést fogalmazzák meg: a rendszer 

egésze recseg-ropog.

S ha már rendszernél, rendszerkritikánál tartunk: az is zavarbaejtő, 

milyen békésen megférnek egymás mellett a könyvben a ’68-as eszmék 

akkori és mai propagálói, illetve azok hajthatatlan ellenzői. Egészen 

meglepő, milyen magától értetődően hivatkozik az angolszász típusú 

konzervatív gondolkodás hazai meghonosításában és artikulációjában 

– mostanáig? – érdekelt szerző a francia posztmodern fi lozófusok leg-

inkább bullshit-gyanús szövegeire, de akár régivágású marxistákra is. 

Valahol persze ez a ’68-as ökumené is érthető: a kötet lapjain kirajzo-

lódó, az ökoszisztémát és egy korábbi kultúreszményt egyaránt fenye-

gető, az önmagát a haladás hamis illúziójába ringató technikai civili-

zációval szemben nem az olyan ideológiai címkék számítanak, mint 

„konzervatív” vagy „baloldali”. Egyedül az az érdekes, felismeri-e az 

ember ezen civilizáció „önfertőző” természetét, és hajlandó-e felszólal-

ni ellene. „Elég volt a langyos vitákból, / Építsünk gátat a határozott-

ságból” – vallja a Hold X True zenekarral a szerző (7), és valóban, aki 

kellően határozott kritikusa a jelenleg uralkodó világ(t)rendnek, az itt 

„pártállástól” függetlenül csatlakozhat a gátépítőkhöz.2

Békés Márton könyvével nehéz vitatkozni, akár langyosan, akár 

határozottan, hiszen egy vízióval általában csak egy másik vízió állít-

ható szembe. Legegyszerűbb lenne azt mondani, hogy Az utolsó felkelés 

esetében a klasszikus „gyűlölöd vagy szereted” séma érvényesül: vagy 

beszippant bennünket a szöveg, orrunkban érezzük a városban élelem 

után kutató vaddisznók szagát, kezünkben pedig a kő súlyát, amivel 

a térfi gyelő kamerát fogjuk leverni, vagy jobb, ha félretesszük az egé-

szet. Mégis fontosnak tartom röviden jelezni, miben is állok vitában 

2 Lábjegyzetben azért kénytelen vagyok megjegyezni: a magam részéről nem kis szo mo-
rúsággal vettem tudomásul, hogy a szerző korábbi munkáival szöges ellentétben itt 
ilyen magától értetődő hivatkozási alappá válnak a radikális baloldali, antiglobalista 
gondolatok. Ha valamire a hazai konzervatív színtérnek – ahonnan Békés Márton poten-
ciális olvasói is kikerülnek – ma szüksége van, az semmiképpen sem a diff erenciálatlan 
antiglobalizmus.
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a könyvvel, annak látásmódját, részben talán egyfajta „műfaji” sajátos-

ságnak is betudható diff erenciálatlanságát illetően. Tiszteletreméltó-

nak tartom Békés kiállását egy jobb híján fenntarthatónak nevezhető 

civilizáció mellett, illetve azon aggodalmát, amely egyfelől természeti, 

másfelől kulturális örökségünk megmaradásával kapcsolatos. Ez az 

aggodalom azonban olyan túlzó általánosításokban és sarkított ellen-

tétpárokban nyilvánul meg, amelyek nem segítik a tisztánlátást, sőt 

könnyen árnyékbokszoláshoz vezetnek.

Ami a természeti környezet pusztítását illeti: a szerzőnek ugyan tel-

jességgel igaza van abban, hogy a modern iparosítás feltételrendszerét 

megteremtő nyugati civilizáció jelentős „érdemeket” szerzett ezen a té-

ren, arról azonban már kevesebb szó esik, hogy ugyanez a civilizáció 

termelte ki az erre adott szellemi immunreakciót is, többek között a 

könyvben is példaként említett enyhe és méregzöld mozgalmak formá-

jában (míg a legnagyobb fenyegetést azok a feltörekvő nagyhatalmak 

jelentik a természetre, amelyek csak a pusztítására képes technológiát 

veszik át a Nyugattól, annak kritikáját viszont nem). Maga Békés Már-

ton hozza fel az egyes vadfajok visszatelepítését eredeti élőhelyükre, 

de számos egyéb példát is lehetne említeni, amelyek azt bizonyítják, 

hogy ennek a civilizációnak azért egy gondoskodó(bb) arca is létezik. 

S valójában maga a természet sem olyan kiszolgáltatott, mint azt a so-

rokat olvasva feltételeznénk: a szerző kedvenc képe, a városban felbuk-

kanó, sőt ott új otthonra találó róka éppen az állat- és növényvilág egy 

részének nagyfokú adaptivitását szemlélteti, ami lehetővé teszi együtt-

élését az ember alkotta, látszólag kietlen környezettel.

A fő probléma azonban véleményem szerint az, hogy éppen a gon-

dolatmenet alapjául szolgáló oppozíció nem állja meg a helyét. Békés 

Márton olvasatában a pusztító civilizáció néz farkasszemet a nyers és 

zabolátlan természettel; ez az a két pólus, amelyek egyike mellett az 

olvasónak le kell tennie a voksát. De mi a helyzet akkor, ha egyiket sem 

választjuk? A civilizáció ugyanis nemcsak pusztító, kizsákmányoló 

lehet, hanem építheti is a természeti környezetet, a természet pedig 

nem kizárólag a maga őseredeti vadságában létezik, hanem egyfajta 

„civilizált” formában is. Természet és civilizáció találkozása nem feltét-

lenül vezet konfl iktushoz, hanem olyan jelenségek kialakulását is ered-

ményezheti, mint a kultúrtáj vagy a megművelt terület, ahol – Heideg-

gertől kölcsönzött kifejezéssel élve – lakozhat az ember. Ilyen például 

az alázattal művelt szőlőföld, a „dűlő”, amely a természet és az emberi 

tevékenység összmunkájának egyedi lenyomatát adja, korábban soha-

sem tapasztalt esztétikai minőséggel kiegészülve (gondoljunk akár an-

nak puszta látványára, akár legspirituálisabb hozadékának, a bornak 

az élvezetére). Ha van valami, amit a civilizáció romboló aspektusával 

szembeszegezhetünk, akkor az minden bizonnyal sokkal inkább ez, 

mintsem a visszavágásra készülő, az Avatar-típusú fi lmekből is ismert 

idealizált „anyatermészet”.

