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A mélyben rekedtek
Hetek óta a vezető hírek között szerepel, hogy Chilében beomlott egy
bánya, de a mélyben rekedt harminchárom bányász életben maradt.
Hogyan lehet kimenteni őket a mélységből, s hogyan élhetik túl azo-
kat a hónapokat, amíg kiszabadíthatják őket? Lenn a mélyben az élet
alapvető feltételeitől megfosztottak, fent a mentésükön fáradozók csa-
pata. Emberek itt is, ott is – ahogy ezt még megrendítőbben tükrö-
zik a szerencsétlenül jártak és hozzátartozóik megnyilvánulásai.

A dráma irodalmi feldolgozásra méltó. E harminchárom ember
sorsában az egész emberiség sorsa tükröződik. Mennyien tengetik
életüket rettenetes nyomorban, mélyen az elvárható emberi szint alatt?
Sokfelé, sokféle kezdeményezés indul megsegítésükre, az eredmény
azonban jóval elmarad a várttól és a szükségestől. Hogyan lehet ezt
az ellentétet megszüntetni vagy legalább csökkenteni? Mi az oka e
félelmes különbségeknek a „fent”, jólétben élők és a „lent”, nyo-
morban sínylődők között? A gazdagok szívtelen önzése, kapzsisá-
ga-e, vagy a nyomorultak magatehetetlensége? A sorsok és helyszínek
eltérőek, mégis vannak közös vonások akár a harmadik világban éhe-
ző százmilliók, az európai vándorló cigányok, avagy itthon a fővá-
rosi aluljárók hajléktalanjai, a vidéken mélyszegénységben élő
munkanélküliek vagy éppen a dologtalanok között.

Az anyagi javak igazságos(abb) elosztását az egyház is sürgeti, de
sokan mások is, akik felelősséget éreznek embertársaikért. Megérett an-
nak felismerése, hogy a vagyonszerzés és -birtoklás csak addig jogo-
sult, ameddig nem megy az igazságosság és a közjó rovására, nem jár
mások megkárosításával. Összetett azonban a szegénység fogalma is:
nem csupán az élethez szükséges anyagiak hiánya lehet, hanem gyak-
ran szellemi-lelki igénytelenség okozza vagy kíséri. Nemcsak a gaz-
dagok szívét kell meglágyítani, hanem a nyomorban élőkben is föl kell
kelteni az emberibb élet vágyát. Vörösmarty Mihály reformkori he-
vülettel mindkét réteg megtérését szabta feltételül az emberiség bol-
dogulásához, egy igazságos világ kialakulásához: „Majd ha baromból
s ördögből a népzsaroló dús / S a nyomorú pórnép emberiségre javul…”

A pénzvilág, a bankrendszer a valóságban is, szimbolikusan is a kap-
zsi, profitéhes gazdagságot testesíti meg. Lehet-e humanizmust vár-
ni tőlük? E számunk néhány reményteli kísérletről számol be, ame-
lyekben a pénz az emberibb életre ösztönző lehetőséggé válik. Az első
eredmények biztatóak. Lesz-e folytatásuk? Van-e remény elterjedésükre?

Talán mégis érdemes e próbálkozások mellé odaállítani a száz éve
született Kalkuttai Teréz Anya alakját, aki nem végzett gazdasági szá-
mításokat, hatástanulmányokat, hanem lehajolt minden szegényhez,
aki az útjába akadt, hogy megéreztesse vele: ő is ember, megbecsü-
lésre, sőt szeretetre méltó.

LUKÁCS LÁSZLÓ
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Bankrendszer
és közjó
Amint a globalizáció által egyre jobban kiterjed a piaci logika és meg-
jelennek az ellentmondásai, megfigyelhető, hogy a gazdasági tevé-
kenységben és irányításában erősödik a közjó keresése. Kérdés, vajon
a bankrendszer működésében is megnyilvánul-e ez, mennyire ta-
pasztalható ennek szándéka? Valószínű, hogy erre a kérdésre ma, a
jelenlegi válság hatására elutasító a válasz. A hosszabbtávú mérle-
gelések alapján azonban pozitív véleményként jelenhet meg — pél-
dául a gazdasági prosperitás szakaszaiban —, hogy a pénzközvetítési
tevékenység hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, a közjó emeléséhez.
Egy ilyen mérleg megvonása azonban túlmutat e cikk keretein.

A kérdés — szűkítettebben és konkrétabban — úgy is felvethető,
hogy vajon a bankok és más pénzügyi intézmények szociális érzé-
kenysége kielégítő fokú, mértékű-e? Azaz: szolgálja-e a szegénység
enyhítését, a foglalkoztatás növelésén keresztül a szociális bizton-
ság erősítését, a nagycsaládosok, a megváltozott munkaképességű
személyek támogatását, vagy akár az esélyegyenlőtlenségek mér-
séklődését az oktatás és az egészségügy területén. Jóllehet az ezekre
a kérdésekre adott válaszok nem egyértelműen nemlegesek, de a
többségi álláspont szerint elutasítóak.

E háttér figyelembevételével jelen cikk egyrészt arra kísérel meg
választ adni, hogy vajon a közjó és a szociális érzékenység javára
rövidtávon bekövetkezhet-e fordulat a bankok tevékenységében,
másrészt pedig arra, mely területeken várhatók pozitív változások.

A bankrendszer működésének jellemző vonásai

Tény, hogy a jelenlegi súlyos válság a bankrendszerben — de nem
a kereskedelmi banki tevékenységben — a legfejlettebb országban,
az Egyesült Államokban keletkezett, szoros összefüggésben a pénz-
piaci liberalizációval. Mégis, helyeselhető-e az a gyakran felvető-
dött vélemény, miszerint a megoldás az lenne, hogy a kereskedelmi
bankok térjenek vissza a tisztán klasszikus banki funkciók (a betét-
gyűjtés, a hitelezés, a számlavezetés stb.) ellátására, s így kisebb
kockázatokat vállaljanak. A válaszhoz szükséges röviden áttekin-
teni a bankrendszer működésének jellemző vonásait.

A bankok korábban valóban a klasszikus pénzközvetítést, a be-
tétek fogadását, kihelyezését, a hitelnyújtáson alapuló pénzteremtő
tevékenységet folytattak. Működésük az erős állami felügyelet mel-

BÁGER GUSZTÁV

1938-ban született Csöröt -
neken. Költő, közgazdász.
A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem emeritus pro fesz-
szora, az Állami Szám ve-
vőszék Kutató Intézetének
tudományos tanácsadója.
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lett nemzeti jellegű volt. Az elmúlt évtizedekben betétgyűjtő-hite-
lező tevékenységük azonban háttérbe szorult. A hitelfelvevők
ugyanis növekvő mértékben fordultak a pénzpiac más intézménye-
ihez, ahol értékpapírok (részvények, kötvények, befektetési jegyek
stb.) megvásárlásával, illetve eladásával juthattak pénzügyi forrás-
hoz. Így az úgynevezett intézményi befektetők (befektetési alapok,
biztosítók, nyugdíjalapok) a bankok erős versenytársaivá váltak.
Kétségtelen, hogy ez a körülmény a hagyományos banki kölcsön-
zés nyereségét csökkentette, és arra ösztönözte a bankokat, hogy új
üzleti területekre (például az értékpapír és biztosítási ügyletekre,
befektetési szolgáltatásokra) terjesszék ki tevékenységüket. Ezzel
megjelent az értékpapírosodás, amely tág értelemben az értékpapírok
részesedésének növekedését jelenti a teljes hitelpiacon.

E változás következtében máig tartó vita folyik arról, hogy a tel-
jes hitelpiacon belül mi a helyes arány a banki hitelezés és az egyéb
hitelezési formák mértéke között. Például az Egyesült Államokra az
jellemző, hogy a vállalkozások a beruházások finanszírozásában na-
gyobb mértékben támaszkodnak az egyéb hitelezési formákra, mint
a banki hitelezésre. Ezzel szemben Németországban és hazánkban
is a banki hitelezés jelenti a vállalati finanszírozás fő forrását.

E változásokkal összefüggésben a pénzügyi rendszer működésé-
ben három tendencia erősödött fel: az egyik az univerzális bankrend-
szer létrejötte, amely a pénzpiaci tevékenységek széles körét integrálja
egy intézménybe, a másik a pénzügyi globalizáció, az országhatárokon
átnyúló pénzügyi tevékenységek folyamatos bővülése és a pénzügyi
intézmények közötti verseny.

Az univerzális bankrendszer elsősorban az európai kontinens
országaiban, köztük hazánkban terjedt el, míg az úgynevezett spe-
cializált bankrendszer az angolszász területeken jellemző. Mindkét
rendszer esetében azonban nőtt az értékpapírosodás jelentősége.

A pénzügyi globalizáció — egy ország pénzügyi rendszerének
átfogó integrációs folyamata (illetve állapota) a nemzetközi pénz-
ügyi piacokkal és intézményekkel — igen gyorsan kibontakozott
az elmúlt három évtizedben. Az 1980-as és 1990-es években ez az in-
tegrációs folyamat elsősorban a fejlődés finanszírozásának jegyében
történt. E folyamatot az olyan hajtóerők mellett, mint a kereske-
delmi nyitottság, a belföldi pénzügyi rendszerek fejlődése, a gaz-
dasági fejlettség színvonala, a regionális integráció és a pénzügyi
központok létrejötte, nagymértékben ösztönözte a belföldi pénzügyi
rendszerek liberalizációja. A tőkeáramlás gátjainak lebontásában a kor-
mányok és a pénzügyi intézmények mellett igen jelentős szerepet
játszott a Nemzetközi Valutaalap is. Ami globalizáció szempontjá-
ból az Európai Uniót illeti, a határon átnyúló banki hitelezés bővü-
lése csak az elmúlt években gyorsult fel, egészében azonban még el-
marad az integráció más területeinek fejlődéséhez képest.

E folyamatok szükségszerűen vezettek a pénzügyi intézmények
közötti verseny kiéleződéséhez a következő formákban:

Univerzális
bankrendszer,

pénzügyi globalizáció,
intézmények közötti

verseny
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— a bankok között verseny a szűkülő banki hitelezési piac kö-
vetkeztében;

— a bankok és a nem-bank jellegű pénzintézetek közötti verseny, és
— a belföldi pénzintézetek és a külföldi pénzintézetek közötti

verseny, különösen a biztosítási piacon, illetve piacért.
A kiélezett verseny következtében gyakoriak és jelentősek a

pénzügyi intézmények közötti erőviszony változások, a fúziók és
akvizíciók, amelyek esetenként az úgynevezett erőszakos beol-
vasztás formájában is megjelennek annak érdekében, hogy műkö-
dési szempontból optimális méretű pénzintézetek alakuljanak ki.
E folyamat erősíti a pénzközvetítési tevékenységre jellemző mono-
pólium létezését és megnyilvánulását.

A verseny másik kiemelendő hatása, hogy egységesülési tenden-
cia érvényesül egyrészt a költséggazdálkodás (költségcsökkentés) és
az elvárt banki haszon (kamatmarzs) vonatkozásában, másrészt az
ezt mindenáron biztosítandó kockázatkezelési eljárások alkalmazá-
sában, a fedezetek kikötésében. E tendencia követése, az üzleti lehe-
tőségek mérlegelése — pénzügyi oldalról — legjobb esetben is csak
azt teszik lehetővé, hogy a bankok az eddigi kialakult mozgástér ke-
retei között tegyenek eleget társadalmi felelősségvállalásuknak.

Amennyiben mindehhez a bankok megadóztatása mellett még azt
is hozzávesszük, hogy Magyarországon az állam — a bankprivatizá-
ció eredményképpen — tulajdonosként gyakorlatilag kivonult a
bankpiacról (a külföldi tulajdon részaránya mintegy 80 százalék), és
ezáltal a magyar bankrendszer követő és nem autonóm jellegű, akkor
a fenti rövid elemzés alapján az állapítható meg, hogy a bankrendszer
közjót szolgáló tevékenységében és szociális érzékenységének fokozódásában
rövidtávon általánosságban nem indokolt jelentős pozitív fordulatra várni.

Hosszabb távon azonban szükséges és lehetséges is, hogy bekö-
vetkezzen ilyen változás. Ehhez a feltételeket azonban meg kell te-
remteni — mindenekelőtt — a következő lépésekkel:

— a pénzügyi rendszer működésmódja szerkezetének és ren-
deltetésének eszközként erkölcsi normákra támaszkodó megújítása;

— humanitárius, a valódi fejlődést támogató pénzügyi kezde-
ményezések életre hívása;

— a pénzügyi szférában dolgozóknak fel kell fedezniük tevé-
keny ségük erkölcsi alapjait, azaz a tisztességes szándék, az átlát-
hatóság és a jó eredmények összetartoznak;

— olyan területek szabályozása, pénzügyi formák kikísérlete-
zése, amelyek meggátolják a botrányos spekulációkat, és tanácsok-
kal látják el a leggyengébbeket, különös figyelmet fordítva a pénz-
ügyi mikro-rendszerek megerősítésére.1

Az említett szabályalkotás területén különösen ígéretes az az Eu-
rópai Uniós javaslatcsomag, amelynek célja a bankszektor pénz-
ügyi és gazdasági stresszhelyzetekkel szembeni ellenálló képessé-
gének növelése. Annak érdekében, hogy ily módon csökkentse a
kockázatok szétterjedését más pénzügyi piacokra és a reálgazda-

A bankrendszer
közjót szolgáló  tevé-

kenységének kilátásai

1Caritas in veritate. XVI.
Benedek pápa Szeretet
az igazságban kezdetű

enciklikája. Szent István
Társulat, Budapest, 2009.
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ságra, a csomag javasolja a szavatoló tőke jobb szabályozását és a
veszteségviselő képesség fokozását. Miközben a bankrendszer ha-
tározott és jelentős szabályozására van szükség, mértékénél figye-
lembe kell venni azt is, hogy túlzott mértéke a jelenleg még szabá-
lyozatlan pénzügyi intézményeknél ne ösztönözze a botrányos
„pénzügyi innovációk” (spekulációk) újbóli megjelenését.

Az ily módon megújult, illetve megújított bankrendszer az elkö-
vetkező időszakban az eddiginél magasabb színvonalon és erkölcsi
alapon tudja finanszírozni a nemzetgazdaságot és szolgálni a közjót.

A bankrendszer területén várható néhány konkrét változás

A bankrendszer működési megújításával párhuzamosan több terü-
leten is elkezdődött olyan útkeresés, mely előrelépést ígér a pénz-
ügyi szektor szociális érzékenysége vonatkozásában. Közülük há-
romra irányítjuk a figyelmet.

Örvendetes, hogy a közelmúltban elindult Magyarországon —
a Grameen-modellt alkalmazó szegénybanknak megfelelő — Kiút-
program,2 nemcsak a „társadalmi kísérlet”, hanem a tartós műkö-
dés szándékával. Ehhez, illetve elterjesztéséhez ígéretes lehetősé-
get kínál, hogy az Európai Unió százmillió euró közösségi forrást
tartalmazó mikro-hitelkeretet fogadott el azok számára, akik ki-
szorultak a hagyományos hitelek piacáról. Ez a forrás a következő
nyolc évben negyvenötezer — köztük magyar — vállalkozó szá-
mára juttat ilyen típusú kölcsönt, amely elősegíti a munkahelyte-
remtést és a vállalkozó készséget.

A megnövekedett munkanélküliség csökkentése és a gazdasági
növekedés sürgető elindítása szükségessé teszi a kis- és középvállal-
kozói (kkv) szektor számára a finanszírozási feltételek javítását.

E feladat jelentőségét alátámasztja, hogy — a gyakorlati tapaszta-
latok szerint — a gazdaságszervező intézkedések gazdasági növeke-
dést és foglalkoztatást ösztönző hatása elsősorban az önfoglalkozta-
tók, valamint a mikro- és kisebb vállalatok körében érvényesül. Ezt
bizonyítja az az elemzési eredmény is, hogy az EU tagországok és a
magyar adatok alapján a nagyvállalatok GDP-hez való hozzájárulása
csökkenő tendenciát mutat, a mikro-, kis- és a középvállalatok része-
sedése pedig folyamatosan növekedett az elmúlt években.3 A mikro-
és kisvállalatok teljesítménye a foglalkoztatás növekedésében és az
exportbeli részarányuk alakulásában is ígéretes trendet mutatott.
E tendenciák további kutatásra érdemesek, ugyanakkor valószínű-
síthetjük, hogy — Vecsenyi János hasonlatával — e körre két nagy ma-
gatartástípus jellemző: a fennmaradásra berendezkedő hangyák tí-
pusa (ezeket életmód vállalkozásnak is nevezhetjük) és a növekedésre
orientált gazella típus. Mindkét típus esetén feltehetjük, hogy a tulaj-
donosok napi szinten vesznek részt a cégek irányításában és műkö-
désében, és felkészültségük, tapasztalatuk, valamint ismereteik nagy-
mértékben meghatározzák a vállalataik lehetőségeit. E kör esetében a

2A programot működtető
Kiútprogram Zrt. kezdemé-

nyezői és későbbi főtulaj-
donosai Felcsuti Péter, a

Raiffeisen Bank vezérigaz-
gatója, Nagygyörgy Tibor

és Polgár András
üzletemberek.

Kis- és középvállalkozói
szektor

3A közszféra és a
gazdaság versenyképes-
sége — empirikus ered-
mények és tanulságok.

(Szerk. Báger Gusztáv –
Czakó Erzsébet.) Állami

Számvevőszék Kutató
Intézete, Budapest,

2010. április.
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tulajdonos-cégvezetők tájékoztatása és képzése kiemelkedő jelentő-
ségű. A hangyák esetében valószínűsíthetjük, hogy helybeli piacokra
termelnek, s esetükben a foglalkoztatás fenntartása lehet kívánatos.
A gazella típusúaknál valószínűsíthető a regionális, országos és kül-
földi piacok kiszolgálása: esetükben az export tevékenység ösztön-
zése és a kifinomultabb innovációs tevékenység megvalósítása je-
lenthet támogatási területet. A 21. század elejére kibontakozó hálózati
gazdasági szerveződések arra is ráirányítják e vállalatcsoport kapcsán
a figyelmet, hogy e cégek esetében a hálózatokhoz való kapcsoló-
dás, és a stratégiai szövetségek kötése és működtetése kiemelkedő
fontosságú számukra.

Mindkettő, de különösen a gazella típusú vállalkozások számára
alapvető fontosságú a garanciarendszerekkel kiegészített finanszí-
rozási piac hatékony működése. Ebben 2007 végétől negatív ten-
denciák jelentek meg, majd a pénzügyi válság súlyosan érintette a
magyar kkv-szektort. Finanszírozásában többféle kockázat jelent
meg: a bankok szigorították hitel-kihelyezési feltételeiket, emel-
kedtek a finanszírozási költségek, több EU támogatással és hitel-
felvétellel kombinált fejlesztés elmaradt, a kereskedelmi bankok jó
néhány eredményesnek látszó projektet nem finanszíroztak és a
vállalatok is számos tervezett beruházást elhalasztottak.

Kétségtelen, hogy a finanszírozási feltételek kedvezőtlen alakulá-
sát a szigorú szabályozási elképzelések és a költségek megemelke-
dése érzékenyen befolyásolták, hiszen a kis- és középvállalkozások
számára az értékpapír piaci, például kötvénnyel való finanszírozás
gyakorlatilag nem járható út Magyarországon, marad tehát a drá-
gább banki hitelezés.

Mindez közrejátszott abban, hogy a kis- és középvállalkozások hi-
telállománya 2009-ben ugyanakkora mértékben (6,7 százalékkal)
csökkent, mint a vállalati hitelek állománya. A kkv-szektoron belül
pedig leginkább a középvállalkozások banki kölcsönei csökkentek
(13,2 százalékkal). Ami a hitelnyújtásban az egyes bankok részvételét
illeti, szegmensenként más-más tölti be a piacvezető bank szerepét:
a mikrovállalati körben piacvezetők (10 százalék feletti részesedéssel)
az OTP, a Raiffeisen, az Erste és az UniCredit bankok; kisvállalati kör-
ben pedig piacvezetők (20 százalékos részaránnyal) az Erste és az
MKB, (15–10 százalék közötti részaránnyal) az OTP és a K&H, majd
következik a CIB, az UniCredit, a Raiffeisen és a Volksbank.

A felismert tapasztalatok alapján új finanszírozási konstrukciók ki-
alakításával bővül a kis- és középvállalkozások finanszírozása attól füg-
gően, hogy napi finanszírozási problémákkal küzdő, de piaccal ren-
delkező vállalkozásról, reorganizációt végrehajtó szervezetről vagy
beruházással és műszaki fejlesztéssel bővülő, exportképes vállal-
kozásról van-e szó.