Azért is különös, hogy ez elkerüli a szerző fi gyelmét, mert máskü-

lönben a kultúra, pontosabban annak egy bizonyos szegmense, a könyv-

kultúra kiemelten fontos számára. A könyv mint „eszme” iránt elköte-

lezett emberként magam is osztom Békés Márton kissé nosztalgikus 

érzéseit, legalábbis egy bizonyos pontig. A helyzet ugyanis itt is össze-

tettebb: a minőségi könyvek – melyeket a szerző vehemensen védelmébe 

vesz, nem csupán az elektronikus formátummal, de az általa silánynak 

tartott könyv(szerűség)ek dömpingjével szemben is – mindig csupán 

egy szűk réteg fi gyelmére tartottak számot, ez a réteg pedig vélhetően 

a fi zikai hordozó változásai ellenére is megtalálja majd a számára fon-

tos szellemi táplálékot (míg a többség beéri „táplálékkiegészítőkkel”). 

Ráadásul ha a könyvek szerelmeseit állítjuk szembe gyakorlatilag 

mindenki mással – aff éle bibliofi l harcosok klubjaként –, azzal egy 

olyan elitista pozíciót védelmezünk, amely nemcsak hogy életszerűtlen 

és anakronisztikus, de számomra az általa feltételezett társadalomkép 

miatt sem feltétlenül vonzó. Ha ellenben a gondolatgazdagság és a krea-

tivitás mint általánosabb érték mellett kívánunk síkra szállni, akkor 

a luddita alapállás csak megszorításokkal indokolt, hiszen az előbbit 

az e-könyvektől egyes portálokon és blogokon keresztül a populáris 

kultúra megannyi termékéig számtalan, alapvetően digitális formában 

létező produktum is szolgálhatja (amire – értve ezalatt főként a pop-

kulturális utalások alkalmazását – éppen Az utolsó felkelés kínál nem 

egy szemléletes példát).3

Összességében Békés Márton könyve mind természet-, mind kul-

túraszemléletét tekintve jellegzetesen romantikus jegyeket mutat. Ezek 

érvényességéről lehet – véleményem szerint kell is – vitatkozni, az vi-

szont tagadhatatlan, hogy ennek a szemléletmódnak van egy kétség-

3 Úgy tűnik, a szerző részben azért opponálja korunk új médiumokra épülő kultúráját, 
mert a „tömegízlés” eluralkodásától tart. Messzire vezetne, de szerintem épp ellenkező 
a helyzet. Nem mintha ezek olyannyira demokratikus struktúrát kínálnának számunkra, 
mint azt elszánt propagálóik vélik; egyszerűen arról van szó, hogy míg a mainstream mé-
dia mindenkor egyfajta tömegízlést közvetít, addig az interneten a nagy számok törvénye 
alapján minden „rétegízlésnek” kialakulhat a maga fóruma. Mindez persze szubkultu-
ralizálódáshoz vezet – de volt-e valaha valóban széles tömegekhez szóló magaskultúra?
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kívül rokonszenves oldala. Ez pedig a kaland iránti vonzódás, amely 

hol kimondva, hol kimondatlanul, de végighúzódik a könyv egészén, 

összetartva annak helyenként túlságosan is heterogén momentumait, 

s magyarázva már-már kamaszosan lázadó hevületét. Kiszámítható, 

közömbös, mechanisztikus életformánk valóban igényli a kizökkentést, 

s ha ez Békés Márton célja, akkor könyve egyes olvasóknál valóban 

célt érhet. Azt persze költői túlzásnak tartom, hogy a kaland csupán az 

„utolsó felkeléssel” veheti kezdetét. Nem muszáj lerombolni minden 

gépet, elég, ha egy időre képesek vagyunk kikapcsolni őket.

munkát méltatni, úgy gondolom, ebben a tekintetben Lajtai L. László 

„Magyar nemzet vagyok” címmel megjelent monográfi ájának igazi je-

lentősége abban áll, hogy oly módon képes egyszerre több szaktudomá-

nyos diskurzushoz is elismerést keltő kompetenciával és részletgazdag 

precizitással hozzászólni, hogy megállapításai mindeközben – mintegy 

automatikusan, akár a szerző aktuális szándékaitól függetlenül – egy 

olyan dimenzióban is jelentést nyernek és egyúttal jelentőséggel bír-

nak, amely sok szálon kapcsolható a „jelen történetének” foucault-i ví-

ziójához.

Ugyanakkor éppen a kiterjedt és elismerésre méltóan igényes szak-

tudományos apparátus biztosítja, hogy a szövegben problematizált min-

denkori múlt és az ehhez akár explicit módon hozzárendelt, akár csak 

implicite hozzárendelhető aktuális jövő viszonylatában nem egy magá-

tól értetődő kontinuitásnak, hanem sokkal inkább folytonosságok és 

szakadások bonyolult szövevényének a képzete dominál. Lajtai szöve-

gében a legalapvetőbb, minden mást meghatározó műveletnek éppen 

e komplexum eszmetörténeti szétszálazására irányuló kísérletet látom, 

mely elsősorban arra irányul, hogy a különböző időrétegekből megra-

gadt diszkurzív megnyilatkozások közösségképző potenciáljának tör-

ténetét kibontsa, mégpedig úgy, hogy mindeközben e potenciál vál-

tozásainak eredetét a megnyilatkozások kontextusfüggő jelentése és 

mindenkori jövőjük perspektívájából szemlélt jelentősége közti állandó 

feszültségben fogja meg. Ebben az értelemben Lajtai munkáját – némi-

leg önkényesen és talán túlságosan is merész módon, a tudatos szerzői 

intenció ilyen irányainak meglététől avagy hiányától függetlenül is – 

elsősorban a nacionalizmus mint a modernitás legalapvetőbb közösségi 

formációképző viszonyulási módjának – ismét foucault-i metaforikát 

használva – archeológiájára irányuló vizsgálódásként szeretném láttatni. 

A foucault-i terminológia használatával pedig nem a Lajtai-féle szö-

veg és a francia fi lozófus œuvre-je közti explicit hatástörténeti – vagy 

ha tetszik, stílszerűen: genealógiai – kontinuitás sugalmazása, hanem 

sokkal inkább a monográfi a lehető legszélesebb értelemben vett elméleti 

alapzatának tipológiai pozicionálása a célom.