Emellett a hitelezési lehetőség bővítése érdekében — egyetértve a
Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt. javaslatával — megfontolandó egy
olyan állami jellegű intézmény létrehozása is, amely a bankinál alacso-

Garanciarendszerekkel
kiegészített

finanszírozási piac
szükségessége

Új finanszírozási
konstrukciók
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nyabb garanciális igény mellett úgy finanszírozná a mikro- és kisvál-
lalkozásokat, hogy kiindulópontnak a projektek értékét venné alapul.

Áttérve a közjónak a banki szolgáltatást igénybevevők és a bankok kö-
zötti bizalmi viszony javításán keresztül történő növelésére, egyrészt
az ügyfélvédelmi törvényi rendelkezések változását, másrészt a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) fogyasztó-
védelmi tevékenységének erősítését, harmadrészt az úgynevezett
pozitív adóslista bevezetését említjük.

2010. január 1-jétől szinte mindegyik szakág törvényi előírásokat
tartalmaz a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati és panaszkezelési
tevékenységére. Közülük a hitelezés területét érintő jogszabályi válto-
zások voltak a legfontosabbak. A pénzügyi intézmények egyoldalúan
kizárólag a kamat, a díj és a költségek vonatkozásában módosíthat-
ják a szerződéseket, és ezt is csak a Központi Statisztikai Hivatal által
közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékéig. Az ügyfelet a mó-
dosítás hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal értesíteni
kell a számára kedvezőtlen változtatásról, amelynek ismeretében a
hitelszerződést díjmentesen felmondhatja. Emellett a körültekintő la-
kossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló
kormányrendelet bevezette az úgynevezett hitelezhetőségi limitet a
túlzott eladósodottság és a felelős hitelezés érdekében. Jelentős vál-
tozás az is, hogy 2010. január 1-jén hatályba lépett a lakosság részére
hitelnyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes
magatartásáról szóló Magatartási Kódex.

A fent említett bizalmi viszony vonatkozásában kiemelendő je-
lentőségű a PSZÁF fogyasztóvédelmi szerepének erősítése is, amelynek
stratégiája a felelős banki szolgáltatói magatartás kikényszerítésére
és a megfelelő informáltságon alapuló tudatos fogyasztói döntés
elősegítésére irányul. Prioritásai közül a felelős banki szolgáltatói
magatartás kikényszerítését a Felügyelet által lefolytatott fogyasz-
tóvédelmi eljárás keretében érik el, amely során fogyasztóvédelmi
intézkedéseket kezdeményeznek, bírságokat szabnak ki, és immár
az egyedi panaszokat is közigazgatási eljárásról szóló törvény sze-
rinti hatósági eljárásban kezelik. A tudatos fogyasztói döntés elő-
segítésére a Felügyelet egy úgynevezett hitel- és lízingválasztó
programot (hitelkalkulátort) dolgozott ki, amely a piacon található
termékekről, azok igénybevételének kondícióiról, feltételeiről nyújt
összehasonlító információkat.

A bankok és az ügyfelek harmonikusabb kapcsolatának kialakí-
tását a pozitív adóslista bevezetése is elősegítheti. E rendszerben a hi-
telt kérelmező ügyfél minden hitelszerződése (a lezártak is) szere-
pelnek, s így megállapítható az ügyfél adósságterhe (törlesztési
összeg, hitelek futamideje, a törlesztés havi összege), továbbá az,
hogy — figyelembe véve a jövedelmét és a megélhetéséhez szük-
séges kiadásokat — milyen újabb hitel felvételére van lehetősége.

Az ilyen listát az Egyesült Államokban és több nyugat-európai
országban is (Ausztriában, Belgiumban, az Egyesült Királyságban,

Jogszabályi változások

A PSZÁF
fogyasztóvédelmi

szerepének erősítése

Pozitív adóslista
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Hollandiában, Írországban, Németországban, Norvégiában, Olasz -
országban és Svédországban) már alkalmazzák. A pozitív adóslis-
ták bevezetésének indokaként mindenütt a lakosság eladósodásá-
nak kezelése, illetve annak megelőzése áll.

A pozitív listás rendszerhez az ügyfelek egyénileg, önkéntesen
csatlakozhatnak, ami azzal az előnnyel jár, hogy egyszerűsíti és
gyorsítja a hitelfelvételi eljárást, csökkentheti a hitel költségét és ka-
matát. Ezzel szemben a hitelintézetek számára kiszámíthatóbb, biz-
tonságosabb hitelkihelyezésre ad lehetőséget, valamint a nemzet-
gazdaság pénzügyi stabilitásának fontos eleme lehet.

�

A fentebb leírtak egyrészt arra hívják fel a figyelmet, hogy a bank-
rendszer elsősorban olyan profitorientált szervezetként működik,
amely az elvártnál kisebb mértékben veszi figyelembe a közjó kö-
vetelményeit, másrészt pedig arra, hogy a globális válság után és
hatására ez a gyakorlat hosszabb távon nem tartható fenn. A pénz-
ügyi rendszer rendeltetésének és működésnek olyan módon kell
megújulnia, hogy a jelenleginél egyértelműbb legyen a viszony a
magánprofit és a közjó között, természetesen a közjó javára.
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„Az ember legmélyebb erkölcsi igényeire adott válaszoknak fontos és jó-
tékony hatásuk van gazdasági vonatkozásban is. A gazdaságnak szük-
sége van ugyanis tisztességesen működő etikára; nem akármilyen
etikára, hanem emberbarát etikára. Ma sokat beszélnek etikáról a gazdaság,
a pénzügyek és a vállalatok világában. Tanulmányi központok és képzési
helyek jönnek létre a business ethics művelésére; a magasan fejlett or-
szágok világában elterjedt a vállalatok társadalmi felelőssége körül kelet-
kezett mozgalmak kísérőjeként az etikai tanúsítványok rendszere. A ban-
kok úgynevezett »etikai számlákat« és befektetési alapokat kínálnak.
Kibontakozóban van az »etikai pénzügylet«, mindenekelőtt a mikrohitel és
általában a mikrofinanszírozás. Ezek a fejlemények elismerést érdemelnek,
és rászolgálnak a széles körű támogatásra. Pozitív hatásaik érezhetők a
föld kevéssé fejlett régióiban is. Ugyancsak helyes kidolgozni a morális
megítélés szilárd kritériumát, mivel ismeretes az »etikai« jelző jelentésé-
nek bizonyos elhasználódása; ha ezt általános jelentésben használják, na-
gyon is eltérő tartalmakat jelölhet. Ez olyan messzire mehet, hogy e kife-
jezés örve alatt olyan döntések és szándékok is érvényre juthatnak, amelyek
ellentmondanak az igazságosságnak és az ember valódi érdekeinek.”

(XVI. Benedek: Caritas in veritate, 45.)
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Szegények bankja:
új fogalom vagy
régi paradoxon?
Írásom célja egy olyan modellkísérlet bemutatása, amely nem
kevesebbet tűzött ki célul, mint a nincstelenek hitelezését. Kérdésünk,
melyre a választ a cikk végére sem fogjuk megadni — de további
kérdések megfogalmazását remélhetőleg elősegítjük —, hogy tudni-
illik lehet-e egy banki terméket szociális alapon értékesíteni? A glo -
bális kapitalizmus motorjaként működő bankrendszer képes-e elő-
mozdítani — még ha csak nemszándékolt következményként is — a
leszakadt társadalmi rétegek esélyhez jutását, végső soron a nagy szo-
ciális ellátó rendszerek által eddig megoldhatatlan valós reszocializá-
ció feladatát? A fentebbi kérdések megválaszolásához először is néz-
zük meg, hogy miért van egyáltalán szükség bankrendszerre?

A gazdasági folyamatok során köztudott módon áru- és pénz-
mozgások történnek az állam, a vállalkozások és a lakosság, vagyis
a pénztulajdonosi csoportok (szektorok) között és azokon belül egy-
aránt. A pénzmozgások során különböző szektorok olykor többet
szeretnének költeni, mint amennyit ehhez bevételeik biztosítanak,
míg más esetekben a kiadásokat meghaladó bevételeik alapján
megtakarítások keletkeznek.

Könnyen belátható, hogy banki rendszer, illetve pénzügyi köz-
vetítők nélkül nagy tömegében mind a hiteligénylők (deficitesen
gazdálkodók), mind a megtakarítással rendelkezők (szufficitesen
gazdálkodók) számára hatalmas erőfeszítést és rengeteg munkát je-
lentene az alkalmas partnerek felkutatása, az ügylet megfelelő
szintű jogi és gazdasági biztosítása.

A bankok és egyéb pénzintézetek bevonásával éppen ezek az ösz-
szekapcsolási problémák válnak kezelhetővé és rutinszerűvé. A pénz-
ügyi közvetítők nagyon leegyszerűsítve nem tesznek egyebet, mint
betét formájában összegyűjtik a gazdálkodási többlettel rendelke-
zők megtakarításait, és azokat hitel formájában kihelyezik a defici-
tesen gazdálkodók részére. A „sok kicsi sokra megy” elv alapján a
sok kisebb összegű megtakarításból jelentősebb összegű hiteleket
tudnak nyújtani amellett, hogy szervezeteik méreténél fogva, erős
társadalmi bizalom megléte esetén jelentősen tudják csökkenteni a
hitelnyújtó kockázatát.

Ezen túlmenően működésük közben a hitelezők és a hitelt igény-
bevevők szükségleteinek megfelelően összehangolják a betétek és
a hitelek lejáratait, lehetővé téve ezzel a pénz folyamatos keringetését
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a gazdaságban. Természetesen ezt nem ingyen teszik. A rendszer üze-
meltetéséért kapott „fizetésük”, vagy másképpen a bankok nyeresége
nagyon leegyszerűsítve a betétek és a hitelek közti kamatrés (marzs).
A közgazdasági szakirodalom szerint a bankok nyereségre való tö-
rekvése mellett is a hitelközvetítés olcsóbb, mintha a deficites és
szufficites gazdálkodó alanyok közvetlenül keresnék meg egymást.
A keresés, a lejáratok és összegek egyeztetésének költsége ugyanis na-
gyobb, mint ha ezt egy erre szakosodott szervezetrendszerre bízzák.

A pénzügyi közvetítők szükségességére, a hitelnek a gazdasági
életben betöltött jelentőségére utal Széchenyi István klasszikus műve
is, melynek megírásához a prózai alapot az jelentette, amikor gróf
Széchenyi 10.000 forint hitelt kívánt felvenni birtokai fejlesztésére,
azonban az osztrák bank a hitelkérelmet a szükséges fedezet hiá-
nyában elutasította. Ennek oka nem Széchenyi nyomorúságos jöve-
delmi helyzetében keresendő, hanem az ősiség (aviticitas) jogintéz-
ményében. 1848-ig ugyanis Magyarországon érvényes volt a Nagy
Lajos által 1351-ben bevezetett törvény, mely szerint a földbirto-
kosok nem adhatták el birtokaikat, és jelzáloggal sem terhelhették
azokat. Emiatt a tőkeszegény birtokosok nem vehettek fel hitelt a
gazdaságuk fejlesztésére.

A polgárosodás fejlődésével és a kapitalizmus kibontakozásával
nemcsak a grófok számára, hanem kezdetben a polgárság tehető-
sebb tagjai, a 20. századra pedig szinte mindenki számára elérhe-
tővé váltak a hitelek. Szinte. A piacok és a bankrendszer bizalma
azonban a nincsteleneket eddig nem engedte eladósodni. Antika-
pitalista retorikával élve ki kellett érdemelni, hogy valaki a bankok
adósság-igájába hajthassa fejét. Eddig.

Azóta valami megváltozott. Lehet, hogy mostantól, hitelválság
ide, világgazdasági válság oda, de a társadalom alsó decilise is a
bankok célcsoportjává válhat?

Muhammad Yunus bangladesi közgazdász és az általa alapított és
vezetett, mikrohitelezéséről híres, a szegénység elleni harc jegyében
kisembereknek és elesetteknek is kölcsönző Grameen Bank kapta
2006-ban a Nobel-békedíjat. A Yunus-féle bangladesi „szegények
bankja” világszerte nincstelenek millióinak az életét változtatta meg.
A közgazdász Banker to the Poor című könyvében számol be a modell
sikeréről. A hetvenes évek kísérletezései után 1983-ban megalakult
Grameen Bank a legszegényebbeknek nyújt hitelt — fedezet és ga-
rancia nélkül. Azok juthatnak kisebb összegekhez, akiknek vannak
vállalkozói ötleteik, de a hagyományos pénzügyi rendszer keretein
belül sose kapnának hitelt. Van, aki varrógépet vásárol, van, aki au-
tóba vagy állatokba fektet. Az összeget egy éven belül kell visszafi-
zetniük, a kamat húszszázalékos, a részleteket hetente szedik be a
bank munkatársai. A visszafizetési ráta megdöbbentő: 98 százalék.

Az alapító szerint a modell sikere egyszerű: „Az emberek tisztá-
ban vannak vele: ez az egyedüli esélyük, hogy kitörjenek a szegény-

Az alapmodell: Yunus
és a Grameen Bank
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ségből, ezért ennek a banknak a bizalomra kell épülnie.” A jelenlegi
pénzügyi válság apropóján a Human Rights Magazine-ban a köz-
gazdász arról számolt be, hogy a legszegényebbeknek hitelező Gra -
meent, ahol „bankár és adósa egymás szemébe néz”, most semmi sem
fenyegeti. A Der Spiegelnek ezt azzal is indokolta, hogy a Grameen
nem szakadt el a valós gazdasági viszonyoktól: „Ha egy kétszáz dol-
láros hitelt helyezünk ki, akkor abból valahol valaki tehenet vesz.”

A Grameennél minden fordítva működik: a bankot nem az em-
berek keresik fel, hanem az megy házhoz. A speciális képzésben ré-
szesülő munkatárs — egy személyben banktisztviselő és szociális
munkás — kerékpáron járja be a területét, és felméri, mire van szük-
ségük az embereknek. Nincs hitelbírálat, hitelszerződés és érték-
becslés, a bank egyszerűen átutalja a pénzt a gyakran analfabéta
igénylőknek.

A Grameen Bank megalakulása óta közel hétmilliárd dollár hitelt
nyújtott, Bangladesben 7,5 millió adósa van. Habár a mikrofinanszí -
rozással kezdetben civil szervezetek foglalkoztak, ma már világ-
szerte egyre több kereskedelmi banknak éri meg ez a tevékenység.

A Grameen Bank bevett gyakorlata szerint mielőtt bárki hitelhez
juthatna, úgynevezett „szolidaritási csoportot” kell alakítania legalább
négy-hat másik személlyel vagy kis céggel, akik szerződésben egye-
temleges jogi felelősséget vállalnak egymás hiteleinek törlesztéséért,
és nem juthatnak újabb hitelhez, amíg a pénzt vissza nem fizetik.

Legújabb kezdeményezésük még meglepőbb: 2004 óta a bank
koldusoknak is ad hitelbe mobiltelefonokat, hogy ne csak kéreges-
senek, hanem szolgáltatást is ajánlhassanak a reménybeli adako-
zóknak. Az ötlet alapja, hogy Indiában a lakosságszámhoz mérten
alacsony a mobiltelefon-penetráció és a működő utcai készülékek
hálózata is erősen hiányos. Az elképzelés bevált, kelendő a koldu-
sok által kínált utcai mozgó mobiltelefon-fülke.

A Zweite Sparkasse egy hagyományos független bank, azzal a ki-
vétellel, hogy a munkatársak önkéntesek. Az üzletet egy testület irá-
nyítja és koordinálja, amely részben önkéntes alapon is működik.

A bank célja, hogy segítsen az embereknek saját magukon segíteni.
Ausztriában becslések szerint 40.000 ember van, aki nem rendelkezik
bankszámlával. Ennek többnyire a munkanélküliség, válás vagy be-
tegség az oka, vagy az, hogy társadalmi, gazdasági nehézségek miatt
elvesztették a hozzáférést a banki szolgáltatásokhoz.

A bank ügyfelei kizárólag olyanok, akiknek bár pénzügyi nehéz-
ségeik vannak, de erőfeszítéseket tesznek, hogy megoldják a prob-
lémájukat. A megoldás folyamatában nincsenek egyedül, segítenek
a Zweite Sparkasse által működtetett tanácsadó szervezetek.

Az ügyfeleknek ahhoz, hogy jogosultak legyenek ilyen számlát
nyitni, szorosan együtt kell működni a jóléti és tanácsadó szerve-
zetekkel, például a Caritas-szal, valamint az adósság kezelési ta-
nácsadói szolgálattal. A számla, amit kapnak, 3 évig él. A banki költ-

Az osztrák modell:
Die Zweite Sparkasse
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ségek alacsonyak, egy negyedévre 9 euró a díj, amely összeget visz-
szakapnak, ha bankot váltanak, vagy kilépnek. Az ügyfelek világ-
szerte használhatják a bankkártyájukat. Amint az ügyfél megol-
dotta a pénzügyi nehézségeit, és egy másik banknál számlát tudott
nyitni, azonnal megszűnik a Zweite Sparkasse-nál a számlája.

A Zweite Sparkasse ügyfelei automatikusan kapnak egy alap fo-
lyószámlát, beleértve a bankkártyát, negyedévente egyszer ingyenes
jogi tanácsadást, valamint ingyenes balesetbiztosítást. Ezen túlme-
nően az ügyfél, ha igényli, kérhet kedvező kamatozású befektetési
számlát a megtakarítások ösztönzésére, lakásvásárláshoz lakáshitelt,
illetve lakásbiztosítást.

Az osztrák megoldás már egy polgárosodottabb, nyugati élet-
színvonalnak megfelelő, önkéntes munkán alapuló segítségnyújtási
forma, amely nagy hangsúlyt helyez a rászorulók aktív részvételére,
illetve az öngondoskodás intézményes kereteinek ter jesztésére. Itt
már nem a legelesettebbeknek, sokkal inkább az ideiglenesen bajba
jutott embereknek kívánnak segíteni, illetve a további — végzetes
— lecsúszásukat elkerülni.

A Kiútprogram küldetése, hogy pénzügyi szolgáltatások és infor-
máció nyújtásával, valamint közösségfejlesztő szociális támogatás-
sal lehetővé tegye a mélyszegénységben élők — kiemelten a romák
számára —, hogy saját erőforrásaikat mozgósítva, minimális koc-
kázatközösséget létrehozva kiemelkedjenek a szegénységből.

A 2010-ben induló program olyan jövőképpel kívánja felruházni
leendő ügyfeleit, amely lehetőséget teremt számukra a jobb minőségű
életre, az adósságcsapdából való kilábalásra, és mindezzel párhuza-
mosan arra, hogy a legális munka megbecsülése révén becsatlakoz-
hassanak azok körébe, akik hozzájárulnak az állami kiadások finan-
szírozásához, a terhek közös viseléséhez. Ez egyfajta kitörést jelenthet
a passzív, eltartotti létből, a stigmatizáló segélyezetti státuszból.

Kiemelt cél a résztvevők bevezetése a fehér gazdaságba egy le-
gális vállalkozás indításának támogatásával, valamint olyan vál-
lalkozási célú hitel nyújtása, amelynek segítségével olyan jövede-
lem termelhető, mely a hitel és terheinek törlesztése mellett bevételt
biztosít a kedvezményezetteknek. Az ügyfelek a vállalkozás előre-
haladása során folyamatos tanácsadást kapnak a Kiútprogramtól,
mely a nekik nyújtott alapvető pénzügyi, üzletviteli támogatást és
szükség esetén gyakorlati tanácsokat foglalja magában.

A működési modell szerint a mikrohitelezési tevékenységet egy
több szereplőből álló vállalati konstrukción keresztül nyújtja a non-
profit vállalkozásként működő Kiútprogram Zrt. az ügyfeleinek.
A hitelezési termékeket és szolgáltatásokat egy kereskedelmi bank
— a pilot szakaszban 3–400 millió forint nagyságrendben a Raiffei -
sen Bank Zrt. — nyújtja az ügyfeleknek, és biztosítja a hitelezési te-
vékenységhez szükséges forrást, részben állami refinanszírozással,
az Új Magyarország Mikrohitel Program keretéből.

Magyar modell-kísérlet:
Kiútprogram
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A magyar modell, mint látható, egyfajta ötvözete az eredeti bang-
ladesi modellnek és annak a fejlett világra alkalmazott osztrák verzi-
ójának, mint ahogy Magyarország gazdasági és társadalmi értelem-
ben vett fejlettségi szintje is Indiától távol, de még nem a szomszédos
Ausztria szintjén van.