Bár a kötet egyértelműen a multidiszciplinaritás jegyeit mutatja, és 

a szerző teljesítménye joggal kelthet elismerést és érdeklődést a kultú-

ratudományos paradigmával rokonszenvező irodalomtudósban és törté-

nészben egyaránt, jelentőségét és különlegességét ezúttal mindenek-

előtt a kötetben található vizsgálódások legszélesebb paradigmatikus 

keretét adó dimenzió, az eszmetörténet szempontjából szeretném tag-

Hőnich Henrik

A JELEN TÖRTÉNETEI: A MÚLT 
NEMZETIESÍTÉSE A TANKÖNYVEKBEN

Foucault szerint akkor érdemes a múlthoz fordulni, ha a jelen konstel-

lációit szeretnénk megérteni. Első pillantásra persze úgy tűnhet, hogy 

a történelemtankönyvekben tematizált nemzetdiskurzus története a bo-

londság, a szexualitás vagy a börtön és a fegyelmezés nagy foucault-i 

témáihoz képest kevésbé „súlyos” történeti problematikát takar. Mint 

tudjuk, az ilyen „első pillantások” azonban gyakran elsiklanak az igazán 

fontos részletek felett. Az aprócska részlet, amelyre itt utalni szeretnék, 

az a tét, amit a modern nacionalizmus léte és mindennapi működése 

a kortárs jelenben is magában hordoz. Bár sok szempontból lehet a 

Lajtai L. László

„Magyar nemzet vagyok”
Az első magyar nyelvű és hazai 
tárgyú történelemtankönyvek 
nemzetdiskurzusa

Argumentum Kiadó
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lalni. Mindezt az Eszmetörténeti Könyvtár darabjaként megjelenő kö-

tettel kapcsolatban azon okból kifolyólag érdemes külön is kiemelni, 

mivel – Takáts József találó megfogalmazásában – a több mint ötszáz 

oldalas műben egyszerre „több könyv is lapul”. Lajtai, mielőtt a tan-

könyvek konkrét elemzésére rátérne, megmutatja, hogy az eszmetör-

ténetben oly gyakran emlegetett „kontextualizáció” műveletét igenis 

lehetséges és érdemes is komolyan venni. A munka első felében „a ma-

gyar nyelvű nemzeti történetírás korai történetét” és „a történelemokta-

tás hazai intézménytörténetét” egyaránt kismonográfi a szintű terjede-

lemben és igényességgel foglalja össze,1 amivel a tankönyvek elemzése 

szempontjából valóban megkerülhetetlennek tekinthető eszme- és 

intézménytörténeti kontextust vázolja föl. Az eddigiekből is sejthető 

módon, de az alcímben foglaltaknak is megfelelően tehát a monográfi a 

olvasásakor mind a szimpla pedagógiatörténeti ihletésű „tankönyv-

történethez”, mind pedig a szövegelemzések kontextusfüggetlen hal-

mazához képest összehasonlíthatatlanul többet kapunk.

A munka mindezen erényeit szem előtt tartva és elismerve, de im-

már közelebb lépve az eszmetörténet szaktudományos szempontjaihoz, 

úgy gondolom, hogy ami a mű ez utóbbi értelemben vett jelentőségét 

adja, az elsősorban Lajtai azon gesztusa, mellyel a modern magyar na-

cionalizmus megképződésének egyik evidens diszkurzív helyeként a 

18. század végétől a 19. század közepéig-végéig terjedő időszakban 

megjelent, illetve használt magyar nyelvű és hazai tárgyú tankönyvek 

korpuszát jelöli ki.2 Ezzel a nacionalizmus problematikájának újszerű 

történeti megközelítését ajánlja, melynek talán legfontosabb ismérve, 

hogy olyan forrásokra koncentrál, amelyek eszmetörténeti jelentősé-

ge mindenekelőtt a recepciós oldal felől közelítve magától értetődő.

A történelemtankönyveknek a korai modern magyar nacionalizmus 

kialakulása szempontjából vett meghatározó volta elsősorban azon tu-

lajdonságuknál fogva tűnik evidensnek, hogy a nacionalista tömegkul-

túrának a modernista nacionalizmuskutatók által leírt, egyre inkább 

homogénné váló közösségi tudásformáját a lehető legprecízebb formá-

ban mutatják fel, egyszerre funkcionálnak ugyanis e tudás konkrét 

hordozóiként, illetve a domináns közösségi múltértelmezésért folyó 

1 Vö. Takáts József, Nacionalizmus a tankönyvekben, Élet és Irodalom 2014. február 28. 
2 A tizenhét tankönyvszerző műveit tartalmazó, összesen 168 kiadásból összeálló kor-

puszt az 1848-ig nyomtatásban megjelent magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtan-
könyvek összessége képezi, ám mivel ezek közül nyolc tankönyv – sokszor bővített, 
átdolgozott formában – az 1848 utáni időszakban is megjelent, ezekben az esetekben 
Lajtai a kutatást a 19. század második felére is kiterjesztette.

diszkurzív versengés tereiként. Ebben a perspektívában tehát a történe-

lemtankönyvek mint a kollektív identitásképzés evidens helyei tétele-

ződnek, olyan objektumokként, amelyek adott történelmi kontextus-

ban képesek a befogadói oldal vonatkozásában a közösségi lojalitások 

intenzitását és irányait hatékonyan alakítani. Miként Lajtai bemutatja, 

az ország iskoláinak többségét kitevő katolikus oktatási intézmények 

vonatkozásában az 1777-es első és az 1806-os második Ratio educa-

tionis rendelkezései nyomán, a történelemtanítás közép- és felsőfokú 

oktatásban való kötelezővé tételével, valamint az „egyetemes” helyett 

a „hazai” történelem oktatását előnyben részesítő új „paradigma” kiala-

kításával állt elő az a helyzet, hogy a történelemtankönyvek e minősé-

gükben igazán meghatározóvá válhassanak (188–189).

Úgy tűnik azonban, hogy a két Ratio által elvi szinten a történelem-

oktatás fókuszába helyezett állampatriotizmus, az állampolgári köte-

lességeket és az uralkodó iránti feltétlen lojalitást középpontba állító, 

a dinasztiához való hűség megteremtésén keresztül egy birodalmi ho-

rizontú patriotizmusérzet megalapozását is célzó múltértelmezés nem 

volt alkalmas arra, hogy domináns pozícióba kerüljön a hazai történel-

met feldolgozó magyar nyelvű tankönyvek narratíváiban. Az elemzé-

sekből kiderül, hogy a történelemtankönyvek konkrét diszkurzív gya-

korlatában főként a közösségi múltnak ettől eltérő értékvonatkoztatási 

keretei domináltak, és a tankönyvek túlnyomó részben saját tárgyukat 

még akkor is a „magyar nemzet” történetének leírásában jelölték ki, ha 

címük adott esetben a „haza” történetének előadására utalt (395–396). 