A fentebb bemutatott három modell időben és térben is távol áll
egymástól. Közös azonban bennük, hogy a jóléti társadalmak szo-
ciális ellátórendszereiben klasszikusan alkalmazott alanyi jogo-
sultságon alapuló, minimális, de irreleváns feltételeket támasztó
megközelítés helyett egy sokkal innovatívabb megközelítésből in-
dulnak ki. Ha úgy tetszik, komoly paradigmaváltás képét vetítik
előre. Ennek lényege, hogy az ingyenesen juttatott javakért is vala-
miféle ellentételezést, de legalábbis kooperativitást vár el. A leg-
újabb szociálpolitikai szakirodalom, illetve a segélyezési gyakorla-
tokat összehasonlító szociológiai-közgazdasági kutatások mára már
nem tartózkodnak olyan, korábban tabunak számító fogalmak
használatától sem, mint a feltételekhez kötött segélyezés (conditional
cash transfers), amely lényegében a segélyek nyújtásához szigorú,
elszámoltatható, de reálisan betartható feltételeket kapcsol.

Önmagát fenntartó, az elesettséget tartósan konzerváló ugyanis
az a fajta segélyezés — legyen szó lelki vagy szociális támogatásról,
pénzbeli vagy természetbeni juttatásokról —, amely cserébe semmit
nem követel. A feltételekhez kötött segélyezés első látásra, még ha
szigorúbbnak és rigidebbnek is tűnik, valójában filozófiáját tekintve
mélységesen demokratikus és partneri megközelítést takar.

A segítők erkölcsi kötelessége természetesen messze túlmutat a
redisztribúciós rendszer keretein belül szétosztható anyagi forrá-
sok hatékony elosztásán, vagy az erre felépített intézményrendszer
költséghatékony működtetésén (Magyarországon még ezen két di-
menzióban is rengeteg fejlesztenivaló akad), feladatuk sokkal in-
kább egyfajta reszocializációs tevékenység. Köztük kell élniük, is-
merni kell a problémáikat, mert csak így lehet őket kézenfogva
kivezetni a reménytelenségből. A szegénység, a kiszolgáltatottság
és a munkanélküliség kultúráját kell megtörniük. Nem halat kell ad-
niuk, de még csak nem is hálót, hanem mindenekelőtt meg kell ta-
nítani őket a halászatra. Sokakat úgy — és ez az, ami igazán em-
bert próbáló feladat —, hogy belátható közelségben se tenger, se
csónak.

Valahogy úgy, ahogy a Grameen Bank „biciklis üzletkötőjének”,
vagy a Zweite Sparkasse adósságkezelési „tanácsadójának”, vagy a
kiútprogram „menedzsereinek”. Szigorú feltételekhez kötve, de vá-
logatás nélkül és személyre szabottan.

Különösen aktuális a szociálpolitikai elvek újragondolása most,
amikor egyre világosabban kirajzolódik, hogy az ország gazdasági
megerősödése, a tragikusan alacsony legális foglalkoztatottsági
szint, a torz képzettségi szerkezet, valamint a fokozódó népesség-

Segélyezés
feltételekhez kötve?
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fogyás problémáinak megoldásához elengedhetetlen a mélysze-
génységben élők integrációja. Ki kell mondanunk, hogy az elkö-
vetkezendő évtizedek sikerének alapfeltétele, hogy sikerül-e a le-
szakadók, a képzetlenek és a munka világától tartósan eltávolodók,
kiemelten a cigányság valós és érdemi integrációja a többségi társ-
dalomba. A világválság nem tett egyebet, mint a leggyengébb pont-
jainkra mutatott rá. Ott támadt a legerősebben, ahol az a legfájdal-
masabb, és ahol a legkiszolgáltatottabbak vagyunk.

A fentebbi modellek létjogosultságát, és ehhez hasonló új termékek
fejlesztését elsődleges szinten a piac telítődése magyarázza. Ez
egyébként más, nagy piaci cégeknél is megfigyelhető folyamat (olcsó
telefonok, fapados légitársaságok, alapfelszereltségű számítógépek),
hogy növekedésük plafonjába ütközve, még magas kockázati szintek
mellett is terjeszkedésük kizárólag az alsó piaci szegmensek felé le-
hetséges. Nem hinném, hogy az ilyen és ehhez hasonló esetekben a
függöny mögül a kapitalizmus emberi arca villanna elő, vagy hogy
erős társadalmi elvárások uralkodnának el a piac logikáján, sokkal
inkább a folyamatos kétszámjegyű növekedést célzó tőkelogika újabb
piacok iránti érdeklődése érhető tetten itt is. Gyorsan hozzátenném
azonban, hogy a társadalom számára ezen megnyilvánulások sok-
kal hasznosabbak és előremutatóbbak, mintha ugyanez a pénz a jóval
magasabb hozamokkal kecsegtető virtuális, vagy esetleg a szürke-,
feketegazdaságban keresné a gyors megtérülését. Mert ezt is megte-
hetné, mint ahogyan meg is teszi.

Előfordul azonban, hogy nem a cselekvések intenciói (vagyis a
cselekvő szándékai szerint tulajdonított értelme), hanem végső
soron azok eredményei az irányadóak. Olyan is előfordulhat talán,
hogy a kettő egybeesik. Nem az a fontos feltétlenül, hogy ki és miért
teszi, hanem az, amit tesz.

Jelen esetünkben esélyt ad olyanoknak, akikről az állam nagy tö-
megében képtelen gondoskodni, azoknak, akikről már a társadalom
is lemondott. Feltételekkel, de odaáll és segít. Ha keveseknek és csak
néhány helyen is, de ott van. Kiutat mutat egy olyan világból, ahon-
nan egyébként nincsen kiút. Ha a program jól működik, akkor a
bank szociális üzletkötői útján nem halat ad, nem hálót, hanem meg-
tanítja halászni azokat, akiknek tenger és csónak korábban ismeret-
lenek voltak. Sőt még ennél is többet tesz, utána figyelemmel kíséri
őket, számon is kéri, az életutakat nyomonköveti. Igaz, ezt nem biz-
tos, hogy kizárólag altruizmusból csinálja — bár abból is teheti —,
de akkor is, ezzel esélyt ad azoknak, akiknek az alkoholizmuson
kívül már csak az uzsorás jelenthetett kiutat reménytelenségükből.

A nemszándékolt
következmény
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Az aranyló Bengál
földjén…
2010 júniusában Budapesten járt a Nobel-békedíjas bangladesi köz-
gazdász professzor, Muhammad Yunus, aki a megtisztelő nemzetkö-
zi díjon osztozik a Falvak Bankjával (Grameen Bank). Az Egyesült Ál-
lamokban tanult, ma a Chittagongi Egyetem professzora világszerte
ismertté vált egy 1974-re visszanyúló kezdeményezéssel, amelynek
lényege az volt, hogy mikrohiteleket kell adni a nagyon szegény és el-
esett bangladesieknek, főleg az asszonyoknak. Először a saját zsebé-
ből adott 42 családnak összesen 27 dollárnak megfelelő összeget köl-
 csönbe, hogy vásároljanak nyersanyagot, és ne szoruljanak a falusi
uzsorásra termékeik előállításával. Két év múltán kutatási programot
szervezett, amelynek keretében az egyetem környékén található fal-
vakban kezdték el a kölcsönök folyósítását. 1983-ban egy bangladesi
kormányrendelet a projektet önálló bankká alakította, amelynek mű-
ködéséhez a Ford Alapítvány biztosított tőkét. 2007-ben a Grameen
Banknak országszerte 2468 fiókja működött, és több mint 24.703 al-
kalmazottat foglalkoztatott, tevékenysége kiterjedt 80.257 falura.1

A kedvezményezettek tekintélyes része csatlakozott is a Bankhoz,
és tulajdonosként tekint rá. Ugyanaddig 7,34 millióan vettek fel köl-
csönt, 97 százalékuk nő. A visszafizetési ráta általában 95 százalék
körüli, egyes években még magasabb volt, és elérte a 98 százalékot.
Megalapítása óta a Bank 6,55 milliárd USA dollárnak megfelelő ösz-
szeget kölcsönzött. A program ma már 43 országban működik. Yunust
és kölcsönrendszerét érik támadások is. Kritikusai között megtalálható
az ország miniszterelnöke és sokan mások is. Hazai bírálói azt ve-
tik a Grameen Bank szemére, hogy 20 százalékos kamatra ad köl-
csönt, ami alig jobb a falusi uzsorakölcsönnél. Ez azonban nem áll-
ja meg a helyét: a dél-ázsiai szubkontinensen hagyományosan a falusi
pénzkölcsönző valódi uzsorakamatot szed, ami a kereslettől függően
bármilyen magas is lehet, és ez az oka annak, hogy a vidéken élők
könnyen és végzetesen eladósodnak, nem lévén más lehetőségük ki-
segítő, a szerény gazdálkodás fenntartását lehetővé tevő, vagy akár
a természeti katasztrófákat — aszály, áradás, nagy esőzés — áthidaló
pénzeszközökre szert tenni.

A mikrohitel-rendszer szociológiai áttekintése előtt célszerű némi
bepillantást nyerni abba a világba, ahol az ötlet megszületett és
szárba szökkent.

Területén vonul át a bővizű Brahmaputra, amely a Méghnával és a
Gangesszal (itt Padmának hívják) egyesülve éri el a Bengáli öblöt.
Deltavidéke oly hatalmas, hogy a folyók ágai alig különböztethetők

GÁTHY VERA
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meg a tengertől. A nagyarányú erdőirtások következtében és a klí-
maváltozás hatására ezen a vidéken rendszeressé váltak a hatalmas
árvizek. A trópusi éghajlat alatt gyakoriak a hatalmas tájfunok és
cunamik. Az ország területe csaknem teljes egészében síkvidék, és na-
gyon alacsonyan húzódik a tengerszint fölött. Egyesek úgy tartják,
hogy a klímaváltozást kísérő tengerszint-emelkedés belátható időn
belül legalább húsz millió bangladesit kényszerít majd menekü-
lésre. E szomorú képnek viszont ellent mond, hogy a tápanya -
gokban gazdag alluviális talaj kiválóan alkalmas a rizstermesztésre
és egyéb mezőgazdasági termények előállítására.

A természet időről-időre csapást mér a függetlenségét alig negy-
ven esztendeje kivívott országra. Emlékezetes az 1998 szeptembe-
rében Bangladesre lesújtó árvíz, ami elsöpört háromszázezer házat,
megölt ezer embert és harminc millióan váltak hajléktalanná, 135
ezer szarvasmarha pusztult el, 9.700 km út semmisült meg, és az
ország területének kétharmada került víz alá.2

A terület történelme is sok vihart élt meg. Eltekintve a korábbi évez-
redektől, amikor része volt az indiai szubkontinens államalakulatai-
nak és eseményeinek, kezdetben itt alakult ki és szilárdult meg az in-
diai brit uralom. Ez volt az a terület, ahol a moguloktól átvett
közigazgatást és földbirtokviszonyokat az angolok lassan átalakítot-
ták. A 19. században a megszilárduló brit-indiai tartományi rend-
szerben Bengál hamarosan a nemzeti reformmozgalmak, az irodalom
központja lett és elindult az iparosodás útján. Egyúttal India egyik
éléstára is volt, rizstermesztése oly bőséges volt, hogy más brit gyar-
matokra is innen exportálták. Egyebek között itt vezették be az ültet-
vényes gazdálkodást, amely korszerű haszonnövényeket — egyebek
között jutát — termesztett. Ez a gazdasági fellendülés jelentős urba-
nizációval járt.3 A juta ipari feldolgozása Kalkutta, a tartomány nyu-
gati felének nagyvárosa körül alakult ki. Nagy jelentősége volt a
va sút hálózat és a távíró kiépítésének a gazdaság fellendülésében,
a helyi piacok kibontakozásában, és nem volt elhanyagolható a fo-
lyami hajózás sem, különösen a gőzhajók megjelenését követően.

Risley és Gait (1903) közreadta az 1901-es indiai népszámlálás tel-
jes dokumentációját, eszerint Bengál tartomány lakossága 78.493.410
fő volt. Megemlítik, hogy 1896–97-ben a tartományban éhínség pusz-
tított, főképpen a törzsi népesség körében. A tartomány keleti felében
a népesség növekedése közel a kétszerese, azaz mintegy 13 százalék
volt, szemben a nyugati résszel. A jelentés közreadásának idején a
szerzők általában jó mezőgazdasági kondíciókról számoltak be.4

Az időközben átalakult brit-indiai rendszerben Kalkutta volt az al-
király székvárosa. 1905-ben Curzon alkirály úgy döntött, hogy Bengál
tartomány túlságosan nagy, és arra való hivatkozással, hogy kormá-
nyozhatatlan, kettéosztotta. A nyugati rész volt az iparosodott tarto-
mány, ahol erőteljes nyugati hatás érvényesült, a keleti részben vi-
szont a földbirtokosok hinduk voltak és a parasztok muszlimok. Ma

2http://www.en.wikipedia.
org/wiki/Bangladesh#

Economy
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3Tirthankar Roy: The
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1857–1947. Oxford
University Press,
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4Herbert H. Risley –
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Calcutta, 1903, 49–52.
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már az utódállamokban ezt az eseményt és mindazt, ami a nyomában
kibontakozott, eltérően értelmezik, de az bizonyos, hogy nagy len-
dületet adott a nemzeti függetlenségi mozgalomnak, és Indiában
megerősítette, jószerivel első alkalommal helyezte előtérbe a nemzeti
összetartozás gondolatát. A megosztást az országos felháborodás
miatt nem lehetett fenntartani, és 1911-ben a két részt ismét egyesí-
tették, a fővárost pedig áthelyezték India szívébe, Delhibe.

A második világháború alatt 1943-ban a régiót, az osztatlan Bengál
tartományt hatalmas éhínség sújtotta, aminek mintegy három milli-
óan estek áldozatául. A katasztrófát meg lehetett volna előzni az el-
osztás, a szállítás megszervezésével, az áruhalmozás és a korrupció
keménykezű kiiktatásával, ez azonban már csak utólagos bölcsesség
volt, és senki se gondolta, hogy ekkora katasztrófa megismétlődhet.

Az indiai nemzeti függetlenségi mozgalom évtizedeiben a muszlim
népesség saját útjait járta az egész országban, és megfogalmazta a kö-
veteléseit. M. A. Jinnah elmélete szerint a hinduk és a muszlimok két
nemzetet alkotnak, és a muszlimok soha nem rendelkezhetnek egy-
forma jogokkal az egységes Indiában. Így lett a szubkontinensen ál-
lamalkotó tényező a vallási hovatartozás. Végül nehéz tárgyalások
után 1947. augusztus közepén létrejött két domínium: Pakisztán és
India. Pakisztán része lett Kelet-Bengál, amit 1955-től Kelet-Pakisz -
tánnak neveztek el. Az új határok két, gazdaságilag nagyon is integ-
ráns tartományt kettészeltek. Ez történt Pandzsábban és Bengálban.
Ismét levált tehát Nyugat-Bengál, amely ma az Indiai Köztársaság
egyik tagállama, itt volt a jutafeldolgozó ipar. A termőterület pedig
Kelet-Bengálban maradt. Arról ma már kevés szó esik, hogy a meg-
osztást véres események kísérték és hatalmas népmozgás is.5 A fel-
osztás a hinduk és muszlimok szétválasztását nem oldotta meg: ma
Indiában mintegy 120–130 millió muszlim él,6 és Banglades lakossá-
gának is több mint 10 százaléka hindu. A két pakisztáni államtest kö-
zött pedig 1600 km szélességben India helyezkedett el, és a két állam
azonnal fegyveres konfliktusba keveredett egymással, így Nyugat- és
Kelet-Pakisztán kapcsolattartása meglehetősen körülményessé vált.

Kelet-Pakisztán nem számolt néhány tényezővel: hogy a nyugati
országrész nem tekinti egyenrangú partnernek, hogy rá akarja
kényszeríteni a bengáliakra az urdút, mint hivatalos nyelvet, ami-
nek még az írásmódja is más, mint a bengálié, és ott senki se érti.
Nem meglepő, hogy már az ötvenes évek elején nagyhatású politi-
kai mozgalom bontakozott ki a nyelv védelmében, amit a nyugati
rész megszálló katonái mind keményebben nyomtak el. A vég-
eredmény az lett, hogy mintegy három millió bengálit öltek meg, és
1971-ben már tíz millió kelet-pakisztáni menekült át a szomszédos
Indiába, nehéz helyzetbe hozva az ottani vezetést. Végül a bengáli
felkelők megfelelő katonai kiképzést kaptak Indiá ban, és az indiai
kormány nehéz diplomáciai tárgyalásokon elérte, hogy a nagyha-
talmak tűrjék el India katonai beavatkozását. A harc a Mukti Bahini,
a felkelők fegyveres szervezete és az indiai reguláris haderő meg-

A II. világháború
utáni évek

5http://en.wikipedia.org/wi
ki/Partition_of_India
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lepetésére szinte semeddig se tartott: a pakisztáni hadsereg meg-
adta magát. Létrejött a független Banglades.

1972-ben elfogadták az új állam alkotmányát, amit azóta 14 alka-
lommal módosítottak, de a politikai turbulenciák nem jutottak nyug-
vópontra, és még a függetlenségi harc vezető politikusát, Mujibur
Rahmant is meggyilkolták. Sokáig a polgári és a katonai erők inga-
tag együttműködése és küzdelme jellemezte a bangladesi belpoliti-
kát, de az utóbbi években megszilárdulni látszik a parlamenti de-
mokrácia, amely egyebek között kemény harcot kénytelen folytatni
a korrupció ellen, hiszen Banglades az elmúlt években egy ízben már
kivívta a világ legkorruptabb társadalmának kétes értékű rangját.

A fiatal állam élete harmadik évében járt, amikor az éhínség ismét
lecsapott és mintegy másfél millió ember életét követelte. Az éhín-
séghez járvány is kapcsolódott. 1974 márciusában kezdődött, és köz-
ben a Brahmaputra is hatalmas árvízzel öntötte el a termőterülete-
ket. Az 1943-as éhínségből már jól ismert jelenségek szinte szó szerint
megismétlődtek: nem engedték meg a közigazgatási területek között
a rizs átszállítását, az elosztás nem működött, a kereskedők felhal-
mozták a rizst és felverték az árát. Nemzetközi segítség nem érke-
zett. India nem adott rizst. Az Egyesült Államok visszatartott 2,2 mil-
lió tonna gabonát, hogy politikai nyomást gyakoroljon a fiatal
államra bizonyos okokból. Az embargót csak azt követően oldotta
fel, hogy Banglades elfogadta az amerikai feltételeket, de addigra
már november volt és rengetegen pusztultak el.7 A népességrobba-
nás, a tőkehiány és az iskoláztatás alacsony szintje megtette a ma-
gáét. Banglades a világ nagyon szegény országai közé került.

Banglades 144.000 km2 területén 2009-ben mintegy 156 millióan
éltek. A növekedési rátát 1,59 százalékra becsülik. Jelenleg a lakos-
ság 34,6 százaléka 14 év alatti. A születéskor várható élettartam ma
mintegy 60,25 év. Az írástudás 41 százalékos, 10 százalékkal maga-
sabb a férfiak és 10 százalékkal alacsonyabb a nők körében. Az ál-
lamvallás az iszlám, annak főképpen a szunnita ága, de hinduk és
kisebb arányban buddhisták is élnek az országban. Az ország ke-
véssé urbanizált, de a városlakók aránya gyors ütemben növekszik,
és egyelőre a lakosság 27 százalékát teszi ki.

A falusi népesség 40 százaléka nem rendelkezik saját földdel, de a
lakosság 3/5-e a mezőgazdaságból él. A földterület 61 százaléka mű-
velt és mintegy 38.400 km2 öntözött. A rizs mellett fontos termény a tea,
a juta, amely utóbbi még az 1970-es évek elején is az export bevételek
70 százalékát biztosította, továbbá jelentős a mustár is. Fontos a faki-
termelés. A lakosság 10 százalékát foglalkoztatja az ipar és a bányászat,
de a munkanélküliség 35,2 százalékos. Ezért bangladesiek tömegesen
mennek külföldre, elsősorban az arab országokba és Malajziába dol-
gozni, és ma már a hazautalások az ország bevételeinek tekintélyes ré-
szét teszik ki. Az egy főre eső átlagos jövedelem azonban még mindig
rendkívül alacsony, 2008-ban csupán 520 USA dollárra becsülték, szem-

7http://en.wikipedia.org/
wiki/Bangladesh_famine_

of_1974 Letöltés:
2010. július 22.
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ben a világátlag 10.200 dollárjával.8 Nem meglepő tehát, hogy 1995–
96-ban még a lakosság 35,6 százaléka élt az ottani nyomorszint alatt.

Az ország vasúthálózatának hossza 2.706 km, amely különböző
nyomtávokkal épült. Mintegy 5–8000 km a hajózható vízi utak hossza,
és az országban 17 repülőtér működik. A legfontosabb ásványkincse
a földgáz, amit 3.364 km hosszú csővezetéken szállítanak (2008-ban).

Bangladesben az ivóvíz 70 százaléka arzénnel szennyezett. A jel-
lemző betegségek: malária, leptospirosis és dengue kór.

A fentiek tükrében valóságos csoda, hogy az ország 1990 óta évente
5 százalékos gazdasági növekedést ér el, és ezt a szintet nemcsak tar-
tani tudja, hanem némiképpen emeli is. Ebben nagy szerepet játszik,
hogy a multinacionális cégek jelentős befektetéseket eszközölnek az
országban, és különösen erőteljesen fejlődött a ruhaipar, amely 2002-
ben már 5 milliárd USA dollár értéket termelt, 3 millió főt foglalkoz-
tat, melynek 90 százaléka nő. Ezért 2005-től az ország megengedheti
magának, hogy évente a GDP 2,7 százalékát oktatásra fordítsa.

A demográfiai és gazdasági adatok is jócskán árulkodnak a bang-
ladesi viszonyokról. Közelebb kerülhetünk a valósághoz, ha átte-
kintjük azt a 16 elhatározást, amit mindenkinek, aki kölcsönt vesz
fel a banktól, el kell sajátítania, kívülről meg kell tanulnia és tartal-
mát betartani. Ehhez azonban tudni kell, hogy a Grameen Bank nem
köt a szegény ügyfeleivel semmiféle szerződést, hiszen azt úgyse érte-
nék meg, különös tekintettel arra, hogy a kliensek zöme nő, és vél-
hetően nagy részük analfabéta. Az alábbiakban a 16 elhatározásból
csupán a társadalomról sok mindent elmondó pontokat emeljük ki.

1. Követni kell a Grameen Bank négy alapelvét, amely: fegyelem, egy-
ség, bátorság és kemény munka az élet minden területén.

2. Mi hozzuk el a jólétet a családjainknak. E pont a kölcsönvevő asz-
szonyok önbizalmát hivatott megerősíteni.

3. Nem fogunk leromlott házakban élni. Kijavítjuk és törekszünk arra,
hogy mielőbb új házat építsünk. E pont az otthonteremtésre és annak
gondozására helyezi a hangsúlyt, valamint arra, hogy nem lehetet-
len jobb körülmények között lakni. A házak azonban általában igen
szerény hajlékok, könnyen romló nyersanyagokból épülnek.

6. Megtervezzük, hogy a családjainkat kisméretűnek tartsuk meg. Mi-
nimalizáljuk a kiadásainkat. Törődünk az egészségünkkel. A családter-
vezés és a gyereklétszám csökkentése, valamint a rossz egészségi ál-
lapot javítása Banglades számára létfontosságú.

7. Iskoláztatni fogjuk a gyermekeinket… Állami program is igyek-
szik kedvezményekkel növelni a szülők kedvét, hogy iskolába já-
rassák gyermekeiket.

8. Gyermekeinket és a környezetünket mindig tisztán tartjuk. A sze-
génység nem feltétlenül jelent egyúttal piszkot is.

9. Aknás latrinákat építünk és használunk. Kevéssé ismert, hogy az
in diai szubkontinensen a falvakban ilyen építmény nincs, erre az em-
beri szükségletre a közeli mezőket használják.

8http://en.wikipedia.org/
wiki/Bangladesh#

Demographics Letöltés:
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10. Csak kutakból iszunk vizet… Muhammad Yunus és szervezete
ma már ingyen szállít ivóvizet azokba a településekbe, ahol az ivó-
víz mérgező.

11. Nem fogadunk el hozományt fiaink esküvőjén, és nem is adunk, ami-
kor a lányunk férjhez meg. És nem gyakoroljuk a gyermekházasságot. E két
probléma súlyos és évszázados gond az egész indiai szubkonti-
nensen. A hozomány általában gazdasági katasztrófába sodorja a
családokat, és ez a falusi uzsorásnál történő eladósodás egyik oka.
Az a szokás, hogy a családok erejükön felül adnak hozományt, ami
nem ritkán manapság drága háztartási gépeket, esetleg autót is je-
lent, és minden esetben komoly mennyiségű arany ékszert.

12. Nem okozunk igazságtalanságot senkinek, és nem engedjük meg
senkinek, hogy ilyet tegyen. Figyelemre méltó, hogy az eddigi ponto-
kat, ezt és a következőket is többes szám első személyben fogal-
mazták, ami állandóan a közösség erejére hívja fel a figyelmet.

13. Közösen nagyobb befektetéseket vállalunk a nagyobb bevételek ér-
dekében. A vállalkozói szellem erősítését célzó pont egyúttal a jó ki-
látásokra bátorít.

14. Mindig készek vagyunk, hogy másokon segítsünk… Újabb kö-
zösségerősítő elem, noha a banki kölcsönök visszafizetése egyéni
felelősség.

15. Ha tudomást szerzünk bármely központban a fegyelem megszegé-
séről, odamegyünk, és segítünk helyreállítani a fegyelmet. Öntudat, a kö-
zösség jó állapotának fenntartása és az abban való kollektív rész-
vétel az új szellemiség tartalma.

16. Közösen részt veszünk minden társadalmi tevékenységben.
Banglades muszlim ország, ám mivel a lakosság zöme a mező-

gazdaságból él és a rizstermesztés meghatározó szerepet játszik,
talán kevéssé ismert, hogy a rizs palántázását többnyire nők végzik.
Így a bangladesi muszlim asszonyok nemigen viselnek fátylat vagy
burkhát, hanem kint dolgoznak a földeken. Mégis, a családon belül
hátrányos a helyzetük. Ilyen körülmények között egy hatalmas
program, amely immár negyedszázada tart és szakadatlanul bővül,
óriási hatást gyakorol a nők felemelése, az egészségesebb életmód,
táplálkozás és az oktatás elterjesztése érdekében, növeli a nők ön-
bizalmát és hozzájárul a családok jobb körülményeihez. A nők
eddig is dolgoztak, de a Grameen Bank segítségével megnöveke-
dett a vállalkozó szellemük, megtanultak szerény körülmények kö-
zött üzleti tervet készíteni, termékeiket értékesíteni, megszervezni
a család életét, és elfogadtak számos olyan értéket, ami addig nem
volt fontos, egyebek között azt, hogy a jobb jövő érdekében gyer-
mekeiket iskolába járatják. A Bank alapvető elve a szolidaritáson
nyugvó kölcsönzés, amelynek segítségével társadalmi változást kíván
előidézni. Nem véletlen, hogy minden kölcsönt felvevő köteles egy
öttagú csoporthoz tartozni még akkor is, ha négy társuk nem fogja
helyette visszafizetni a felvett összeget, csupán segítséget nyújt,
hogy képes legyen teljesíteni, amit vállalt.

A nők helyzete
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A Grameen Bank nem állt meg a puszta kölcsönzésnél. Alkal-
mazottai minden kölcsönnél segítséget nyújtanak az üzleti tevé-
kenység kialakításához. Foglalkozik az infrastruktúra fejlesztésé-
vel is. Egyik fontos programja a falusi telefon elterjesztése. Ma már
több mint ötvenötezer telefont használ legalább 80 millió ember a
piaci információszerzés és a rokonokkal való kapcsolattartás érde-
kében. A Grameen húsznál is több vállalkozást tart fenn a halgaz-
daságoktól kezdve az energiaellátás, a kommunikáció és az üzleti
élet számos területén. Az országban az energiaellátás akadozik,
nem véletlen tehát, hogy ebben az ágazatban is tevékeny.

Sajátos új programot is indított küszködő emberek részére. Kizáró-
lag koldusoknak ad hihetetlenül kis összegű kölcsönt, és nem várja
el tőlük, hogy hagyjanak fel a koldulással. Ez a kölcsön kamat-
mentes, viszont életbiztosítást nyújt az érintettnek. A kölcsön célja,
hogy segítségével a koldus kezdjen el apró és olcsó cikkeket árusí-
tani, és saját jövedelemre tegyen szert. 2006 közepéig már 73 ezer
koldusnak folyósítottak kölcsönt, és a visszafizetés futama szokat-
lanul hosszú, a törlesztés egyedi összege pedig rendkívül csekély,
alig 3–4 dollárcentnek megfelelő összeg hetenként. A kedvezmé-
nyezettek ezért igen nagy arányban fizetik vissza a kapott kölcsönt.9

Yunus programjának bírálói azt vetik a szemére, hogy nem sikerült
Bangladesben felszámolnia a szegénységet, és a Grameen Bank
nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket. Ám az itt ismertetett
társadalmi viszonyok, gazdasági állapot és lehetőségek, a termé-
szeti adottságok mellett naivitás volt azt remélni, hogy a helyzet
egyik napról a másikra megváltozhat. A társadalmi tudatformálás
hosszú, sok évtizedes folyamat, a szinte semmiből nem lehet va-
rázsütésre jólétet teremteni. Azok az emberek, gyakorlatilag csak
asszonyok, akik ezekben a programokban részt vesznek, és gon-
doskodni tudnak a családjukról és a gyerekeikről, megtapasztalják
a létbiztonságot, megtanultak változni-változtatni, a saját kezükbe
venni a sorsukat. Van megélhetésük, nincs éhezés, van előttük pers-
pektíva, és a program felszámolta a társadalmi letargiát. A folya-
mat tart, de az út rendkívül hosszú. Az eredmények csak annak tük-
rében észlelhetők, ha a kritikusok visszaemlékeznek a program
előtti életviszonyokra egy országban, amivel a természet és a tör-
ténelem is mostohán bánt.

9http://en.wikipedia.org/
wiki/Grameen_Bank
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Etikus Bank
Egy egyedi olasz bank innovatív kapcsolati jellemzői

Amikor először hall valaki a padovai székhelyű Etikus Bankról, rög-
tön megkérdezi: „Mi ez az Etikus Bank? Lehet egy bank etikus?” Én
magam is így voltam ezzel, amikor Leonardo Becchetti professzor, az
Etikus Bank Etikai Bizottságának elnöke bemutatta nekünk ezt a pénz-
ügyi intézményt a milánói Civil Közgazdaságtan mesterképzés egyik
óráján. Az Etikus Bank (Banca Etica) egy „innovatív bank, egyedi Olasz -
országban — és sokak szerint a világon is —, amely teljes tevékeny-
ségét, operatív és kulturális szinten, az etikus pénzügyek alapján vég-
zi, melynek alapelvei: átláthatóság, hitelhez való jutás joga, hatékonyság
és a gazdasági tevékenység nem gazdasági jellegű következményei-
re való odafigyelés”.1 Rögtön magával ragadott a téma — bármely szer-
vezet büszke lehetne magára, ha tevékenységét ilyen mély és stabil eti-
kai alapokra építené, de mindez a pénzügyi szektorban különösen
felkelti az érdeklődést. Munkám célja pusztán az, hogy bemutassa, mi
is az az Etikus Bank, és hogyan, milyen újszerű módon viszonyul az
érintettjeihez. (Érintett minden olyan természetes vagy jogi személy,
akire hatással van a Bank működése, vagy aki hatással van rá.) Mind-
ezt azért, mert úgy vélem, hogy ebben a hozzáállásban rejlik igazi, szá-
munk ra is hasznosítható újdonsága. Nem szeretnék, és nem is tudnék
mindent bemutatni, csak azokat a különlegességeket, amelyek e szűk
szempont mentén megérintettek „felfedező utamon”.

I. Etikus Bank?

Az Etikus Bank tehát az etikus pénzügyek egyik konkrét megvaló-
sulása. De mi az az etikus pénzügy? Többnyire azt gondoljuk, hogy
ez a két szó, pénzügy és etika ellentmondásban áll egymással, és
bizonyos szempontból igazunk van. Lényegében a ma jellemző, ki-
mondott etikai elvek nélkül működő pénzügy (amely valójában az
utilitarista etikára alapszik) hatalmas lökést adott a mostani vál-
sághoz, ha nem egyenesen az okozta. És éppen ez a válság mutatta
meg, hogy mekkora szükség lenne olyan pénzügyre (és minden
más tevékenységre), amely stabil etikai alapokon áll.

„Az Etikus Bank nem kizárólag saját érdemei miatt létezik, hanem
a piac érdemtelensége miatt; az Etikus Bank azért van a piacon,
hogy bemutassa és megértesse, hogy a piacnak szüksége van arra,
hogy a gazdaság és a pénzügy újra felfedezze az etikus, érzékeny,
szociális arcát, nemcsak szavakban, hanem tettekben is.”2

Pontosan ebből ered igazi célja. Azt sugallja, hogy tartsuk ellen-
őrzés alatt: 1. fogyasztásunkat: vagyis egyre érzékenyebbek legyünk

SMOHAY FERENC

1979-ben született Szege-
den. A Budapesti Közgaz-
daságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetemen
szerzett diplomát 2003-ban.
Azóta a KPMG Tanácsadó
Kft. munkatársa. 2008–
2009-ben a Milánói Bicoc -
ca Egyetem Civil Közgaz-
daságtan és Non-Profit
mesterképzésén szerezte
másoddiplomáját. Írása a
2009 márciusában készült
szakdolgazátának kivonata.

1Banca Etica: La Banca,
http://www.bancaetica.co
m/Content.ep3?CAT_ID=

31844&ID=771120,
letöltés: 2009. március 10.

Célok és végcél

2Riccardo Milano: La
Finanza e la Banca Etica.
Paoline, Milano, 2001, 107.
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a minket körülvevő világra, a szegénységre, a kirekesztésre és a kör-
nyezeti pusztulásra, 2. megtakarításainkat: vagyis megtakarított pén-
zünk nemes, társadalmi célokat szolgáljon.

„Továbbá azt is sugallja, hogy a pénzünknek hatalma van, nem ste-
ril, amint azt a piac el akarja hitetni velünk, hanem meg tudja változ-
tatni a világot.” Emlékeztet minket, hogy minden nap többször sza-
vazunk a pénztárcánkkal, hiszen fogyasztóként és megtakarítóként
hozott döntéseink valóban befolyásolják a világ menetét, sokkal job-
ban, mint gondolnánk. Nem meglepő tehát, hogy amint a létezése,
úgy a végcélja is egy paradoxon: „feleslegessé válni, és eltűnni a pi-
acról, amikor a piac maga etikus lesz a benne közreműködő embe-
rekkel együtt.”3

Lehetetlen nem észrevenni, hogy ezen alapelvek és célok mögött
egy különleges és kifinomult közgazdasági elmélet áll: a civil köz-
gazdaságtan, amely úgy tekint a gazdaságra, mint eszközre, amely
minden egyes ember és a társadalom jólétét, fejlődését, a közjót
(közboldogságot4) szolgálja. A következő táblázat tartalmazza az
alapvető különbségeket a mainstream közgazdaságtan és a civil
közgazdaságtan szemléletmódja között.5

A világos példák alapján megfigyelhetjük, hogy a civil közgazdaságtan
nem utasítja el minden tekintetben a mainstream közgazdaságtant, ha-
nem belülről szeretné megváltoztatni a gazdasági cselekvők belső mo-
tivációjának módosítása által: az egyéni profitmaximalizálás helyett a
közjó maximalizálása a cél. „A civil közgazdaságtan a piac, a csere és
általánosabban a gazdasági élet kölcsönösség elvét6 továbbvivő és kiter-

3Uo. 109., 111.

Civil közgazdaságtan

4Közboldogság (olaszul
felicità pubblica) Antonio

Genovesi nápolyi közgaz-
dász (1713–1769) egyik

kulcskifejezése. Genovesi
a civil közgazdaságtan

egyik atyja, az első
európai közgazdasági

katedra vezetője
(Nápolyi Egyetem, 1754).

5Riccardo Milano:
i. m. 19–20.

6Zamagni professzor sze-
rint a társadalom három

alapelve: 1. A csere, ami a
hatékonysághoz vezet.

Ez a magánszféra fő ren-
dező elve. 2. Az újraelosz-

tás, ami az egyenlőség-
hez, szolidaritáshoz

közelíti a társadalmat. Ez
jellemzően a közszféra fel-
adata. 3. A kölcsönösség,
amely a testvériség meg-
valósítását célozza meg.

Ez a civil szféra specifikus
területe. Zamagni szerint a
civil szférának — melynek

tagjai a nonprofit szerveze-
tek, egyesületek, alapítvá-
nyok és a „másért vállalko-
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jesztő felfogása.”7 A kölcsönösségét, amely megkérdőjelezi a racioná-
lis egoizmus paradigmáját.8 A civil közgazdaságtan gyökerében nagyon
pontos emberkép áll: az ember nem csupán egyén, hanem személy, „ahol
az egyén egyedül önmaga, míg a személy annyiban önmaga, ameny-
nyiben kapcsolatban áll másokkal”.9 Az ember, aki legteljesebb meg-
valósulását a többiekkel való kapcsolatban találja meg, tehát nem homo
econo micus, hanem homo reciprocans. Az Etikus Bank érintettjeivel való
kapcsolat jellegzetességeinek elemzése során ennek az emberképnek
egy konkrét megvalósulását látjuk majd éppen a pénzügyek területén,
mely alapesetben elég távolinak tűnik tőle.

A pénzügyi majd reálgazdasági válság alapvető változásokat hozott
a nemzetközi pénzügyi rendszer, a bankok, a vállalatok és sokunk
életében. Az Etikus Bank tapasztalata különösen felértékelődött a vál-
ság hatására. Ennek érzékeltetésére talán elég az a tény, hogy a válság
kitörése utáni első két hónapban (2008. augusztus–szeptember) 100
százalékkal nőtt a folyószámlanyitási kérelmek száma. Az Etikus
Bank helyzete stabil, és folyamatos növekedésben van.

II. Innovatív kapcsolati jellemzők

Célom néhány olyan kapcsolati jellemző összefoglalása, amelyet in-
novatívnak tartok egy „tradicionális, normális” bankhoz vagy vál-
lalkozáshoz képest (melynek fő célja kizárólag a profit maximalizá-
lása). Először az olyan alapelveket tekintem át, amelyek minden
érintettel befolyásolják a kapcsolatot, majd bemutatom a tulajdono-
sokkal, ügyfelekkel és a munkavállalókkal kapcsolatos innovációkat.

Számos különlegesség található már a Bank Alapító okiratában is,
melyek közül a két legalapvetőbbet emeljük ki:

Az alapelvek megfogalmazása (5. paragrafus)
Az Alapító okirat 5. paragrafusa (Célok) igazi újdonság az olasz

bankrendszerben. Ez az etika operatív koncepciójának bevezetése
a pénzügyi és bankvilágba. Összefoglalja azokat az etikai alapel-
veket, amelyekre a Bank épül, hivatkozva az etikus pénzügyek
alapelveire, majd kimondja, hogy „a begyűjtött pénzt szociális gaz-
dasági tevékenységekre fordítja, melyeknek célja társadalmi, kör-
nyezeti és kulturális haszon létrehozása”.10

Etikai Bizottság (48. paragrafus)
Az Etikai Bizottság a kötelező szervezeti egységek mellett önkén-

tesen létrehozott szervezet. 5–7 tagból áll, akiket három évre választ
a Bank taggyűlésének abszolút többsége. „A Bizottság dolga az, hogy
— mint etikai képviseleti és garanciális szervezet — garantálja,
hogy a Bank az Alapító okirat által lefektetett etikai kritériumok te-
rületén fejlődjön.” Legalább évente egyszer beszámol működéséről a
taggyűlés nek. Tevékenységét részletesebben meghatározza az Etikai
Bizottság Szabályzata, amelyből egy mondatot emelnék ki: „felügyel,

zók”, például a közösségi
gazdasági cégek — meg
kellene erősödnie, hogy

egy súlycsoportba kerüljön
a magán- és közszférával.

7Luigino Bruni – Stefano
Zamagni: Economia

civile. Efficienza, equità e
pubblica felicità. Il Mulino,

Bologna, 2004, 277.

Az Etikus Bank
és a pénzügyi,

gazdasági válság

8Luigino Bruni: La ferita
dell’altro. Economia e

relazioni umane.
Il Margine, Trento,

2007, 47–56.

9Luigino Bruni – Stefano
Zamagni: i. m. 174.

Minden érintettre
vonatkozóak

10Etikus Bank: Alapító
okirat, 6. 2007.

szeptemberi kiadás
http://www.bancaetica.co

m/Gallery/File/STATUTO_
AGO_2007.pdf, letöltés:

2009. február 24.
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hogy a társaság minden egyes tette az Etikai Kódex előírásainak és a
taggyűlés vonatkozó útmutatásainak megfelelően történjen.”11 Az Eti-
kai Bizottság képviselője részt vehet — szavazati jog nélkül — az igaz-
gatótanács ülésein. Tehát a Bank fontos szerve, amely — bár nincs
közvetlen dönté si jogköre — nagyban befolyásolhatja a Bank üzlet-
politikáját, működését.

Az Etikus Bank már működésének első teljes éve után, 2000. de -
cember 31-én kiadott egy társadalmi jelentést, amely akkoriban
még nem volt annyira elterjedt, mint manapság. A Bank az ABI
(Associ azi one Bancaria Italiana, Olasz Bankszövetség) által adaptált
GBS sztenderd alapján készíti jelentését azóta is.