A tankönyvszerzők többsége tehát nem annyira a „haza” államközös-

ségi programjából merített, hanem sokkal inkább a „nemzet” eredetkö-

zösségi és/vagy nyelvi-etnikus értelemben vett jelentésváltozatát működ-

tette, illetve a közösségi múlt ezeknek megfelelő, természetesen mindig 

az aktuális szerzői szándékok szerint is alakított értelmezését kínálta. 

A történelemtankönyvek tehát nemcsak a kollektív identi tásképzés 

diszkurzív invenciós tereiként, de egyúttal az „emlékezet” olyan „helyei-

ként” is felfoghatók, amelyek elemzése nyomán a múlt nemzetiesítésére 

irányuló szerzői szándékok terepét és alapanyagát adó eszmetörténeti 

szubsztrátum vonatkozásában is következtetéseket lehet levonni.

Lajtai interpretációs eszközei igencsak változatosak: a kötetet egy-

fajta módszertani eklekticizmus jellemzi, ami éppenséggel nem követ-

kezetlenséget jelent, hanem azt, hogy az elemzések általános elvi meg-

fontolásoknak való alárendelése helyett mindig az éppen elemzett tex-

tus jellegéhez, tematikájához, problémafelvetéseihez alkalmazkodik 
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az értelmezés perspektívája, illetve a vizsgálat léptéke és ezáltal maga 

a választott „módszer” is. Így a monográfi ában található elemzések a 

retorikusság, illetve a diszkurzivitás különböző szintű és léptékű „egy-

ségeinek” egészen széles skáláját mozgatják, a társadalmi-politikai fő-

fogalmak, a kor vonatkozásában hiposztazált politikai nyelvek, illetve 

a verbális és illusztrációs paratextusok elemzési léptékeit egyaránt játék-

ba hozva. És bár a szerző saját témája szempontjából a Koselleck-féle 

Begriff sgeschichte „történészi teljesítménye által kidolgozott probléma-

felvetést” ítéli leginkább célravezetőnek (15–16), és ennek megfelelően 

a konkrét szövegelemzések között is a fogalmak szemantikai jellegű 

vizsgálata a domináns irány, emellett a cambridge-i eszmetörténetben 

használt „politikai nyelv” elemzési kategóriáját is többször beveti (21, 34, 

419), illetve a francia irodalomtudós, Gérard Genette paratextus-el mé-

letére explicit módon is támaszkodva (267–268) mintegy száz oldalon, 

külön fejezetben tárgyalja a paratextuális apparátusok címekből, mot-

tókból, ajánlásokból, előszókból, jegyzetekből és idézetekből konsti-

tuálódó textuális, illetve a térképekből és címerábrázolásokból össze-

álló illusztrációs szegmenseit, valamint az utóbbi részeként az első 

magyar nyelvű illusztrált tankönyv képanyagát is (268–381).

Mindebből ugyanakkor nem következik a tárgyalt témák esetle-

gessége: kezdettől fogva jól érzékelhetők és az elemzések során is ha-

tározottan kitapinthatók a vizsgálódások kérdésfelvetéseit motiváló 

eszmetörténeti problémahorizont kontúrjai. A „nemzeti önazonosság 

és saját időbelisége” közti viszonyrendszer feltárására irányuló eredeti 

kérdésfeltevés (13) a konkrét szövegelemzésekben két alapvető as-

pektusra bontva érvényesül: az etnikai dimenzió, illetve az „állam”, 

„ország (te rület)”, „alkotmány” fogalmai által határolt konceptuális háló 

elkülönítésével nyílik lehetőség arra, hogy a múlt nemzetiesítésének 

a történelemtankönyvekben tetten érhető diszkurzív-retorikai műve-

letei, illetve az ezek során játékba hozott nyelvi eszközök a maguk több-

rétegűségében legyenek ábrázolhatók.

Ami szűkebb szaktudományos szempontból elsőrendű jelentőségű, 

az nem más, mint hogy Lajtai a történelemtankönyvek áttekintő elem-

zésével a modern magyar nacionalizmus 18. század végi geneziséhez és 

19. századi fejlődéstörténetéhez való eszmetörténeti közelítés egy olyan 

perspektíváját nyitja meg, amely a magyar szakirodalmon belül eddig 

egyedülállónak mondható. Szélesebb értelemben pedig a munka abból 

kifolyólag tarthat számot a társadalom- és kultúrtörténészeken túl akár 

a szélesebb nagyközönség érdeklődésére is, hogy a társakhoz és a kö-

zösséghez való viszonyulási mód egy adott történeti változatának 

(vagyis a nacionalizmusnak) eszmetörténeti historikumára irányuló 

problémafelvetése a kortárs jelen társadalmi valóságát meghatározó 

egyik legalapvetőbb dimenzió, a közösségképzés – illetve az ezt nap-

jainkban is meghatározó nacionalista doktrína – történetiségére való 

rákérdezésként is felfogható. Következésképpen elmondható, hogy 

Lajtai L. László egy olyan problémahorizont felvázolására és tudomá-

nyos igényű megközelítésére vállalkozik, amelyben a közösségiség alap-

vető dimenzióira vonatkozó kérdésfeltevések megválaszolása elsősor-

ban nem a múlt önelvű megismerése, hanem a „kik vagyunk mi mint 

történetiek?”3 foucault-i perspektívája szempontjából tűnik fontosnak.

Lajtai Mátyás

„[…] HA JÓ, KÖZELEBB VAN ISTENHEZ”

Miskolczy Ambrus legújabb tanulmánykötetének címe a múlt meg-

szelídítését ígéri. Hogy ez alatt pontosan mit kell érteni, azt az előszó 

hivatott megmagyarázni, de sajnos a szerző igen leleményes gondolat-

szövése ellenére az olvasó semmi bizonyosságra nem tehet szert, pusz-

3 Takács Ádám, Történeti megismerés és történeti tudás Michel Foucault-nál = A történész 
szer számosládája, szerk. Szekeres András, L’Harmattan–Atelier, Budapest, 2002, 21.

* A recenzió az OTKA által támogatott K 108670. számú, Művészetek és tudomány a nem-
zetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon című kutatási projekt keretében készült.

Miskolczy Ambrus

A múlt megszelídítése
Eszmetörténet és historiográfi a határán

Gondolat Kiadó

Budapest, 2014
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tán azt az érzést dédelgetheti magában, hogy nem szokványos és nem 

sematikus elemzésekhez lesz szerencséje a kötet további lapjain. Ennek 

az érzésnek a kialakítását a szerző anekdoták, idézetek, képzettársítá-

sok és egy ókori istenkultusz felelevenítésével éri el. Ugyanakkor amit 

ezeken keresztül ígér – a szellemi kényszerzubbony eldobása, és egy 

olyan történetírás vagy -mondás, amelynek révén történeti önazonossá-

gunk megtartása mellett képesek leszünk más szemszögből vizsgálni 

a múltat (nem feltétlenül csak a saját szemszög narratívájából) –, az na-

gyon is érdeklődésre számot tartónak tűnik.