Az Etikus Bank tulajdonosai alapvető szerepet játszanak a Bank
mindennapi életében. A jegyzett tőke bizonyos részének befizetésén
túl széleskörű lehetőségük van az együttműködésre. Aktívan részt
vehetnek a Bank életében, nem csak évente egyszer a taggyűlésen.

A 37. paragrafus tartalmazza az Igazgatótanács feladatait. A para-
grafus közepén ezt olvassuk: „Az Igazgatótanács számíthat a tulaj-
donosok területi csoportjainak együttműködésére a Társaság vég-
céljának eléréshez szükséges célok teljesítése érdekében.” Ez igazi
újdonság az olasz bankrendszerben. A csoportokba szerveződött tu-
lajdonosok bevethetik magukat, dolgozhatnak, szervezkedhetnek az
Etikus Bank érdekében. Más szóval, a Bank számíthat rájuk, tehát
kérhet bizonyos tevékenységeket (természetesen a törvényi előírá-
sok betartásával). A tulajdonosok „helyi körökbe” szerveződnek, ál-
talában megyénként úgy, hogy legalább 200 tag tartozzon egy kör-
höz. A „helyi körök” célja többek közt a tulajdonos és a Bank közti
kapcsolat megerősítése; a tulajdonos közreműködésének elősegítése,
a dialógus ösztönzése, ötletek, javaslatok, kritikák áramoltatása; le-
hetővé tenni, hogy a Bank valódi és azonnal kapcsolatba tudjon lépni
egy területtel; a közvélemény érzékennyé tétele az etikus pénz-
ügyekre és megtakarításokra.13 Tehát minden tulajdonos a Bank „kül-
dötte” a saját területén a felsorolt feladatokra, de nem végezhetnek
más jellegű tevékenységet (például szerződéskötés, reklámozás stb.),
mert ez megsértene különböző hatályos törvényeket.

Átláthatóság: Az ügyfeleket érintő legnyilvánvalóbb újdonság az,
hogy minden egyes Bank által nyújtott finanszírozás megtekinthető
a Bank honlapján.14 Ezekkel kapcsolatban a következő adatokat te-
szik közzé: a társaság neve, összeg, rövid leírás, szektor, szervezet
típusa, döntés dátuma, futamidő vége stb. Tehát az ügyfelek tudják,
hogy „mit csinál” a pénzük, amit az Etikus Bankba helyeztek.

Irányítható megtakarítások: Az ügyfelek megadhatják, hogy elsősor-
ban mely befektetési területre kívánják helyezni megtakarításaikat.
A megadott preferenciák nem kötelezik a Bankot, amely a beérkezett
valós hitelkérelmeket is figyelembe véve választ a befektetési lehető-
ségek közül, de a bank ezek alapján létrehoz egy mutatót, amely jelzi

11Uo. 18., 199.

(Aktív) Tulajdonosokról
szólóak12

12Alapító okirat,
37. paragrafus

13Etikus Bank: Társadalmi
Jelentés 2007. A legma-
gasabb érdek az, amely
mindenkié, 2008.05.17.,

http://www.bancaetica.co
m/Gallery/File/Bilancio%2
0sociale/BILANCIO%20S
OCIALE%202007_assem

blea.pdf, letöltés:
2009. február 12.

Ügyfelekkel
kapcsolatosak

14Banca Etica: Realtà
Finanziate, http://www.

bancaetica.com/Con-
tent.ep3?CAT_ID=31844

&ID=32014, letöltés:
2009. március 22.
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a betétesek irányultságát, és megpróbálja ezt érvényesíteni az egész
befektetési portfólióra. A négy befektetési terület: 1. Társadalmi
együttműködés: segítség a nehéz helyzetben lévő embereknek, köz-
szféra által nem nyújtott egészségügyi szolgáltatások, a társadalmi ki-
rekesztődés elleni harc, munkahelyi beilleszkedés; 2. Környezet: ter-
mészeti és kulturális javak védelme, alacsony környezeti hatással járó
technológiák és nem környezetszennyező anyagok termelése; 3. Kul-
túra és civil társadalom: kulturális és sporttevékenységek, amelyek
elősegítik az emberek találkozását, szakmai átképző tevékenységek;
4. Nemzetközi együttműködés: tisztességes kereskedelem, mikrohitel,
nemzetközi önkéntesség.

Emellett vannak dedikált betétlekötési lehetőségek is, melyeket
bizonyos szervezetekkel közösen valósít meg a Bank azzal a céllal,
hogy pénzügyi forrásokat gyűjtsön meghatározott projektekre. To-
vábbá léteznek „Affinitás hitelkártyák”, melyek használata lehető-
séget ad egy-egy non-profit szervezet támogatására. „Az Affinitás
hitelkártyát egy non-profit szervezet márkájával közösen bocsátjuk
ki, amely részesedést kap a szolgáltatással kapcsolatos bevételek-
ből. Minden kibocsátott Affinitás kártya után fix hozzájárulást kap
a szervezet. Emellett minden egyes használatkor a szervezet to-
vábbi hozzájárulást kap, melyek nem kerülnek semmibe az ügy-
félnek, mert az Etikus Bank mond le az őt illető tranzakciós díj egy
részéről.”15 Eddig hét különböző olasz civil szervezet számára hoz-
tak létre Affinitás hitelkártyát.

Befektetések: Az Etikus Bank elsősorban a harmadik szektor és a
civil közgazdaságtan intézményei számára nyújt hitelt, melyek jel-
lemzően szövetkezetek, egyesületek, alapítványok stb. Emellett két
másik hitelezési területet is nyitott a bank, melyek nem csak non-pro-
fit szervezetek számára elérhetők: „Projektek, melyek előmozdítják a
biológiai gazdálkodást, a megújuló energiaforrások felhasználását,
az energiatakarékosságot és -hatékonyságot; Kisvállalkozások, me-
lyeknél a befektetés célja és környezeti, társadalmi hatása mellett kü-
lönösen fontos az ügyfél helyi társadalomban betöltött szerepe.”16

Az Etikus Bank természetes személyeknek is nyújt hitelt, de ki-
zárólag néhány meghatározott célra, amely összhangban van a
Bank értékeivel, tehát valamilyen módon előmozdítja a társadal-
mat (például örökbefogadás, alternatív energiaforrások használata,
akadálymentesítés, fiatalok első lakásvásárlása stb.)

Természetesen szigorú szabályok vonatkoznak arra is, hogy mi-
lyen szervezetek és tevékenységek nem kaphatnak hitelt a Banktól
(például fegyverkereskedelem, gyermekmunka kihasználása stb.).

Kamat: A Bank nem tartja etikusnak, hogy kisebb kamattal bün-
tesse azokat a betéteseket, akik kevesebbet fektetnek be, ezért
egyenlő betéti kamatot kínál minden lekötött összegre azonos ter-
mékeken belül. Mindenki — függetlenül a pénzösszeg nagyságától
— ugyanolyan társadalmi segítséget nyújt. A hitelkamat is (min-
denki számára és azonos termékeken belül is) egyforma.

„Affinitás hitelkártya”

15Társadalmi Jelentés
2007, 52.

Befektetések, kamat

16Uo.
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Mikrohitel: Az Etikus Bank a hitelt alapvető emberi jogként ismeri
el. Ezen filozófiához hűen az Etikus Bank két típusú mikrohitelt
nyújt:17 1. Mikro- és kisvállalkozások (különösen a társadalmi jelle-
gűek) létrehozására vagy fenntartására irányuló programok szá-
mára, melyek célja lehet a saját vállalkozási készség, a helyi fejlődés
és kis társadalmi szövetkezetek vagy tisztességes kereskedelmi bol-
tok támogatása. 2. Szociális, társadalmi természetű programok szá-
mára, melyek célja a szegénységi küszöb alatti népesség segítése.

A fizetés átláthatósága: A Társadalmi jelentés tartalmazza a szerve-
zeti szintenkénti átlagfizetést. „Az Etikus Bank világos és objektív
kritériumokat határoz meg a fizetésekkel kapcsolatban, melyet min-
den munkatárssal megismertet.”18 Tehát minden munkavállaló el-
lenőrizheti, hogy igazságos fizetést kap-e beosztásához és többi kol-
légájához képest.

Igazságos fizetés: „Az Etikus Bank garantálja a kollektív szerző-
dés szerinti minimumot az alapszintű pozíciókban, míg a közép-
és felsővezetők fizetése általában mértékletesebb szinteken mozog
a bankrendszer egészéhez képest.”19 E munka írásakor még a szer-
kesztés alatt álló Etikai Kódex előírja az Igazgatótanács számára,
hogy határozza meg a maximális szorzót a legalacsonyabb és leg-
magasabb fizetés közt. Az Etikus Bank ilyen módon igyekszik mér-
sékelni a legalacsonyabb és legmagasabb fizetés közti különbséget.

Rugalmas munkaidő: A személyközpontúság látásmódja alapján
az Etikus Bank lehetőségei szerint igyekszik teljesíteni az alkalma-
zottak személyes igényeit a munkaidő szervezésével is.

Részvétel: Az Etikus Bank számos részvételi lehetőséget biztosít a
munkatársak számára a vállalat életében. Több találkozási és párbe -
szédlehetőséget is biztosít. Például: heti találkozás (15 perc), munka-
társak éves találkozója, tulajdonosok és munkavállalók éves találko-
zója. Az aktív szakszervezetet is részvételi lehetőségnek tekintik.

�

Hogyan is határozta meg magát az Etikus Bank? Az Etikus Bank egy
„innovatív bank, egyedi Olaszországban — és sokak szerint a vilá-
gon is —, amely teljes tevékenységét, operatív és kulturális szinten, az
etikus pénzügyek alapján végzi, melynek alapelvei: átláthatóság, hi-
telhez való jutás joga, hatékonyság és a gazdasági tevékenység nem
gazdasági jellegű következményeire való odafigyelés”. Az Etikus
Bank innovatív és egyedi, mert teljes tevékenységét az etikus pénz-
ügyek ars poetikája inspirálja, ugyanakkor láthattuk azt is, hogyan
valósítja meg ezeket az alapelveket az érintettekkel való kapcsolatá-
ban és mindennapi működése során. Reméljük, rövid (a Bank mun-
kájának csak egyetlen aspektusával foglalkozó) munkánk kiinduló-
pont lehet azok számára, akik szeretnék még jobban, az összefüggések
egészében megismerni az Etikus Bank célkitűzéseit, eddigi eredmé-
nyeit és mindezekből fakadó lehetőségeit.

17Banca Etica: L’approc-
cio di Banca Etica al

Microcredito, http://www.
bancaetica.it/Content.ep3
?CAT_ID=31844&ID=778

544, letöltés:
2009. március 23.

Munkatársak
vonatkozásában

18Az Etikus Bank
szerkesztés alatt álló

Etikai Kódexe, melyet
Riccardo Milano 2009.

március16-án bocsátott a
rendelkezésemre.

19Társadalmi jelentés
2007, 67.
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„A hazának szolgálni”
Kodály Zoltán álma a nemzetről

Választhattam volna azt a címet is, amelyet Tandi Lajos Kodály és
Szeged kapcsolatát bemutató könyvéhez: Erkölcs és művészet tör-
vényhozója, hiszen teljes mértékben érvényes a zeneköltő életművére.
Ebben a nagyon érdekes és színvonalas gyűjteményben egyebek
mellett Tóthpál József is közölt tanulmányt Kodály és a magyarság
sorskérdéseinek kapcsolatáról („Ah, hol vagy magyarok tündöklő
csillaga”). Ha életútját és legfontosabb törekvését Bartókéival vet-
jük össze (Bartók Béla és Szeged kapcsolatáról ugyancsak Tandi La -
jos szerkesztett tanulmánysort A szülőföld kötelez címmel), nagyon
leegyszerűsítve azt mondhatjuk: Bartók a világ, Kodály pedig a ma-
gyarság lelkiségét tárta föl, s kora hazai problémáira kereste a köz-
vetett megoldást. Az ő ösztönzésére indult barátja és fegyvertársa
gyűjtőutakra, ő volt, aki történelmünk legsúlyosabb válságai idején
a Psalmus Hungaricus és a Budavári Te Deum megkomponálásával a
kiút lehetőségére irányította a figyelmet, s része volt az 56-os forra -
dalmi események előkészítésében is, persze legsajátabb eszközével,
a kórus nyelvén.

Megingathatatlan volt, makacsul ragaszkodott az erkölcs törvé-
nyeihez, s ezeket a legnehezebb időkben is nyomatékosan, kevés
szóval, de egyértelműen hangsúlyozta. Meg is rótta ezért a megal-
kuvás nélküli kemény következetességéért például Ortutay Gyula
(aki viszont sajátos erkölcsöt teremtett magának), aki hiába próbálta
Rákosiék felé hajlítani a zeneköltőt. Köztudott, hogy feszült volt a
viszonya Kádár Jánossal is (akinek a művészek és művészetek iránt
táplált „vonzalmáról” ugyancsak sokat lehetne írni), hozzá a kó-
ruskultúra védelmében fordult hiába.

Másik tanulmányában Tóthpál József a zeneköltő 1953-ban Ki a jó
zenész? című beszédét idézi, s benne a következő mondatot: „…min-
den ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának
szolgálni tud”. Ezért is szorgalmazta, hogy a képességfejlesztést és
annak igényét az iskolarendszerben is meg kell teremteni, csak az
szolgálhatja hatékonyan a haza üdvét, aki tehetségét folyvást tuda-
tosan fejlesztve formálja magában az alkotó embert. (A tanulmány
címe: A hazának szolgálni.) Az igény kialakításában és bensőnk meg-
ismerésében és gazdagításában ez az első lépés — alapvetőnek érezte
a zene szerepét, mert az túlmutat a megismerés határain, „olyan vi-
lágba, amelyet megismerni nem, csak sejteni lehet”. (Nem csekély
lelkifurdalással gondolhatnak arra az oktatásügy irányítói, mit tet-
tek ezzel a világgal, amikor kilúgozták a zenét az oktatásból és a ne-

RÓNAY LÁSZLÓ

1937-ben született Buda -
pesten. Irodalomtörténész,
a Vigilia szerkesztőbizott-
ságának tagja. Legutóbbi
írását 2010. 9. számunk-
ban közöltük.

752

SZÉP/ÍRÁS

Eleje:Layout 1  2010.09.17.  11:54  Page 752    (Black plate)



velésből. A liberális Nyugat fölismerte Kodály törekvéseinek jelen-
tőségét, támogatta is azokat. A liberálisnak mondott oktatásügy ér-
zéketlen irántuk.) Elgondolkodtatója lehetne az illetékeseknek (és az
irodalomtudósoknak úgyszintén), mit veszíthetnek a következő ge-
nerációk a zene iránti vonzalom csökkentésével és a Kodály mellé
sorolható, ugyancsak nemzetközpontú Illyés Gyula degradálásával.
A rendszerváltozás előtti évtizedekben ők ketten voltak a magyar
nemzettudat megőrzésének jelképei, amint ezt Három megjegyzés: egy
válasz. Kodály és Illyés ünnepére című versében 1982-ben Nagy Gáspár
írta: „Én együtt látom őket / egy dalban és / egy mondatban / amíg
csak itt magyar van / kiadhatatlan versben / megvágott filmszala-
gon / eldobott hangszalagon / s e század néz rájuk / lesütött szem-
mel — vakon. // És ha valamit hiányolnak / a hirtelen-erősek / az
oly kor-bátrak?!… / majd figyelem őket / mikor az idő átrak vállukra
is / — szívük fölé — száztonnákat! // Mégis ők bírtak a pusztai szél-
lel / az egybeterelt nyájat / körülnyaldosó csikaszokkal / lezsugorí-
tott akolban sötét éjjel / is egymásnak kacsintva: / hogy éppen egy
okkal több / ha a milliomnyi fásult bégetésből / — jópásztorokhoz
illőn — / hajnalra pontos hangot /s dallamot gyúrnak.”

Kodály ideálja olyan népműveltség volt, „amely minden magyart
összefog, és ellenállhatatlan erővel lendít a szebb és boldogabb jövő
felé”. (Beszéd a kecskeméti énekes iskola új épületének avatásán.
Közli: Heltai Nándor Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét című vá-
logatásában, az Argumentum kiadásában.) Ennek megvalósításá-
ban a zene elsőbbségét hangoztatta, mint közösségalkotó eszközét és
erőét. Nem véletlen, hogy intencióival és elképzeléseivel épp ellen-
tétes döntések születtek az iskolai zeneoktatás ügyében. Pedig
Kodály igazát („Meggyőződésem, hogy idővel minden iskolánk
ilyenné alakul, mert általános lesz az a tapasztalat, hogy ahol a zene
egyenrangú tárgy, minden tárgyat könnyebben és jobban tanulnak
a gyermekek.” Válaszok a megyei napilap kérdéseire, 1966. uo.) az
oktatáslélektan is igazolja. A zenekultúrával beoltott fiatalok korán
elsajátítják az emberies gondolkodás és cselekvés lényegét. De ki tö-
rődik ezzel Kodály elkötelezett hívein kívül?…

A Kodály műveit tartalmazó Visszatekintés új, minden eddiginél bő-
vebb kiadásának harmadik kötetében a zeneköltő az eredményes ze-
netanulásról nyilatkozva a latin népek példájára hivatkozott (Az ered-
ményes zenetanulásról. 1957. Visszatekintés 3. 83–84. Argumentum
2007.) Ezek az énekléssel közelítenek a mélyebb zenei ismeretek elsa-
játításához. Alighanem részben ennek a közös éneklésnek is köszön-
hető, hogy erős a közösségi érzésük és szolidaritásuk. Az volt az ide-
álja — jóllehet tisztában volt elképzelése akadályival —, hogy az alsó
osztályokban is képzett zenetanároknak kellene a tárgyat tanítaniuk.
„Ha a gyermekeknek akarunk írni, meg kell tanulnunk a nyelvükön”
— nyilatkozta a zenei nevelők Santa Barbara-i konferenciája előtt
1966-ban. Már a legkisebbek is szívesen rögtönöznek dallamokat. A jó
tanárnak ezekből kell kialakítani a nagyobb formákat, majd felépíteni,
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hogy olyan ismeretekké váljanak, hogy a fiataloknak akár Beethoven
is kedves ismerőse lehessen. Ugyanakkor azonban megőrzik a nép-
zenéhez fűző gyökereiket is. „Amikor Magyarországon kimerítettük
a magyar dallam- és ritmus-sajátosságokat, más nemzetek népdalai
felé fordultunk, hogy teljessé tegyük a zenei szótárat. Innen könnyű
út vezet a klasszikus muzsikához, melyet nagyon szoros szálak fűz-
nek a népzenéhez. Ha Haydn valamelyik szimfóniáját hallgatja, na-
gyon gyakran úgy érzi, hogy népdalokat hall.” (Nyilatkozat a zeneok-
tatás társadalmi jelentőségéről. 1966. uo. 197–202.)

Kodály tehát úgy közelített az egyetemes értékekhez, hogy a ma-
gyarokat térképezte föl elsőnek, s amikor e térkép teljes lett, akkor
kezdett az újak rajzolásához. Érdemes volna a társadalomtudo-
mányokban is ezt az utat követni. Saját értékeinkkel kezdeni, s nem
szégyellni őket. Milyen sokszor halljuk kicsit sajnálkozva: irodal-
munk lemaradt a világirodalom mögött, Petőfi kortársai Franciaor -
szágban több lépéssel előbbre jártak, s megteremtették — ha ők — a
szimbolizmust. De mit változtat mindez Petőfi értékein, s nemzeti
irodalmunkban betöltött helyén?

Az értékteremtés mozdulata nemcsak abban érzékelhető, hogy
Kodály (Bartókkal, majd növendékeivel) felfedezte a magyar nép-
dalt, s vele egy még élő nagy kulturális hagyományt, hanem azok-
ban az írásaiban is, amelyekben rendszeresen beszámolt Budapest
zenei életéről és kortársait méltatta. Bartók A kékszakállú herceg vára
„feszült hangulatú” 1918 őszi előadásáról szólva szembeállította a
megújulni képtelen ízlésűeket azokkal, akik megérezték a mű jö-
vőbe mutató indításait: „…innen is, onnan is összevillannak más,
teli, gazdag megilletődött szemek. Jó velük összenézni: mint az illat
a virágból, árad belőlük a zenében megfrissült, magára talált lélek;
sugárzik belőlük valami: erő, bizalom, talán egy jobb magyar jövő-
ben való hit.” S hasonló érzéssel fogadta a Fából faragott királyfit is:
„Szörnyű idők voltak, mikor először ropta bolond, holtig-táncát a
Fabáb-király, először sírta el szívrepesztő bánatát az igazi, minde-
nétől megfosztott királyfi. Azóta minden még szörnyűbbre fordult.
S mégis: ennyi baj közt bizalom, reménység fog el. Nem halhat meg,
akármilyen beteg egy ország, ha ilyen szivárványos élet-gejzír tu-
dott belőle kitörni.” (1918. november 26.)

Összefoglalása ezeknek a futó ismertetéseknek beszámolója
Bartók Béla szerzői estjéről 1919 áprilisában: „Kilenc évnek kellett el-
telnie, míg Bartók újra a közömbös koncertközönség elé léphetett
egy estével. Ezalatt új művek hosszú sorát fejezte be, melyek az elé-
bük tévedt zene-’barátokból’ rémületet, meg nem értő és rosszaka-
ratú újságkritikákból frivol élcelődést váltottak ki, szerzőjüknek
gúnyt és üldöztetést hoztak. Ő pedig a biztos ösztön zavarhatat-
lanságával haladt tovább a maga útján. Visszatekintve, ma már jól
látszik, hogy a munkái: egy lassú, egyelőre kevesekben végbement
lelki átváltozásnak hű krónikája, bennük kibontakozik az új lélek,
mely csak most kezd hasonlóra találni a sokakban. Nincs most itt az
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ideje az élettől, explozív feszültségtől duzzadó művek kritikus la-
tolgatásának. De bizonyos, ha majd egyszer eljön a nagy számadás:
ott lesznek a kevés igaz, legigazabb érték közt, amelyek alapján
Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.”

Az új zene elkötelezettjeként örömmel jegyezte föl egyik Buda-
pesti levelében (1922), hogy lassan beérik egy új nemzedék, amely fo-
gékony a modernségre.

„Egy ilyenfajta koncertről jövet egy véletlenül odatévedt öregúr
így szólt egy különben vele egykorú, de még mindig fiatalos tekin-
tetű muzsikushoz:

— Mit szól ehhez? Nem méreg ez az ifjúság számára?
— Hogyne! — de az ifjúság szemmel láthatóan nem lehet el nél-

küle. A mi időnkben Lisztnek meg Wagnernek hívták ezt a mérget.
Magam is jócskán fertőzöttje voltam. Nos, konstatálja rajtam a gyá-
szos nyomokat?”

Értékőrző tevékenységének dokumentumai azok a méltatásai,
amelyeket Elődökről, kortársakról címmel rendezett ciklusba Bónis
Ferenc. Mindig nagy elismeréssel méltatta Dohnányi Ernőt, nemcsak
előadóművészetét, hanem például A vajda tornya című operájának
újszerűségét is. Beleérző azonosulással írt a fiatal magyar zeneszer-
zők első próbálkozásairól. Örömmel nyugtázhatta, hogy Ádám Jenő,
Bárdos Lajos, Seiber Mátyás és Szelényi István „az iskolai követel-
ményeket messze meghaladó mesterségbeli tudásra tettek szert”, s jó
tanár módjára egyéniségüket, jellemző emberi vonásaikat is feltárta.

Harcokban edződött nemzedék volt, tagjai átérezték a hagyomá-
nyok fontosságát, s széles körben népszerűsítették a magyar nemzeti
zene ügyét. Az akkori állapotokat jól jellemezte Kodály (1925-ben
járunk!): „A magyar zene újjáépítői is csak fél kézzel dolgozhatnak.
Fél kezükkel állandó védekező harcot kell viselniük. De épül a fal.
Az építők névsorába, hiszem, belekerül néhány név a tizenhárom-
ból. Leginkább talán éppen a most kivégzetteké.”

Az öntudat jogos: két évvel korábban vezényelte Dohnányi Ernő
a Psalmus Hungaricus bemutatóját, amelyben Kodály összegezte ad-
digi életútjának zenei eredményét, és kifejezte kora hangulatát.
Gyász és halál a vezérszava, ne feledjük, Trianon sokkja még nem
múlt el. A darab mégis a „csakazértis” érzületében zeng ki, s a tör-
ténelmi tapasztalatok Kecskeméti Végh Mihálytól igazolják is ezt a
tapasztalatot.

A néplélekbe beivódott a hit is, amely a történelem legsúlyosabb
megpróbáltatásainak elviselésére is erőt adott. Kodály életművé-
nek komoly értéke a Budapest polgármesterének felkérésére kom-
ponált Budavári Te Deum, az orgonára írt Csendes mise a háború ide-
jén való imádság, a Missa brevist 1945 februárjában az Operaház alsó
ruhatárában adták elő elsőként, olyan szólistákkal, mint Orosz Júlia,
Budanovics Mária, Palló Imre, Fodor János, Maleczky Oszkár és
Szé kely Mihály. A mű zenekari változatát a szerző vezényelte a
worchesteri katedrálisban 1948-ban, az 1966-ban szerzett Magyar
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misét először az Egyetemi templomban adták elő, Kistétényi Melin -
da orgonajátékával. Nádasy Alfonz mondta el a Csendes mise kelet-
kezéséről, hogy a galyatetői hegyi kápolnába a kántor nem tudott
feljutni a hatalmas havazás miatt, telefonált Kodálynak, nem he-
lyettesítené-e. A zeneköltő nem akart improvizálni, „nem méltó a li-
turgiához” — mondta, és jegyzeteket készített.

Ahogy a népdalokban, Kodály életművében is egymás kiegészí-
tői az áhítat és a derű, a szent és a profán. Legjobb bizonyítéka
ennek a daljátéka, a Háry János. Ez a mű jól jellemzi munkamód-
szerét: aprólékos műhelymunkával csiszolta, bővítette művét, meg-
lehet, igaza van Kroó Györgynek (Kodály kalauz, 1982, 126sk.), hogy
haláláig sem nyerte el azt a formáját, amelyet a zeneköltő ideálisnak
gondolt. A librettó valóban nem a legszerencsésebb, maga a mű
azonban szinte teljességében tárja fel a néplélek humorát és tragikus
hangoltságát, a már említett ellentétpárt. Szabolcsi Bence finom
elemzése szerint: „Ami itt sokféle álarc mögül, végső, igazi arcként
néz át hazugságon, eposzon, mesén, kalandon: a magyar fellobo-
gás s a magyar álom tragédiája. Megíratlan tragédia, s itt sem a szö-
veg mondja el, hanem Kodály zenéje.”

A magyarsággal való bensőséges kapcsolatának kivételesen fon-
tos megnyilatkozásai azt bizonyítják, mennyire fontosnak gondolta
a kifejező, pontos és szép nyelvhasználatot. Legendás volt tömör-
sége, mi sem állt távolabb tőle, mint a semmitmondó üres, közhe-
lyekre épített fecsegés, amelynek oly gyakran lehetünk hallói és
szenvedői. Az ideális kifejezésmód gyökereit ugyancsak a dallam-
ban fedezte föl. Weöres Sándorral való kapcsolatáról nyilatkozva a
következőket mondta: „…egyike annak a kevés magyar költőnek,
aki sejti: a magyar versnek nem szabad elszakítani azokat a szála-
kat, amelyek a magyar muzsikához kötik… Weöres Sándor versei
azért magyarosabbak, mert bár ő bejárta az egész világot Indiától
Maniláig, és mindenhonnan fordított, eredeti verseiben mégis min-
dig csörgedezik valami a magyar ritmusból. Ez pedig fő feladata
kellene hogy legyen költőinknek.”

1951. december 12-én a Nyelvművelő ankét elnöki megnyitójá-
ban egyetértéssel idézte Déry Tibor 1945-ben tartott felszólalásából:
„A ma  gyar nyelv kiált segítségért. Ha nem hallgatjuk meg, elpusztul. Mind
rosszabbul beszélünk és írunk, azaz lassanként megöljük a nyelvet. Mint egy
hű és pontos tükörben, nyomon követhetjük a nyelvben a közszellem ijesztő
hanyatlását, a társadalmi fegyelem felbomlását. A könyv tükre a léleknek.
Soha olyan lomposan nem beszélnek az emberek, mint manapság. A napi sajtó
stílusa a pongyolaság; közleményeiben, híreiben egymást érik a legsúlyosabb
nyelvtani hibák, hirdetései szűrő nélkül kerülnek a lapba. A mozi, a köznyelv
másik nagy nevelője, nem marad el a versenyben, a képfeliratokat kísérő szö-
vegeket a nép legádázabb ellenségei találják ki, kik még az elemi iskola próbá-
ját sem állnák meg. A rádió is tetézi a hanyagságot. A könyv is megrontja a
nyelvet, nem beszélve az élmény-irodalomról, amelynél szennyesebb hullám
még nem söpört végig a magyar irodalmon. Az idegen művek tolmácsolásá-
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ban olykor nem találni egyetlen mondatot sem, amely a legelemibb mondat-
tani vagy nyelvtani szabályokat megtartaná. A politikusok és a tudós előadók
is nyomorítják a nyelvet…”

Kodály magatartására nagyon jellemző, hogy „kiváló írónknak”
nevezte Déry Tibort, akit ebben az évben (1951-ben) hevesen bíráltak
Fehér pillangó című elbeszélése miatt (egy év múlva Révai József kez-
deményezte a Felelet második kötetének lesújtó elemzéseit). Ha az író-
nak a magyar nyelv kétségbeejtő állapotát feltáró megnyilatkozását
olvassuk, nem szabadulhatunk attól az érzésünktől, hogy az ma is
időszerű. Sem ő, sem az őt idéző Kodály nem szembesülhetett a köz-
 nyelv eldurvulásával, amely napjaink egyik legfájdalmasabb jelen -
sége, s egyben az elsivárosodó gondolkodásmód tükre. Egyébként
1953-ban Lőrincze Lajos Nyelv és lélek című könyvének bevezetésében
egyetértőn és megint némi iróniával idézte a kultúra mindenhatójá-
nak meglátását — ez sem veszített időszerűségéből — mely szerint
„különleges és kiagyalt nyelv” alakult ki a pártzsargon ban, „bürokra -
ta tolvajnyelv, ami színtelen és szagtalan, nyakatekert és élettelen és…
elriasztja… a tömegeket”. Itt vetette föl azt a kérdést, melynek meg-
oldhatatlanságával ismételten szembesülünk: „Tanítottuk-e iskoláink-
ban a nyelvet úgy, amint kellene? Érettségivel, tanári oklevéllel eresztettünk
rá a magyar életre olyanokat, akiknek nyelvismerete fogyatékos, kiejtése rossz,
gondolkodása a nyelv szellemétől idegen. Ha csak feleannyi gondot fordítot-
tunk volna anyanyelvünk tanítására, mint az idegen nyelvekére, nem jutot-
tunk volna ennyire.” (Vajon mint mondana Kodály némely középisko-
lai magyar nyelv és irodalom tankönyv ismeretében?…)

Hosszú méltatást és elismerést érdemlő ténykedése volt korával
való perlekedése, a történelmi bűnökkel való művészi leszámolása,
azok közvetett leleplezése. E művei révén is kora emblematikus
személyiségévé nőtt.

1934-ben komponálta Jézus és a kufárok című motettáját, a korszel-
lem elleni dühödt tiltakozásának döbbenetes erejű megnyilatkozá-
sát. A mű mondandóját, motiváltságát zseniális elemzésében tárta
föl Tóth Aladár, a magyar zenekritika egyik legnagyobb alakja, aki a
mű kecskeméti bemutatója után rögtön a kor ellen való protestálásra
irányította a figyelmet, de aktuális mondandóján túlmenően a 20.
század egyik legnagyobb alkotásának minősítette a Pesti Naplóban.
„Amíg az a bizonyos ’lesz még egyszer ünnep’, az igazi ünnep el
nem érkezik, addig nála a ’díszhangversenyek’ zenéje nem lehet más,
mint az ébresztés riadó harsonája, Tiborcok sírása, prédikátorok pa-
nasza, próféták panasza, megváltók ostora. Tehát küzdelem a sza-
bad, örök virágzásra teremtett, de gyarló ember világában könnyel-
műen eljátszott, gonoszul elárult, nyomasztott rabságba görnyesztett
szépségért és igazságért… Sohasem talált még muzsikus ilyen gyű-
lölettől izzó hangokat a minden szépséget és magasságot kevélyen
tagadó emberi kapzsiság és önelégültség megjelenítésére.”

Korhangulatot szólaltatott meg az 1943-ban Petőfi versére szerzett
Csatadal is, amelyben kiemelten szólal meg többször is a „szabad-
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ság”. S még inkább az 1954-ben komponált Zrínyi szózata, amely új és
új előadásai során a fennálló rendszer ellen való tiltakozás megszó-
laltatója lett. Ebben a műben teljesen eggyé forrt a zeneszerző és pro-
testáló nemzete. „Öntudatra ébresztett egy nemzetet” — írta Illyés
Gyula, s nemcsak azzal, hogy „őnéki is van sajátos értéke”, hanem
azzal is, hogy saját eszközeivel szólaltatta meg szabadságvágyát és a
korról hozott ítéletét. A zeneköltő nyolcvanadik születésnapján ren-
dezett kecskeméti ünnepségen ezt a nemzetével való közösségválla-
lást, sorsszerű egymásra találást fogalmazta meg Bevezetés egy Kodály-
hangversenyhez című versében a költő. A nemzet lelkiségét őrző két
nagy személyiség találkozásának pillanata volt ez: jelképpé vált azzal
is, hogy Illyés a színpad széléről nyújtotta a kéziratot a páholyban
ülő ünnepeltnek, fokozva a lelkesedést: „Föllendül azonnal a kar-
mester-pálca / s megzendül — nem a zenekar, / hanem ami van kör-
ben temető; / megzendül ami van (ó, fiatal!) / síri mező; / majtényi,
mohácsi, muhi mező; / anyádért, apádért, / esendő hazádért / ami
volt sírba és sárba vesző, / egri üszök és drégelyi várfok, / onnan tör
elő, / amit hallani vártok — // e zenekari mélyből árad elő, / de nem
a jaj, / rosszul vártátok, nem, nem a jaj, / hanem az erő, / az a gyö -
kér mélyű erő, / az a múlt-táplálta erő, mely érted / száll harcba, jövő:
/ örökös élet. // Ezt, ezt kereste ő / és ezt találta; / kezében a pálca:
/ vasvessző, mely a temetőt veri, / marsallbot, ha szólnak ütegei, /
dobok, dobok, / ezt hozza ő / búval és hittel is tele / ezzel jön ő / s
hangok s lelkek megváltó mestere. // Karmester, nemcsak ezt a kart
/ vezényled, jól tudod, / hanem egy népet, a magyart, / villanhat
homlokod; / akinek hangszekrénye lett / vártömlöc, temető / s kéz-
intésedre égre kelt / a poklot szenvedő; / ki jajból sajtoltad a dalt, /
búból az örömet, / vereségből a diadalt —: / családod, sereged, /
éneklő kórusod vagyunk, / s ki nem dalol, az is / tudja már, szívós
kar nagyunk, / mi helyes, mi hamis; / mert egybe álltunk általad / s
az is, ki nem dalol, / érzi a Lét s a Rend szabad / összhangját valahol!”

Kodály törekvéseit is, zenei elképzeléseit és műveit is becsmérlő
bírálatok ugyancsak kísérték. A Nyugat ugyan kezdettől Bartók és
őmellette állt, s művészetüket a magyar zenekritikusok halhatat-
lanjai méltatták, konzervatív részről viszont sokáig elutasították.
A Magyar Kultúra névtelen jegyzetírója 1937-ben kétszer szélsősé-
gesen durva hangnemben támadta Kodályt. (A cikk érdekessége,
hogy a lap főszerkesztője, Bangha Béla a zeneköltő osztálytársa
volt.) A második cikk okfejtése elképesztő: „Ugyan kérem, csak nem
gondolja komolyan, hogy az ifjúság és pont a gyermekvilág az,
amely tűzön-vízen kikényszeríti énektanítóitól a Kodály-kóruso-
kat? Igazán megáll az ember esze ekkora naivságra, s talán a leg-
hatalmasabb érv lehet a mellett, hogy Kodály az ifjúságot nem is-
meri. Próbáljanak csak választást adni, fogadni merek, hogy a mai
gyermekek kipirult arccal a katonaindulók, a Giovanezzák, vagy a
Horst Wessel-féle dalok mellett fog dönteni. Hogy ez örvendetes
vagy szomorú, kívánatos vagy átkozott dolog-e, az más lapra tar-
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tozik. De éppen ezért a bírák vagy tanúk sorából kapcsoljuk ki az
ifjúságot.” (1937. augusztus 5–20.)

A Magyarország című lapban (augusztus 7.) teljes joggal írta alig-
hanem Bálint György: „Nem nehéz kitalálni a cikkből, hogy a
szerző úr arca is a Horst Wessel-féle dalokra pirul ki. Kérdés, hogy
a Németországban bebörtönzött és üldözött papok és apácák ezre-
inek zenei ízlése megegyezik-e az övével?”

Kodály szemléletére, ízlésére nagy hatást tett Ady Endre műkö-
dése. Önéletrajzáról készített vázlatában Ady magyarság-versei
közül cím szerint is említett néhányat. Breuer János hivatkozott egy
népdalfüzet Kodály által írt bevezetésére (Ady-hatások Kodály mű-
vészetében): „Eleinte úgy rémlett, nincs már itt épség, bomladozik
minden, régi magyarság darabokra törve, századok malomköve
alatt. Bizony sokan kérdezték akkor Adyval: »Hej, égig nyúló giz-
gazok, / Hát nincsen itt virág?« És íme: »Míg a föld alvó lelkét
lesem, / Régmúlt virágok illata / Bódít szerelmesen.« És közelebb -
ről nézve örömrepesve eszmélünk rá: e régmúlt virágok élnek!”

A sok Kodály által feldolgozott Ady-vers sorából kiemelkedik a
férfikarra írt Fölszállott a páva. A Munkás Dalos Szövetség fönnállása
30., Ady születésének 60. évfordulójának megünneplésére Bartóktól
és Kodálytól Ady-kórust kért. Kodály műve először a Márciusi
Front kórusestjén hangzott fel 1937 novemberében, majd ez év
utolsó hónapjában a Magyar Dalos Szövetség jubileumi hangver-
senyén 500 tagú kórus énekelte. A vers időszerűsége és a kórusmű
sikere talán ösztönözte a zeneköltőt, hogy elkészítse zenekari vál-
tozatát is. Mindkét alkotása méltó Adyhoz: „Az elnyomott nép pa-
naszának átélése és ábrázolása, a jövőbe tekintő múltba fordulás, a
valódi nemzeti hagyomány magas művészetté változtatása az
életmű fő tartalmai közé tartozik itt is, ott is” (Breuer János).

1952-ben a Zeneművészeti Főiskolán eltörölték a szolfézs-okta-
tást, és megszűnés fenyegette a békéstarkosi zeneiskolát. E problé-
mák súlyosan érintették a zeneköltőt, aki ekkoriban kevés alka-
lommal nyilatkozott a lapokban. Gách Mariann kérésére mégis
kötélnek állt. A beszélgetésre Palló Imre pándi nyaralójának kertjé-
ben került sor, Süketnéma zenészek címmel. Közlésére nem kerülhe-
tett sor, a méltatlan huza-vona mégis pozitívan végződött: Kodály
érvelésének hatására a Zeneművészeti Főiskolán Révai József uta-
sítására ismét oktatni kezdték a szolfézst.

Szokása volt, hogy vendégei jelenlétében köröndi lakásuk sarok-
szobájában zongorázgatott. Ferencsik János így idézte egy ilyen
együttlétüket: „Bachhal foglalkozhatott, mert egy Bach-melódiát ját-
szott el, már nem emlékszem, hogy mit, egyszólamúan, de gyönyö-
rűen. Aztán rám nézett és csak ennyit mondott: »Ezért érdemes élni.«
Ez a mondás akkor mélyen meghatott. És meghat ma is, valahány-
szor visszagondolok erre a jelenetre. Mert igaza volt, igaza van.”