Mielőtt a részletekbe bocsátkoznánk, vegyük sorra a válogatás szer-

kezeti jellemzőit. A kötet nyolc, korábban már publikált tanulmányt tar-

talmaz. Ezek közül az első három, illetve az utolsó egyaránt 2012-ben 

jelent meg először, míg a másik négy tanulmány korábbi időszakokból 

származik. Az írások ugyan több szálon kapcsolódnak egymáshoz, és 

van, hogy témájukban is átfedések vannak – például Kazinczy Ferenc 

és Berzeviczy Gergely vitája –, de egységes tematikája nincs a kötet-

nek. Ez a hiány válogatott tanulmányok esetében nem probléma, az 

viszont már kevésbé érthető, hogy a hasonló tematikájú írások miért 

nem kerültek egymás mellé. Ha az olvasó lineáris sorrendben olvassa 

a kötet darabjait, akkor egy korszakok és tematikák közötti cikázást 

kénytelen áttekinteni: hol előre ugrunk egyik korszakból a másikba, hol 

visszatérünk korábban már tárgyalt témákhoz. A sűrű szöveg kö-

vetkeztében hiába csak százötven oldalas a kötet, valójában igen sok 

olvasnivalót tartogat. A különböző hosszúságú tanulmányokhoz kö-

zös kötetvégi jegyzetapparátus tartozik, azonban két szöveg esetében 

nincsenek jegyzetek.

A forma után térjünk át a tartalmi részletekre. A múlt megszelídítése 

egy nagyon is eklektikus kötet, amely 18–20. századi témákat ölel fel; 

darabjai történeti jelenségekről, személyekről, társadalmi folyamatok-

ról szólnak, úgy mint a „hungarus-tudat”, Eckhardt Sándor és Zolnai 

Béla életútja és „metapolitikai párbeszéde”, Erdély 18. századi népes-

sége, Kazinczy Ferenc emlékezete, a magyar neorevizionizmus, illetve 

antiszemitizmus és a történetírás kapcsolata az I. világháború után. 

Ezek közül különösen az első és az utolsó tekinthető igencsak fontos, 

még bőven kitárgyalásra váró témának, amelyek kapcsán Miskolczy 

Ambrus jelen írásaival maga is határozottan állást foglal.

Mielőtt rátérnénk a két leginkább közfi gyelmet érdemlő kérdésre, 

fontos tisztázni, hogy Miskolczy jelen kötetében egy kísérletet is végre-

hajt, amely tulajdonképpen a kötet címének a megfejtése is egyben. Az 

előszóban Janust, a címlapon is szereplő kétarcú római istent hozza 

párhuzamba a történetírás gyakorlatával. Egyrészt a két arc a múlt és 

a jelen egyidejű fi gyelését jelenti, másrészt Janus isten a háborúk elma-

radhatatlan résztvevője is volt azáltal, hogy temploma kapuját háború 

idején mindig nyitva tartották, és mint tudjuk, a rómaiak esetében ez 

gyakran előfordult. Miskolczy értelmezésében a történész is harcol, 

amikor a múltat kutatja és azt a jelen számára interpretálja, különö-

sen ha mondanivalója eltér a múlt addig megszokott értelmezésétől. 

Ugyanakkor mégiscsak az interpretáció által lehet a múltat pacifi kál-

ni, vagyis amíg a történész a múlt egyre gondosabb feltárása révén le-

szereli annak harci értékét, ezzel párhuzamosan ennek az újabb tudás-

nak a köztudatba, akár csak a szakma köztudatába való bevezetése is 

küzdelmet generál, vagyis a békítéshez harcolni kell. A kettősség, amely 

Janust jellemezte, ekként a történésznek is sajátja Miskolczy szerint, 

és ahhoz, hogy ezt a feladatát jól el tudja látni, el kell dobnia – vagy 

ahogy a szerző fogalmaz: felmosórongyként kell használnia – a jelen 

által ráruházott történetírói kényszerzubbonyt. Ennek a gondolati fel-

ütésnek a tükrében érdemes szemlélni Miskolczy Ambrus írásait, azok 

stílusjegyeit és konklúzióit.

Mint fentebb már szó esett róla, a kötet tanulmányai egymástól 

eltérő tematikájú írások, és jelen recenzióban nem is célom mindegyiket 

ismertetni. Részletesebben csak két tanulmányt szeretnék bemutatni, 

mert úgy gondolom, hogy azok tágabb körben is érdekesek lehetnek: 

nemcsak a szaktörténetírás, hanem a tágabb közönség számára is fontos 

információkat és nézőpontokat tartalmaznak. Mint említettem, a kö-

tet első és utolsó írásáról van szó.

„A hungarus-tudat szabatos meghatározása szerint »Magyaror-

szág lakóit a XVIII. század végéig jellemző önazonosságtudat etni-

kai, társadalmi különbségre való tekintet nélkül. A hungarus-tudatot 

a nacionalizmus megjelenése rombolta szét«” (9). Ez az általános kép 

él a hun ga rus-tudattal kapcsolatban. Miskolczy azonban a követke-

zőkre hívja fel a fi gyelmet: ez az önmeghatározás valójában nem népi 

eredetű, de nem is nemesi, és még csak nem is magyar, hanem az evan-

gélikus német és szlovák értelmiség körében mutatható ki legelőször 

a 17. század végén. Száz év alatt a történeti folyamatok következtében 

kifulladt, és a 19. században kelletlenül, de átadta a helyét a magyar 

nacionalizmusnak. Az átmenet azonban nem volt sem szerves, sem 

zökkenőmentes. Itt valójában nem egy fejlődési láncolatról, hanem 

két különböző társadalmi valóságérzékelésből fakadó eszméről van szó, 
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amelyek nem egymásból következnek, hanem eltérő társadalmi folya-

matokból. Az a kérdés, amelynek kapcsán a két eszmerendszer külön-

bözősége a leginkább érzékeltethető, az államnyelv problematikája. 

A hungarus-tudat szempontjából a történelmi hagyományok okán a 

latin, míg a magyar nacionalizmus és a modernizáció szemszögéből 

a magyar nyelv tűnt ideálisabb államnyelvnek. A kettő között nem jó 

és rossz viszonya áll fenn, hanem a két eszmerendszer belső logikája 

határozta meg, hogy melyikük melyik nyelv mellett érvelt. Vagyis a két 

rendszer alaktanilag hasonlatos ugyan, de eltérő logikájúak.