Kodály ezért is élt. A századokból előbányászott kincsek és azok
védelme éltették, s ez a létmódja teszi ma is példaképünkké.
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A pusztítás dicsérete
Képtelenek vagyunk felnőni a pusztításhoz. 
Emberi műnek tekintjük, akciófilmek agresszív
Elmeszüleményének, beteges katonásdinak,
Mint mikor egy másik kisgyerek minden belátható
Ok nélkül szétrombolja nagy fáradsággal cizellált
Homokvárunkat, mellyel a romlás ellenében állítottunk
Örökkévaló emléket. Egy homokvárat összezúzni
Hitünk szerint barbárság, mikor évszázadokon,
Életen át halmozzuk össze majdan lakástűzben,
Bulldózerek foga nyomán elenyésző műveinket 
A térben. Pedig a pusztítás nem a Teremtés elleni 
Lázadásként, nem az újraalkotni képtelen, roncsoló 
Ember perverziója. A pusztító ember a pusztító 
Isten rossz klónja csupán, földhöz csapdossa
Más tulajdonát. Istenről korlátozott elmével, 
Úgy képzeljük, folyton csak teremt, marka öbléből
Szárnyas, lábas kreatúrák pattognak elő, vége-hossza
Nincsen a lények özönének. És persze Isten
Tart fenn mindeneket, újítva sejtek állományát 
Nap nap után, mannát hullatva a pusztában, érthetetlen
Módon áramoltatva át a világ anyagát, elevenítő 
Energiáit minden testeken. Ami eztán jön,
Azt szeretnénk kisikálni, kitörölni az emlékezetből,
Az őrjöngő, öldöklő földi pokol látványából kivonni
Az isteni tébolyt és erőt, azt hajtogatjuk, ez már 
A sátán műve, a bukott angyal harap és karmolászik,
Mint sarokba szorított, hisztis kisgyerek. 
Isten hatalma azonban nem ér véget ott, hol a jóra
Törekvő elme falba ütközik, az Úr ura 
A pusztításnak, beomló kráterek, egy falásra 
Mélybe hörpintett városok, lángoló könyvtárak, 
Szörtyögve süllyedő hajók, kipusztuló ősemlősök
Parancsolója. A Vörös-tengert mint tenyerét 
Csapja össze, és e tapsra szertehull a fáraó 
Serege. Gyufaszálak gyanánt lobbantja el 
Az elsőszülött csecsemők létét, s a szenesedett
Végű szálakat összeszedegetve a sparhelt 
Tüzébe veti. Vérré változik a folyók vize, lelegelnek
Mindent a sáskák, hamueső lepi el a termőföldet, 
A hegyeket szélfűrészek reszelik ásványi porrá,
Zuhataggá egyesülő esőcseppek vájják üregesre, 
A napfény röpke súlyától berepedező szikla
Önmagától beomlik. Ott lüktet Isten a véres 
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Megsemmisülésben, melyet nem holmi düh vagy
Gonoszság, hanem szükségszerűség és
Anyagfáradás nemz, és amely nem kisebb, 
Nem nagyobb titok, mint a keletkezésé
Vagy a fennmaradásé.

Kórház
Julinak

A téli tájat, lezárt borítékot — egyetlen címzett — egyedül nyitogattam.
A fennsíkra felfelé menet azokba a nyomokba léptem,
Melyeket előző nap hagytam lefelé jövet. Szokatlan ritmusúak,
Mintha másik asszony lettem volna tegnap, emitt hatalmas 
Jetiléptek, amott érthetetlen toporgás, nyomolvasóként 
Jó kis bajban lennék, ha saját korábbi szándékaimat kellene 
Kifürkésznem. Felfelé igyekvőben képtelen voltam felvenni 
A nemrég oly természetes ütemet, levetett gondolataim és 
Lefelé sodródó lendületem ritmusát. Cipőtalpam lenyomatait 
Körbehímzi kutyám szökdécselése, imára összetett lábakkal 
Röppenő nyulak elképesztő nyomtávja, őzikék páros körme, 
Rókák osonása, mintha csak állatok mesebeli csapata kísérne.
A fennsíkra felérve aztán apró pontként magányos férfialak 
Tűnt fel a távolban, majd tűnt el sietve a fenyveserdő mélyén, 
Mintha menekülne előlem. Régóta kerülgetjük már egymást, 
Nem különösebben bátor nő létemre esztelen bizalommal 
Kereszteztem párszor már korábban is csapását, noha cseppet sem
Vágytam találkozni vele, és torkomban dobogó szívvel rettegtem 
Mi van, ha mégis álnok szándék fűti, és valamelyik fa fedezékéből 
Egyszeriben rám vetődik. Nem tudhattam, amit ma már tudok, 
Hogy egyik ismerősünk férje ő, aki nem akar rám ijeszteni,
Azért menekül, no meg mert az őt konokul üldöző rákot próbálja
Öles léptekkel kicselezni. A fenyveserdő vattázott csendjébe érve
A férfilábnyomok megkönnyebbülésemre elkanyarodtak utamról, 
Persze nem sejtettem még, hogy a gyógyulás felé, a fehér semmibe.
Egyet sejtettem: hatalmas kórház az erdő, felszívódik benne
Minden rossz, legalábbis ezt üzente valaki rám irányzott, jókora
Hódarabokkal, melyektől hajam megőszült, melyek jegesen 
Befolytak nyakamba, ugyan ki a csuda szórakozik, ki hajigál
Odafentről, miféle zúzmarás szemöldökű Atyaisten, 
Vagy ha nem, hát legkisebb hírnökei, ámultam el tekintetem 
A magasba emelve, hol a fenyőgallyakon nekihevülten 
Élelem után kutakodó, színes madarak páholták a havat, 
Rám zúdítva habos élnivágyásuk feleslegét.
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Néhány mondat
Kosztolányi Dezsőről

Szeretettel Tolnai Ottónak és Tandori Dezsőnek

„Ha nem lenne halál, művészet sem lenne.”
(Kosztolányi Dezső: Napló)

„Ne félj, Dide. Ne félj a szenvedéstől.
Valami értelme van ennek!”

(Babits Mihály)

Írásom műfaji megnevezésével bajban vagyok. Nem tanulmány és
nem igazán esszé. Kosztolányi Dezsőről beszélnék benne néhány
sorban. Sok vád érte Kosztolányit a túlzott érzelmessége, nyíltsága
miatt, én viszont csak az érzelmessége ragyogásába helyezve írá-
som vagyok képes róla írni. Személyiségét a költészetéhez kötődő
szubjektív benyomásaimmal azonosítom. Kosztolányiról beszélni
kell, Kosztolányi anyanyelvestül részünkké kell váljon. Úgy része
a magyar nyelvnek, mint a magánhangzók vagy a főnevek. Beszél-
jünk Kosztolányiról, mert nem hallgathatunk róla.

Kosztolányi költészetében a játék és a napsütés párhuzamával
szemben egy széles, határok nélkül álló koporsó foglal el nagy terü-
letet, nem egyszer a játékot és a napsütést előnytelen kompozícióba
vonva. Mikor a költő ötven éves kora felé elér a koporsó falához, rákos
ínnyel, a Szent János kórház teraszán róla készített fénykép rövid em-
lékével az agyában, abban a pillanatban a képzelet kikapcsol és he-
lyébe a valóság kerül. A Számadás kötet valóság-versei. Ott a játék ko-
mollyá válik, többé nincs játékarc, a halált kifigurázó gesztus elvész a
sorok között. Kosztolányi gyermekkora óta félt a haláltól, játszott vele
versben és az egyetem évei alatt, sértődött gyermekfejjel fordult felé
vagy éppen ellene. Halottakat termelt, Vízynéket, Novák Antalokat,
a novelláiban fiatalon meghalt gyerekek, fiúk és lányok váltogatják
egymást, Kosztolányi néha olyan benyomást kelt, élvezte a papíron
ábrázolt pusztulást és halált. Szeretett gyilkolni, szemérmesen, el-
képzelhető, megsiratta őket, a maga szemérmetlen módján. A Szám-
adás versei előtt majd minden egyes kötetében fontos szereplő a lét
megszűnése, együtt lélegzett az elmúlással. A Számadás kötet Kosz -
to lányi könyvvé vált halotti maszkja, a legutolsó és legvalódibb arc,
ahol mosoly és nyakkendő nincs többé, a díszek és díszletek egymás
után ledőltek, a megsemmisülés árnyéka remeg a férfiarcon.

AYHAN GÖKHAN

1986-ban született Buda -
pesten. Költő, a PPKE BTK
magyar szakos hallgatója.
Legutóbbi írását 2010. 7.
számunkban közöltük.
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Kosztolányi Dezső egész irodalmi munkássága képtelen, nem nyújt
támaszt a halál elviseléséhez, nem oldható fel benne a lét megszűnésével
járó súlyos feladat és kihívás nehézsége. Költészete az életből szüle-
tett (ennyivel anyagszerűbb), szemléletéből hiányzik a konkrét val-
lásosság, az ő egyháza a mondat, a tiszta nyelv, és a beszéd egyháza
a transzcendens keresésével benépesített templom. A halálról beszél,
állandó figyelme a semmivel szemben kifejtett ellenállásban össz-
pontosul, Isten és hit, misztika és katolicizmus nála a nyelv javára má-
sodlagos; a szavakkal, „lángoló igékkel” azonosítja magát. Személyisége
az anyanyelve. Magyar költő soha ennyire nem élt a nyelvében. Örök
témája a test evilági megszűnésével járó folyamat elviselhetetlen él-
ménye, tiltakozásul foglalja el a képzelet magaslatán a helyét, a sza-
vak megváltó, megvédő erejében bízva. Kötődött az élethez, színes
nyakkendőkhöz és tintákhoz, kávéházakhoz, férfiakhoz és nőkhöz.
„S akarsz, akarsz e játszani halált?” Ő akart, de szépen meg halni nem
tudott. Szemben középkori szellemi „kortársaival”, Páz mánnyal, Apor
Péterrel, Balassival vagy Nyéki Vörös Mátyással, akik a halált a hét-
köznapiság karzatáról letekintve az élet kellékeként fogták fel, a test
evilági pusztulásával mit sem törődve. Számukra a test halál után kö-
vetkező, második élete volt lényegében fontos, a földi életben elkö-
vetett és meg nem bánt bűnök következtében a büntetés, a test kín-
zása és szenvedtetése. Nem szorítkoztak az életre, halálban és
kereszténységben gondolkodtak. Kosztolányi írásaiban ez a felfo-
gásmód sehol nem érződik, az esetleges élet a halál után kávéházak
asztala körül, irodalmi és báltermekben, a szivarfüst felhőjében zaj-
lik. Nem gondolt ő büntetésre, életben és versekben gyónt és vezekelt.

Az utóbbi egy évben a folyamatosság kedvéért egymás után ol-
vasom Kosztolányi különféle műfajú írásait, a napi publicisztikától
kezdve a verseken át egészen az elődeiről és a kortársairól készült
pályaképeivel bezárólag. Utóbbinál érdekesség számba mehet, mint
azt Rónay György: Kosztolányi, a kritikus című munkájából megtu-
dom, Kosztolányi kritikusi pályája során nem igazán bántott meg
senkit, sokkal inkább arról van itt szó, hogy a neki nem tetsző mun-
kák bemutatása alkalmával az adott mű szerzője másodvonalbeli
szerephez jutott, helyébe pedig maga Kosztolányi állt, míg azt gon-
dolnánk, másról, addig egyedül önmagáról értekezett. A Látjátok, fe-
leim kötet jó néhány darabja bizonyítja ezt, közelebb hozva az olva-
sót Kosztolányi halálhoz való viszonyához, mint az épp tárgyalandó
költő vagy író munkásságához. A halál felvetésének lehetőségét ahol
tudja, véletlenül sem szalasztja el, hol humoros, hol tragikus meg-
világításban, de rejtett utalásaival a középpontba helyezi, olyan
fényt kölcsönözve hozzá, ami alól senki nem kivétel. A létezés egy-
szeri és megismételhetetlen, csodálatos bűvöletében élt és gondol-
kodott, számára a hit és a feltámadás nem nagyon vált olyan fontos
kérdéssé, mint Babits vagy József Attila esetében, az életmű egészé-
ben elmerülve ritkán fordul elő a vallásosság boncolgatása. Egy-
szerre szeretett volna mindent megírni, és nem érzem túlzásnak, ha
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azt mondom, nagyban sikerült ez neki. Életműve (halálműve) tel-
jes, messze túlteljesítette az ötven éves korban lezáródó írói hagya-
tékok anyagát. Nem maradt utána félbehagyott mű, termékenysé-
gének köszönhetően minden elképzelése megvalósult.

Kosztolányi kétarcúsága szimbolikus értelmet nyer, amennyiben
az élet és a halál kettőségében ábrázoljuk őt. Mindkettővel állandó
párbeszédet folytatott, bevonva írásaiba mind egyiket, mind másikat.
Naplójában írja, a nagyapa halálával lett igazán emberré, a művésze-
tet a semmivel szemben felállított barikádnak fogta fel, tiltakozásul a
nem megismerhető, nem megérthető fogalmakkal és jelenségekkel
szemben. Fényképein ugyanez a kettőség vehető észre, a szobámban
elhelyezett Kosztolányi-képek mindegyikén három különböző arc
néz vissza. Az egyik fényképen a fiatal, a megismerhetetlenség ke-
serűségétől ingerültebb arc, a másikon a negyven éves kora felé járó,
a megismerés és játék, irodalmi sikerek édességétől mosolyban kife-
jezett arc pillant évtizedekkel korábbról, míg a harmadikon egy ka-
lappal a fején oldalra tekintő Kosztolányi arc figyelhető meg. Három
eltérő életszakasz a valahol azonos és fel nem osztható egy arctól.
Goethe állítása szerint az ember harminc éves kora után felelős az
arcáért. Itt kérdezem én, hány éves kora után felelős a haláláért?
Kosztolányi ezt a felelősségvállalást bevonta a játékba, az élet nevű
fogalmat fiatalkora óta elkezdte és alakítgatta, írásművészete kiala-
kulása nagyban ennek a vállalásnak köszönhető. Nem tudom pon-
tosan a harmadik fénykép idejét, a helyszínt vagy a költőnek a kép el-
készültének pillanatában érzett állapotát, de valószínűsíthető, túl van
a negyvenes évei felén és egy új életkorba készül, talán a fényképe-
zés másodpercnyi idejében még nincs tudatában a halálkorba érke-
zésnek, nem ismeretes még számára az üdvtelen és gonosz elmúlás
fájdalmas hosszúsága, a stockholmi terápiák, a kezelés érdekében
megtett kimerítő utazások. Kosztolányi arca határozottan a felké-
szülésé, előrejelzés az utolsó, nagy pillanathoz.

Fiatalkori költészetében, a Négy fal között nyitókötet darabjaihoz té-
mául választott halál, a dekadencián túl egy nevetséges és maszkkal
szemlélt haláltudat felszínes megnyilvánulása. Itt a játék periódusát
élő Kosztolányi, mint azt könyvében Kosztolányiné is leírta, babrál-
gat, játszik a pusztulás tőle idegen élményével, Brenner Józseffel a
gyakorlatban a tréfa elemi ereje által vonják be érdeklődésük körébe.
Mint Nietzsche, Schopenhauer, úgy a halál, mint az olvasmányok lé-
teznek előtte. Mintha Kosztolányi ebben az időben nem hinné el, hogy
egyszer majd ő is meghal. Később retteg, fél a betegségektől, a legje-
lentéktelenebb tünet előtte a végső megsemmisülés előjelét hordozza.
Lassan, finom és tapintatos léptekkel sétál a sír felé; míg korábban a
halál egy fogalmat jelentett, addig a harmincas években megérkezik
a „saját halál” fogalmához. Onnantól az övé, senki nem veheti el tőle.
Minden nap az újságban nyomon követte az aznapi halálesetek listá-
ját, a gyászkeretekből szerzett szereplőket az írásaihoz. Apám a kopor-
sóban című megrázó versében írja: „Te én vagyok és te vagy ott. / Most
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elhiszem, / most már tudom, hogy meghalok.” Apa és istenképe azo-
nosságából kiindulva egy szerethetően gyarló költőt kapunk, aki fel-
tehetően a fogható varázslatok híve volt. Nem istentagadó, inkább
óvatos istenközelítő, nem hitetlen, inkább csendes hívő. Életrajzi ada-
tok és visszaemlékezések alapján kiderül, néha-néha járt templomba,
a betegsége ideje alatt többször meggyónt. Írásaiban Isten és halál esz-
köz, ha úgy tetszik, egy erős és határozott költői eszköz, metafora,
ami Kosztolányi későbbi költészetében egyéniséget kap, és többé nem
ő, a költő használja, hanem a két jelentés használja ki (fel) őt, anélkül,
hogy kiüresítené vagy megfosztaná. Sokkal több történik itt: Kosz -
tolányi új tartalmat és feladatot kap, amit aztán a halála pillanatáig
kudarccal vagy anélkül, de teljesít.

Költészete egy nyelv ragyogása és nagyszerű bukása, nem a fel-
adásé, mint az az Őszi reggel soraiban tanúságot nyer. „A pompa ez,
részvéttelen, derült / magába-forduló tökéletesség. / Jobb volna él -
ni. Ámde túl a fák már / aranykezükkel intenem nekem.” Tudatos
megadás, meghajlás és elköszönés. Kosztolányi szerethető és élet-
szerű költő, a magyar irodalomban övé a leggyermekibb és a leg-
tisztább férfiarc, ő a Szegény kisgyermek és a Bús férfi egyben.

mióta. idegen.
előre nézek, hátra figyelek. idegen
testbe költözik. nem esik szét, és nem
válik le teljesen, de indul minden
pillanatban, hogy leváljon. ha előre
nézek higgadtan, és hátra ijedten
figyelek, úgy hullámzik bennem 
a kedv, mint vágytól keményedő
tested, mióta. nehezen ébredek.
a nyakam alatt izmos karod, súlytalan
zuhan, ha kihúzod, az átizzadt párnára
a fejem. nézem magam, mint téged,
sötét árnyékot követek. nem a tiedbe,
sem az enyémbe, mindig idegen
testbe költözik, nyomtalan. bőrödön
melegszik zsibbadt kezem. nélküled 
másnap, te tudod, mióta. keresem. 

FÜRJES GABRIELLA
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kötél. tánc.
nincs min csodálkoznom. 
ha félek egyensúlyozni itt 
és fent között. megunni, hogy 
vastag, egyre vékonyabb damilon. 
két torony közé végül egy hajszálat 
kötni. hosszabbat, mint fűzfánk 
földig érő ága és sötétebbet, mint 
házunk hólyagos falán az ágak 
fekete árnya. délben, ha lenézek, 
táncos szellő röpíti súlytalan 
testem a felhőtlen égbe. nem 
támaszt a kötél, zuhanok 
fölfelé az égig érő mélybe.

kígyóbőr.
alighanem vesztes volt
ő is. elveszíthetett valami 
fontosat. mint a kígyó a bőrét,
ha vedlik és magával húzza még
egy ideig, mielőtt végleg leszakad.
ő képtelen megválni tőle. ezért
megmarja magát, mint a kígyó 
az áldozatát, de minden nap. így 
merev tekintettel, zavartalanul 
emésztheti magát hosszú ideig,
mert elveszített, alighanem 
valami fontosat. már nem 
emlékszik, mit. keres, mint 
a kígyó a vadászat után, 
talán egy biztonságos helyet.
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Tiblábolás, téblábolás
Úszott. Most a csarnok úszómedencéjében. Az elválasztó kötelek kö-
zött. Egy részben, egyedül. Mellen ment, háton jött. Nagy iramban,
negyven percen át. Nem kellett gondolkodnia semmin, két tempóra
vette a levegőt. Tudta, mikor ütközne a medence falába, lassított, érin-
tette a falat, fordult, indult vissza. Még a férfiakat se figyelte, amint le-
maradnak mögötte, nem lett fontos egy idő után. Előző nap a sza-
badban úszott. Előtte, mögötte a medencéket szegték, a teret lezárták
a jegenyék. És mintha csak gazdag ember lenne, saját úszómedencé-
vel, egyedül úszott, rajta kívül senki nem volt a vízben. Először tar-
totta az irányt, oda és vissza, aztán, hisz lehetett, s erre még rá is jött,
úszott, körbe-körbe. A szokásos idő helyett a felével többet. Belefe-
ledkezett a fodrozódó vízen csillanó napba. Belemerült teste mozgá-
sába, kartempóiba és karcsapásaiba. Abba, ahogy tüdeje megtelt, fe-
szült, majd üres lett. Ahogy teste megnyúlt, a hasa feszült. Ha háton
úszott, látta a napot a szemhéja mögül. Ha mellen, akár csak a tanyán,
a jegenyék billenő csúcsát. Úszott egy órát és megállt. Ráfeküdt a vízre
a medence lépcsőhöz képest legtávolabbi sarkában, s ahogy mozdult
a teste, észlelte, hogy táncol. Úgy tempózott a lépcső felé, kettőt jobb-
ról, kettőt balról, hogy az kétségtelenül keringő volt. Búcsúzott a víz-
től, a csak az övé medencétől. Ismerte magát, s életéből az érzést ma-
gában, ami előhívta benne a köszönetet a jóért. Sose hitte, hogy az
csak úgy jár. Szerencsés volt, mert ráadásul a hála meghosszabbította
az élet jó perceit. Ha felidéződött benne élete egy-egy darabja, olyan,
ami akarható volt, ami hosszabban is kitarthatott volna, ami tarthatott
volna a végig, értette, ha mégse, hogy akkor nem alakulhatott úgy.
Erre is állt hát, a benne levő jóért, a hála. Ha nem is sikerült azonnal
megélnie. Előbb megszenvedte a véget. Minden véget. Rossz volt az
elvesztésekben. Aztán, ahogy csak tudott, erőt vett magán. S akkor
már eltiblábolt újra a hétköznapokban, ahogy az a változás első pil-
lanataiban mindig elképzelhetetlen volt. És attól kezdve emberek
közé is mehetett. Gyengeségében a megértés, együttérzés tovább
gyengítette. Magának kellett magán segítenie, rajta nem lehetett segí-
teni. Most, talán egészen jól, eltéblábolt már. Mozdulatán is látszott,
ahogy az uszodából kifelé rázott egyet a haján. Fröcskölt belőle a víz,
mint Verna kutyájukból. A gyerekkorában, Pápán. Mint a szöcskék,
úgy ugráltak el a közeléből. Fürdőruhát vettek az esti locsoláshoz,
hogy egymást lespricceljék, s a futkosásból nem maradhatott ki a far-
kaskutyájuk sem. A játék mindent megért, de mert egyikük sová-
nyabb volt, mint a másik, vacogtak. Ők voltak azok, akik a Balatonból
is percek múlva ki kellett, hogy jöjjenek, mindig fáztak. A látszólag
tervszerű öntözés közben a slag egymásra irányításában az öccse volt
a találékonyabb, a bátyja kezében fordult elő a legtöbbet a cső, neki
pedig legtöbbször a víz és víz jutott. A slagból is és kutyájukból is.