Miskolczy Berzeviczy Gergely életművén mutatja be a 18–19. szá-

zad fordulóján eltűnőben lévő hungarus-tudatot, mivel mint ideológia 

éppen ekkorra vált a legkidolgozottabbá. Ez az eszmerendszer ugyan-

akkor hatással volt Kossuthra, sőt az egész reformkorra. Miskolczy sze-

rint a hungarus-tudat jelentősen befolyásolta a magyar nacionalizmus 

kialakulását, sőt nemcsak a magyar, hanem a többi magyarországi et-

nikum politikai gondolkodását és cselekvését is. Ennek egyik nagyon 

is konkrét jele 1848–49 időszakában a nemzetiségek eltérő viselkedése 

a magyar kormányzattal kapcsolatban, és ez összefüggésben volt azzal 

is, hogy az adott nemzetiség milyen viszonyban állt a hungarus-tu dat-

tal. Utolsó hatását a magyar politikában az 1868-as nemzetiségi tör-

vényben véli felfedezni Miskolczy. A szerző szerint a hungarus-tudat 

hatása számos ellentmondást teremt: a 19. században csökkentette az 

állami asszimilációs politika térnyerését, ezzel párhuzamosan pedig 

egy befogadóbb nemzetiségi politikának adott ösztönzést, amelynek 

révén a hungarus-tudathoz közelebb álló németek, zsidók és szlovákok 

nagyobb arányban olvadtak be a magyar etnikumba. A szerző egy másik 

érdekes meglátása, hogy a hungarus-tudat búvópatakként való feltűné-

sét véli felfedezni az I. világháború végi magyarországi román politikusi 

cselekvésekben is. Jól látszik tehát, hogy Miskolczy a hun ga rus-tudatot 

nem egyszerűen egy 18. századi jelenségnek vagy a magyar nacionaliz-

mus „proto-” verziójának tekinti, hanem egy, a nacionalizmusok előtti 

eszmerendszernek, amely alapvetően meghatározta a Kárpát-medence 

etnikumainak későbbi nacionalizmusát.

A másik, szélesebb közönség számára is ismertebb és kényesebb 

témát az utolsó tanulmány tartogatja. Miskolczy ebben az írásban a ma-

gyar történetírás antiszemitizmushoz való viszonyát vizsgálja, és azt az 

„igen, de” szókapcsolattal jellemzi, amiből jól látszik, hogy a probléma 

feldolgozatlanságának és kibeszéletlenségének egyik legfőbb okát a kifo-

gáskeresésben látja. A tanulmány az utóbbi évek történészberkein belül 

kirobbant antiszemitizmus-vita apropóján született, de a kérdést nem a 

jelen horizontján, hanem a probléma első jelentős korszaka – a két világ-

háború közötti időszak – történészeinek és társadalomtudósainak gya-

korlatán keresztül taglalja. Miskolczy úgy gondolja, hogy a múlt felől kell 

közelítenünk, ha meg akarjuk érteni az egész jelenségkört. Vizsgálódá-

sa ugyanakkor nagyon is személyközpontú marad; a két leghosszabban 

ismertetett szerző Szekfű Gyula és Hajnal István. Az ő esetük egyben 

lehetőséget kínál arra is, hogy Miskolczy érzékeltesse: az antiszemitiz-

mus jelenléte életművükben nem egy önmagában álló tény, hanem fon-

tos tekintettel lenni annak jellemzőire, történetére és körülményeire. 

Ezt a jelenséget nem állapotként, hanem változóként kell kezelni, me-

lyet a személyek és a körülmények befolyásolnak – tehát nem a semmiből 

tűnik fel és nem is állandó. Szekfű esetén azt vizsgálja, hogy a Három 

nemzedék erősen antiszemita nézőpontja hogyan alakul át, hogyan kez-

dődik meg az önkorrekció, amely majd zsidó származású mestere, 

Marczali Henrik 1940-es halotti búcsúztatásában éri el csúcspontját. 

Ezen elemzés kiegészítéseként Hajnal István egyetlen írása kapcsán 

elemzi a zsidóságot elutasító álláspontot, azt a korabeli nemzetközi és 

magyar közvélekedés tükrében értelmezve. Majd általánosabb meder-

ben, az egész magyar elitet jellemezve már döntően egyes kijelentések, 

írások és politikai események kommentárjai révén mutatja be a szerző az 

antiszemitizmus kibeszéletlenségének okait, ami elsősorban a II. világ-

háború utáni politikai fordulatok következtében vált véglegessé.

Ugyanakkor ha szigorúak akarunk lenni, azt kell mondanunk, hogy 

maga a tanulmány is „igen, de” érzetet kelt, mivel sem az ítélet, sem a 

felmentés gesztusát nem gyakorolja; megértő próbál lenni, de közben 

az antiszemitizmust mint homogén egységet kezeli, és nem veszi számí-

tásba annak komplex történeti-társadalmi hátterét. A szerző megértése 

elsősorban a személyek, másodsorban a körülmények esetében jelenik 

meg, de magának a jelenségnek a vonatkozásában nem. Miskolczy úgy 

látja, a megértés az elsődleges eszköze annak, hogy a történész köze-

lebb tudja hozni a múltat a jelenhez, s ezáltal pacifi kálja azt, de mint 

megjegyzi, ez az eljárás sokkal közelebb áll a művészethez, mint a szi-

gorúan vett tudományhoz. Mégis: „ha jó, közelebb van Istenhez” (150).

Végezetül térjünk ki arra, mennyire is lehet sikeres a múlt ezen 

megszelídítése. Jelen kötet az utalások tengerében időnként nehezen 

követhető tanulmányaival biztosan gazdagítja tudásunkat a szövegek 

által tárgyalt témakörökben. Ugyanakkor maga is inkább egy folyamat 

része; nem lehet és nem is kell egy lépéssel a munka végére érni. Ezt 



K R I T I K A K R I T I K A Rendszerváltásról fi atalosan    87 86    Harlov Melinda

Miskolczy is érzékelteti a bevezetőben, amikor történeti múltunk isme-

retét egy folyóhoz hasonlítja, amely mindig azonos önmagával, holott 

állandóan más víz folyik benne. A másik, amit a szelídítőnek mindig 

szem előtt kell tartania, hogy nemcsak a múlt változik a történeti meg-

ismerés során, hanem a jelen is a megismerés ideje alatt, vagyis az egyes 

kutatások és azok eredményei nem egy mindenkori, hanem egy aktuális 

közönséghez szólnak, amelynek megvannak a maga speciá lis jellem-

zői és elvárásai – ehhez pedig valahogyan viszonyulnia kell a törté-

nésznek. Így hát a múlt megszelídítése egy soha véget nem érő feladat.

Harlov Melinda

RENDSZERVÁLTÁSRÓL FIATALOSAN

A Rendszerváltás 1989 „eredeti forrásokra épülő tudományos mű”, ahogy 

Izsák Lajos, a kötet lektora fogalmaz a hátsó borítón. Ezt a tizenöt ta-

nulmányt könyvvé szerkesztő tudós és tanár, M. Kiss Sándor személye 

is biztosítja, aki saját munkásságának alapelveként is hasonlót fogalma-

zott meg a hetvenedik születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen 

és könyvbemutatón 2013-ban: „Csak az igazat írni.”1

Többféle megközelítési lehetőség áll rendelkezésre egy többszerzős 

tudományos kötet ismertetésekor, de mindenképpen érdemes fi gyelembe 

1 Bárány Krisztián, „Csak az igazat írni”. 70 éves M. Kiss Sándor, Magyar Nemzet 2013. 
június 19., http://mno.hu/belfold/csak-az-igazat-irni-70-eves-m-kiss-sandor-1167751.

venni az egyes szerzők személyét, munkásságát, egymáshoz való kap-

csolódásukat. E könyv szerzői közül jelentős számban (hatan) még 

fi atalkorúak voltak a kötet tárgyát képező eseménysor idején. Termé-

szetesen ez semmilyen szempontból nem jelent negatív értékítéletet, 

sőt éppen arra enged következtetni, hogy ezek a fi atal szakemberek 

bizonyára mentesek a kutatás objektivitását befolyásoló személyes él-

ményektől, és nagy eséllyel állítható, hogy a kortárs forráshasználati 

módszereket, illetve a legfrissebb megközelítési lehetőségeket is alkal-

mazták kutatásuk során. Mindez nyíltan kifejezésre is kerül például 

Orosz Tímea írásában, aki az 1988. évi országos pártértekezlet és az 

1989. évi pártkongresszus jegyzőkönyvét veti össze modern, kvantita-

tív módszereket is felhasználva az egyes politikai témák előfordulási 

arányának vizsgálatakor. De ebből a szempontból kiemelendő Simon 

János írása is, hiszen ő nemzetközi elméleti kontextusba helyezi a kötet 

tárgyában született értelmezéseket – többek közt a tranzitológia kor-

társ szakirodalmát ismertetve.

A szerzők hivatását tekintve találkozhatunk történészékkel, jogá-

szokkal, politológusokkal, de újságírókkal és B. Révész László szemé-

lyében egy nyugalmazott rendezővel is, aki A változások sodrásában 

címmel tárgyilagosságra törekvő esszéisztikus visszaemlékezést nyújt 

a Magyar Televízióban történtekről. Mindemellett a kötet sokszínű-

ségét a szerzők változatos intézményi háttere is biztosítja (Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam-

biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Magyar Televízió, illetve 

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum). Az utóbbi 

intézmény a kötet gazdája is, ami a kiadvány egészének megértése és 

pozicionálása szempontjából is fontos lehet. A szervezet egyfajta kas-

pónak is tekinthető, amely keretet adott annak a „tudástáptalajnak”, 

melyből ez a kiadvány kinőtt a tizenöt szerző és a közreműködő szer-

kesztők, lektorok munkája révén. A RETÖRKI-t 2013-ban hozták 

létre, és az alapító okiratban megfogalmazott feladatai közé tartozik 

a magyar rendszerváltás széleskörű (eszmetörténeti, politikai, törté-

nelmi, társadalomtörténeti és egyéb szempontú) kutatása, elemzése, 

valamint kontextusba helyezése (mind az előzmények, mind a követ-

kezmények fi gyelembevételével, kelet-közép-európai összefüggésben 

szemlélve a kutatási témákat). Maga a kötet pedig egy sorozat része: 

a RETÖRKI-könyvek második darabja a Simon János szerkesztette 

Puccs vagy összeomlás? 8 interjú a Kádár-korszakról volt MSZMP PB-

tagokkal című munka után, míg a sorozat rá következő kiadványa a Tün-

M. Kiss Sándor (szerk.)

Rendszerváltás 1989

Antológia Kiadó – RETÖRKI

Lakitelek, 2014
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tetések könyve (1988–2013) címet viseli. Az önmagában is sokszínű kötet 

tehát egy fi atal szervezet főként fi atal szerzőinek munkája, melynek cél-

ja, hogy a közvélemény tisztábban lássa közelmúltjának eseményeit.

De hogyan is kíván ez a tizenöt tanulmány kevesebb mint négyszáz 

oldalon hozzájárulni a közmegértéshez? Arról nem is szükséges em-

lítést tenni, hogy a kutatás témája nagyon friss, alig egy generációnyi 

távolságra van tőlünk a magyar rendszerváltás eseménysorozata, így 

a tudományos rálátás, a tárgyszerűség és a következmények teljeskörű 

ismerete ugyanúgy gyerekcipőben jár, mint amilyen bizonytalan és 

hiányos a közvélemény tudásbázisa minderről. „1989-ről nem könnyű 

írni. A múlt itt van a jelenben, és semmi nem veszett el, csak átalakult” 

– így kezdi dolgozatát Bank Barbara (313), aki a Budapesti Rendőr-

főkapitányság Állambiztonsági Szervezetének működésén és a napi 

operatív információs jelentések elemzésén keresztül közelít tárgyához. 

A tanulmány hangsúlyozza a vizsgált szervezet hierarchikus és bürok-

ratikus jellegét, a történelmi változások következményeit, és rámutat 

a változások megítélésében rejlő lehetséges hibákra is. A feladat tehát 

nehéz és összetett, azonban a keretek szűkek, amit maguk a szerzők is 

szóvá tesznek: „Az eltérő nézetek, érvrendszerek átfogó ismertetésére 

ebben a tanulmányban nincs lehetőség. Ezért csak röviden vegyük 

szemügyre az eltérő – és jellemző – vélemények némelyikét” – fogal-

maz Speidl Zoltán (364), aki a magyar nyomtatott sajtóban végbemenő 

rendszerváltásról ír, mind a sajtószabadság, mind a politikai folya-

matok megjelenítése, mind pedig a külföldi tőke beáramlása szem-

pontjából.

A Rendszerváltás 1989 című munka egyik sajátosságaként a sokszí-

nűséget nevezhetjük meg. A tanulmánykötetben a tisztán teoretikus 

írások mellett olvashatunk a médiával (televízió és nyomtatott sajtó), 

a törvényhozással (konkrét törvények, szavazási folyamatok, illetve párt-

kongresszusi események) vagy a közbiztonsággal kapcsolatos szövege-

ket is. Akadnak elsősorban általános képet nyújtó, esetleg fogalmakat 

defi niáló írások (például Simon Jánosé), míg mások szinte esettanul-

mányszerűen konkrét példák bemutatására koncentrálnak. A második 

kategóriába sorolható Okváth Imre tanulmánya is, aki a kádári állam-

biztonsági szolgálat kémelhárítási ágával foglalkozik, azon belül is 

a III/II-es csoportfőnökség utolsó átalakulásával, illetve megszűnésé-

vel. Maga a szerző is hangsúlyozza a kutatási terület kuriózumjellegét, 

amikor az utolsó bekezdésben így fogalmaz: „a titkosszolgálati törté-

neti kutatások állapotát fi gyelembe véve annyi bizonyosan állítható, 

hogy az állambiztonság különböző szolgálatainak rendszerváltás alatt 

játszott szerepének vizsgálata és bemutatása még a feltárandó téma-

körök közé sorolandó” (312).

A kötetben éppúgy szerepelnek személyes élményeken alapuló és 

ennek megfelelő hangvételű írások, ahogyan statisztikai adatokkal 

vagy szaktudományos fogalmakkal operáló tanulmányok. Az első tí-

pushoz tartozik a már korábban említett B. Révész László írása mellett 

Zinner Tibor jogtörténész munkája is. Zinner saját tevékenységét is-

merteti 1988 és 1989 októbere között, elsősorban az 1945 és 1962 kö-

zötti események felderítését és az utólagos jogorvoslat lehetőségének 

kialakítását. A téma, valamint a történtek bemutatásának módja reme-

kül világít rá a rendszerváltást közvetlenül megelőző bizonytalansá-

gokra, a nyitásra való készségre vagy éppen a nyitást tagadó központi 

magatartásra. A második kategóriába sorolható például Fricz Tamás 

összehasonlító elemzése, aki csoportosítások és viszonyrendszerek 

felállításával hajtja végre feladatát: a világ különböző pontjain végbe-

menő átmeneteket veszi górcső alá „a kommunizmus-szocializmusból 

a demokráciába” (40).

A tanulmányok tematikus sokszínűsége mellett a felhasznált forrá-

sok sokfélesége is szembetűnő. Olvashatunk idézeteket pártgyűlések 

jegyzőkönyveiből, újságcikkekből, interjúkból, de személyes beszél-

getésekből is. Ebből a szempontból kiemelendő Kukorelli István írása 

az 1989. november 26-i négyigenes népszavazásról. Ebben a „mindösz-

sze egyetlen eseményt” tárgyaló írásban megjelennek forrásként újság-

cikkek, parlamenti felszólalások, törvényszövegek és egy rádióinterjú 

részlete is. A különböző típusú elsődleges forrásokat sokoldalú mód-

szerekkel dolgozzák fel a tanulmányok szerzői, széleskörű szakirodal-

mi kitekintés mellett. A hazai kutatási eredményeken túl a nemzetközi 

vizsgálódásokat is megjeleníti a kötet: Kávássy János Előd írása például 

elsősorban a külföldi recepcióra tér ki a kelet-európai helyzet amerikai 

értékelésének bemutatásával. A forrásanyagok felhasználását tekintve 

elmondható, hogy a tanulmányok a sporadikusan nyomtatásba került, 

rövidebb szövegeket is feltérképezik, ami az olvasók számára is lényeges 

információkat nyújthat. Itt kell kiemelni Halmy Keve Kund írását, aki 

a párt tömegkommunikációját, illetve annak változásait vizsgálja első-

sorban nyomtatott sajtótermékeket elemezve. Azonban a korabeli mé-

diatermékeket nemcsak elemzendő nyersanyagnak látja a szerző, ha-

nem felkutatja és alkalmazza a korszakban megjelent értelmezéseket, 

értékeléseket is (elsősorban a Heti Világgazdaságot mint fórumot emeli 
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ki ilyen szempontból). Így kutatásának forrásanyaga a forrásfeldolgo-

zás módszertanát is adhatja.

Néhány itt megjelent szöveg egy nagyobb kutatás része (például 

Orosz Tímea írása), míg mások láthatóan ebbe a tanulmánykötetbe 

szánták művüket – azok terjedelmét, lekerekített voltát tekintve. Itt ér-

demes megjegyezni azt is, hogy bár a tizenöt tanulmány négy fejezet-

be rendezve követi egymást a kiadványban, az egyes fejezetek eltérő 

hosszúságúak és nincsenek önálló címmel ellátva, így nem alkotnak 

valódi egységeket. A tanulmányok különállóságát az is mutatja, hogy 

nincs közös bibliográfi a, névmutató, esetleg fogalommutató a könyv 

végén, amelyek alapján a tárgyalt témakörök visszakereshetők lennének.

A Rendszerváltás 1989 több szempontból is úttörőnek mondható 

kiadvány, amely terjedelmi korlátain belül a rendszerváltás értelmezé-

seinek rendkívül széles spektrumát fogja át: az elméleti, általános meg-

közelítést éppúgy, mint a konkrét esettanulmányokat. Leginkább vi-

taindító kötetnek tekinthető, hiszen a feltett kérdésekre válasz helyett 

sok esetben további kérdéseket, kutatási feladatokat fogalmaznak meg 

a szerzők. Ennek illusztrációjaként is értelmezhetjük a borítón látható 

egykori választási plakátot, Orosz István alkotását, amelyen bár az új 

címer egyértelműen azonosítható, sok kisebb-nagyobb részlet még fel-

tárásra vár. Üdvözöljük hát az új kezdeményezést, és érdeklődve várjuk 

a folytatást!
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BIBLIOGRÁFIA

2014. július–augusztus

Bibliográfi ánk az elmúlt két hónap szépirodalmi alkotásait regisztrálja, 

gyűjtőköre a lapunk által szemlézett, nyomtatásban is megjelenő folyó-

iratokra terjed ki – pontosabban azokra, amelyek közülük a 2014. év 

során napvilágot látnak. Frissessége kizárólag ezek rendszeres beér-

kezésétől függ: a negyedévi és a határon túli lapok természetüknél 

fogva hordozzák a csúszás lehetőségét. A korábbi évek gyűjtései a Ma-

gyar Irodalmi Repertórium eddig megjelent köteteiben (2003–2006), 

valamint a www.repertorium.hu honlapon érhetők el.