MÁTYUS ALIZ

1948-ban született Zala -
lövőn. Író, szociológus.
Legutóbbi írását 2009. 7.
számunkban közöltük.
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Hozzá menekült. Sok bohó gyerekkori helyzet, milyen jó edzésnek
bizonyult az életre.

A kicsi cseppek ráültek az arcára. Aztán megérezte, amint folynak
a homlokán. Homlokon folyó cseppek. Víz és vér. Vér és izzadság.
Vér. Az Anna templom falán, a freskón, az oltár fölött. Jézus homlo-
kából a tövis alól kiserkenő vér. És a szentképén is, amit az elsőáldo-
zása emlékére kapott. Barna Jézus, barna vér, drapp lapon, épp az
imakönyvébe fért. A bátyja homlokán induló vér, amikor a lába le-
csúszott a fotel karfájáról, s felhasította a gyógyszeres fiókos szekrény
sarka. Az utcáról az udvarukba beszaladó öccse homlokán patakzó
vér, csúzlival, kis kaviccsal fejbe lőtte a hentes fia. Víz. A másik verí-
téke. A másik szerelmes verítéke. A másik szerelmes verítéke, amit
szájával letöröl a homlokáról. És izzadságcsepp, apa homlokán. Anya
jelzi, törölje le. Mintha nem lenne helyénvaló. Mintha nem lenne ért-
hető következménye egy forró húsleves kanalazásának. Apa először
a jelet nem is érti. A két fiú között, az ebédlőasztalnál, én, hogy érte-
ném. Csak azt érzem, valami baj van. Valami nagy-nagy baj. Lehet,
hogy az a jel a másiknak, a másik testének, a másik teste befolyásol-
hatatlan működésének meg nem emészthetőségére utal? INRI. Jézu-
sok, keresztre feszítve, töviskoronával. Mennyi, mennyi kép. Életnyi.
Művészettörténetnyi. Stációk képei. Golgotán, templomok falán.

A bodor felhő elment a nap elől. Arcát telibe sütötte a nap, hogy
pillanatra le kellett hunyni a szemét. Öröm, hirtelen jött öröm. Ahogy
jött ma már, táncolva a vízben. Miért nem úszol sokkal többször? Kipor-
ciózta halk lépésekkel a szótagokat. Majd az uszodától levezető lép-
csőn ugrált rájuk. Egy ember, egy ember, ússzon, ússzon, ússzon. Ússzon.
Aki ettől tudja, érezze ettől jól magát. Magát, magát, magát... Visszhang-
zott. Igen, ez a magát, magát, magát, ez visszhangzott. Az álmában.
Visszhangzott a nagy barlang. Hegyi patak folyt benne, sok apró víz-
eséssel. Átugrált a köveken, a víz egyik oldaláról, át a másikra. Magát,
magát, magát, visszhangzott újra. Különös hang volt. Ismerős, de fel-
ismerhetetlen. Megcsúszott a kövön, elvesztette az egyensúlyát, de
akkor valaki megtartotta. Messzire, előre nézett, a barlang végeérhe-
tetlen volt. A patak, benne a barlangban, képtelen módon úgy csör-
gedezett, mintha a vizét sütné a nap. A vízesés permetét is napból nőtt
szivárvány borította. Nekiindult megint. Újra köveken szökellt, egyre
bátrabban, egyre jobban élvezte. Egyre nagyobb iramban haladt,
egyre szebb lett a barlang, s világosodott.

Az uszoda épületéhez vezető lépcsőn, bármilyen hosszú is volt,
leért, ugrált, most már a köveken, s kis dobbantásokkal még mindig
követte a szótagokat. Hosszan, röviden. Miért nem akarja többször jól
érezni magát? Miért, miért! Tottyant bele a tócsába, mint makrancos
gyerek, még mindig az uszoda előtt. Éjjel esett? Éjjel esett. Esőhang,
vízcsobogás hangja. Barlang, szélesebb patakkal, esőtől duzzadtan.
Ilyennek még én se láttam, mondta a férfi, mutatta a lábán a csizmát,
hogy anélkül még neki se megy, s odanyújtott neki is egy jókora nagy
gumicsizmát. Arca úgy volt ismerős, lehetett volna akár az apja.
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Pápai tanítóképzős korából. Vagy az öccse. Mozgása mindig fiús al-
katú öccsééhez hasonlított. És ő ment utána, mintha az lett volna ma-
gától értetődő. Vége lett a barlangnak, s nem volt tovább sehol a
patak. Fenyves borította hegy kezdődött, s ők mentek tovább. A férfi
elöl, ő utána. Ahogy mentek egymás után gyerekkorában, a Bakony -
ban. Apjuk nem tartott velük, olvasgatott a hegy alatt, az árnyékban.
Akkor még hiába gyógyították bármiképp a lábát, minden lépés fáj-
dalommal emlékeztette frontra és hadifogságra. Akkor még nem kö-
vetkezett be rajta a csoda, hogy a pápai Fő utcán, a tanács épülete
előtt, ahol évtizedeken át dolgozott, egy lépés fájdalom nélkül jött el,
s attól kezdve mindig. Persze, hogy apa, akinek ez tilos volt, min-
dent kockáztatva, titokban csak elment a templomba, megköszönte.
A hegyeken anya járt elöl. Ahogy itt most, egy férfi előtte. Aki után
megy, gondtalanul, súlytalanul. Épp, mint gyerekként. Mintha csak
nem is kellene raknia a lábát. Szabad. Tudnia se kell, hova megy.
Gyönyörködhet fák neszében, madarak röptében. S még meg is for-
dulnak. S mint akik egyfelé tartanak, egymás után, jönnek, vissza-
felé. Újra a barlangban. És benne újra a visszhang. Maga, maga, ma -
ga. A bar lang most díszletszerű. Mintha nem csak a nap, a hold is
világítaná. S a maga, maga, maga először Sinkovits hangján szól, mint
Úr a Tragédiából, kicsit patetikusan, kicsit ijesztőn. Aztán Gábor
Miklóséval, ő úgy beszél, mint csábító Lucifer. Latinovits hangja sze-
rep nélküli, egyszerűen emberi hang. Nagyon közelről szól, és nem
visszhangzik. Olyan kérve kér, de hát miért ilyen képtelenül, értel-
mezhetetlenül, nagyon fáradtan, hogy semmit ne lehessen vele kez-
deni. Altass el újra! Hisz ezt szeretné, épp, ő is!

Másnap az uszodában, a tömegben kerülgetve a kitérni nem aka-
rókat, úszni kell, megfeszítetten, hogy elteljen a negyven perc. Ke-
vesebb mit se ér. A barlangból nincs semmi. Az álomból semmi se
marad. Az ismerős arc belemosódik a barlang falába. Egy jó fordulás
után, mellen, feszülő hassal megérzi, a kéz, az érintés, van. Megma-
radt. Megmarad. Mennyivel jobban telnek a percek. Mielőtt egy bál-
natestű férfi gyorsúszásban elgázolna, kötelet váltok. Ami fontos, si-
kerül. Ami eddig fontos volt, sikerült. Aminek meg kellett történnie,
megtörtént. Ez a sok történés, ez az élet. Egy élet áll mögöttem. Mert
azt akarom, egy szerethető élet. S van előttem is. Itt a múlt, kicsi, jó
helyzetekkel. Még a közelmúltban is. A tanya, télvégi tavaszban, lom-
bok nélküli, korai napsütésben, csupaszon és tágasan. Elválasztó
lombozat nélkül, átsimulva a szomszédokéba. Elismerő a párom.
Mintha a fényeket-árnyékokat, a színeket én rendeztem volna. Nagy
István képet lát a tájban. Lelkesedem, mozdulok. Konyhámból a
zsomborban kitelelt krumplit kiteszem az udvarra. Veszem a kapát,
nincs súlya. Fél kézzel megemelem a földet. A krumplit alácsúszta-
tom. Megismétlem még kétszer. A konyhához közel, meggy csemete
tövében, kút közelében. Krumplit ültetek, megmutatni akarásból.
Mint egyszer az a másik asszony, hámozott krumplihéjból. Őt, s csak
ezért, de ezért nagyon, mindig irigyeltem. Gyönyörű krumplija ter-
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mett belőle. Ha most nekem is krumplim lesz, ebből a ráncos,
krumplihéj vékonnyá töpörödöttből, nincs többet irigység.

Egyedül megyek a tanyámra, nagy esők után. S ugyan a meg-
mutatni akarásom pillanata csak nekem fontos már, s így csak az
enyém, ott vannak, konyha és kút közelében, a feltöltésre váró
gumók. A homokból kikandikálnak, odavezet hozzájuk a gyö-
nyörű, bodor leveles, magasra nőtt krumpliszár. Lett krumplim. De
mennyi mindennek az egybeesése kellett hozzá! Van, de mennyire
nem csak nekem köszönhetően. Az a sok minden kellett hozzá, ami
miatt én azt az asszonyt egész életemben irigyelhettem. Hisz a ki-
hajtott krumpli nem csak az én érdemem. Természet, ember, embe-
rek összejátszása a feltétel. Igen. Eső kellett hozzá. Az én tanyámon,
a sívó homokon, sok-sok eső. Kellett hozzá egy ember, akit magam
mellett tudtam. És bennem, persze neki, a megmutatni akarás. Meg
a télvégi tavasz. Amitől neki, napsütésben, kedve kerekedett. A táj-
tól, a térestelen tértől, a magukat mutató tanyáktól, a szomszédo-
kéba átsimulóktól. És bennem épp abban a pillanatban, amikor a
konyha sötétjében a zsombor krumplit megláttam, a megjelenő kép,
azé az asszonyé. Amiért én is vettem a kapát. Megemeltem vele a
földet. Meggy csemete tövében. Ahogy ő, a hegyi szőlő közén.

Sátoros ünnep
Mint a nyirkos ágyneműbe
tekerni a testet, amit belülről
csak a fokozott szívverés 
tart egészben, és nem számít,
hogy hívják az utcát, ahova
beköltöztél, hány szám, 
hanyadik emelet. 

De te is ez vagy, tartozás.
Rád tapad, mint az a nyirkos
ágynemű, a föld színe, szaga is.

Hiába, mondja a száj, ezek
csak tulajdonnevek. Elharapod
a végét, elkened.

De tudod, hogy ez nem 
sátoros ünnep. 

Az elkent mondatok visznek el majd
egy határőr idegen szaváig, addig 

LÁZÁR BENCE ANDRÁS
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amikor csak arra kíváncsi a száj, 
hogy mennyi igaz belőled, 
mit hoztál magaddal, 
mennyit ér hátadon a zsák. 

Takarásban
A délutánt egy pihenőpad deszkáin,
az estét már a lebontott üveggyár 
romjai közt nézem végig. 
A délután még türkiz,
az este már végtelen fekete. 
A délutánban virágok. Az estében 
összetört üvegek. 

Egyedül a bőr és alatta a zsírszövet 
nem változik.

A többi mind dolgozik. Mozgatják
bennem az idegent. Csak ez nem
látszik. Ez takarásban van.
Összetörnek, összeraknak.

Pont így, ahogy az üveggyárat.
Pont így, csak az úgy maradt.
Így dolgoznak bennem szövetek.
Összetörik az idegent, beépítik.
Így vagyok, bőr, alatta zsírszövet,
mélyebben tiszta hús, egész, 
működő gépezet. 

Így ülök pihenőpad deszkáin
délután, türkizben, és változom
este, végtelen feketében. 

Az összetört üvegek meg visszaszórnak.
Az egyikben törzs, végtag. A másikban nyak, 
koponya. Így én is darabokban.

A délutánban még virágok, az estében 
csak összetört üvegek, de az egész, tiszta, 
működő gépezet.
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Precíz
Ez a doboz a szekrényen
emlékeztet valamire
de hiába emelem fel a fedelét
csak az üresség csap meg
az enyhe szédület

�

a költözés így hoz felszínre tárgyakat
ragasztja össze az éveket

�

például ez a fotel
ahogy sokáig nem mozdult
csak állt árnyékába fagyva
és most túl éles az a tiszta folt
amit maga alá rejt
hogy igazán szeretni tudjam

�

aztán mégis ráülök
kezemben a lista arról
amit itt kellene hagynom
de nem tudok választani
a teherautó kürtje
ad hangot tehetetlenségemnek
miközben a munkások 
precízen szétszerelik a múltam

Tapogatózás
állandóan ez az időjárás mondanám
ahogy állok az ablaknál
és úgy nézek kifele
mintha közöm lenne ehhez az egészhez
a bűntudathoz
hogy a köd végül is semlegesít
embert tárgyat

KÓKAI JÁNOS
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�

arcom most kívülről nézve csipke
erre gondolok
ahogy a függöny virágmintája
rám vetül
mint egy rossz emlék

�

mégsem mozdulok
csak figyelem 
a pára hogy válik esővé
hogy lesz cseppfolyós az a bizonytalan határ
ahol a tapogatózás
egy ideig még menedék lehetett

Fekete lé
szemembe kap a Nap
mint egy féltékeny szerető
most már fel kell kelnem
nem fekhetek
az ágynemű völgyeiben

�

inkább arcom elé teszem a kezem
ez lehet egy bújócska is
az elkövetkező órák elől
de úgyis tudom hogy mindig rám találnak

�

már a kávé ízét érzem a számban
ez ad némi lendületet
kiegyensúlyozni a konyhába testemet
és itt most nincs szükség biztonsági hálóra

�

kint sámlira ülök
onnan nézem ahogy lefő a fekete lé
nem látom magam benne
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Róna Péterrel
Róna Péter (1942) 1956-ban emigrált. Előbb a Pennsylvania Egyetemen
gazdaságtörténeti (1964), majd Oxfordban jogi diplomát (1966) szerez.
1969-től egy washingtoni ügyvédi irodában dolgozik, majd a kereskedelmi
minisztérium úgynevezett közvetlen külföldi befektetések osztályának jog-
tanácsosa. 1971-től a Schroders Bank munkatársa, 1986-tól 1990-ig a J.
Henry Schroder Bank & Trust Co. elnök-vezérigazgatója. 1990 és 2004
között a magyarországi befektetésekkel foglalkozó Első Magyar Alapítvány
elnök-vezérigazgatója. Idén ősztől az oxfordi egyetem (Blackfriars Hall)
vendégtanára.

Mohammad Yunus Bangladesben kidolgozott kezdeményezése, a
Gra meen Bank már több mint 100 országban működik. Egy kívülálló
számára nehéz — valójában lehetetlen — megítélni a hit, az erkölcs,
az életforma, a közösség kultúrája és a társadalmilag is elismert siker
keverékének dinamikáját, ezért Yunus zseniális receptjének ma-
gyarra fordítása számos kérdést vet fel. De a szegények gazdasági
felemelkedésének ügye egyáltalán nem új, és egyáltalán nem isme-
retlen Európa történelmében. A keresztény egyházak — és kiemelten
a kato likus egyház — komoly történelmi szerepvállalásra tekinthet
vissza a közösségi együttműködésre alapozott hitelintézetek létre-
hozatalában. Ilyenek voltak a 19. században létrehozott, „Monte”
előnévvel ellátott takarékbankok (cassa di risparmio) Olasz or szág -
ban, vagy a portugál caixa hálózat egy része, illetve a spanyol és a
francia típusú caisse de depôt és a szakszervezetek által szervezett ta-
karékbankok. (A katoli kus egyház elképzeléseinek gazdasági alap-
jairól olvashatunk Anto nio Genovesi és a nemrég boldoggá avatott
Antonio Toniolo írásaiban.)

És itt rá is bukkanunk az első és talán legfontosabb közös neve-
zőre Yunus és az európai tapasztalat között: egyik sem az egyénre,
hanem a közös gazdasági tevékenységre és érdekre szervezett kö-
zösségre épít. A hitelfelvevő lehet az egyén, de mindenképpen
szükség van egy „szolidáris” csoportra, azaz egy olyan — jellegze-
tesen néhány tucat emberből álló — közösségre, amely együtt dol-
gozik, magyar kifejezést használva, „együtt sír és együtt nevet”, és
együtt vállalja a hitel visszafizetését. Yunus első hitelét, 27 dollárnak
megfelelő helyi pénzt egy olyan 42 asszonyból álló munkaközös-
ségnek adta, amely bútorok gyártásával foglalkozott. Európában a
közösségi alapú hitelfelvevőket szintén egy adott közös tevékenység
kötötte össze, de kérdés, hogy Yunus szolidaritási kritériuma és a
mai magyar kezességvállalás között milyen az átfedés, milyen mér-
tékben él a magyar társadalomban a közösségi szolidaritás. A kérdés

Hogyan értelmezhető
európai, illetve ma-
gyar szempontból a
bangladesi Moham -
mad Yunus által alapí -
tott szegények bankja?
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azért fontos, mert miközben Yunus a szegénység tompításának le-
hetőségét a közösség és a közösségi szellem felerősítésében látja,
korunk nyugati kultúrája az egyén önmegvalósítására helyezi a
hangsúlyt. Napjaink erkölcsi és szellemi zavara hazánkban is rész-
ben ennek az ellentétnek a feltáratlanságából fakad. A rendszervál-
tást követő liberális politikai elmélet a közösségben, a közösség vé-
delmére irányuló erőfeszítésekben a szocializmus utórezgéseit vélte
felfedezni, aminek következében jelentősen megrongálódott a ma-
gyar közösségi szellem hagyománya, miközben az alternatíva, az
egyén önmegvalósításának értékrendje — aminek sikere egyes or-
szágokban, mint például az Egyesült Államokban tagadhatatlan —
nálunk aligha jutott túl a durva önzésen. Alapkérdés tehát, hogy a
modell az egyén kiemelkedését, egyúttal a közösségből való kiválá-
sát vagy az adott közösség felemelkedését hivatott szolgálni.

Talán a legközelebbi magyar tapasztalat a múlt század első felé-
ben egy ideig sikeresen működő Hangya mozgalom volt. Itt a közös
nevező Yunus elképzelésével az, hogy minden „tulajdonos” egyút-
tal munkavállaló is volt, tehát a munkáltatói/munkavállalói meg-
különböztetés és ellenérdekeltség a gyakorlatban feloldódott. Azon
kívül, hogy kérdés, mennyi maradt a Hangyát támogató érték-
rendből és kultúrából, azonnal szembesülünk egy sor gyakorlatias
gonddal, amely nem jelent problémát a muzulmán rendszerben
működő szerkezet számára, de komoly feszültséget okozhat a ma-
gyar jogrendszerben: ez a tulajdonosi hányad/szavazati jog/jelzá-
logosítás/elidegenítés kérdésköre, átfogóbban fogalmazva, a kamat
illetve a haszon és a haszonhoz vezető eszközök és jogok helye.
A muzulmán szerkezet ugyanis közel áll a szocialista termelőszö-
vetkezet felépítéséhez, amelynek eredeti formája nehezen illeszt-
hető a piacgazdaságra épített rendszerbe. A muzulmán saria (egy-
házi törvény) tiltja a kamatot, és sokoldalú elmélete van a „jogos”
és a „jogtalan” haszonról, amely megkülönböztetés végeláthatat-
lan nehézség forrása a mai magyar jogrendszerben (lásd például a
Tocsik-per kimenetelét).

Talán érdemes felidézni, hogy e kérdések égető jelentőséggel bír-
tak a középkorban mind Aquinói Szent Tamás (keresztény), Mai -
moni desz (zsidó) és Avicenna (muzulmán) teológiájában, továbbá
megemlíteni, hogy a gazdasági tevékenységek, kiemelten a köl-
csönzés és a kamat (uzsora) kérdésében a három nagy vallás, kö-
vetve a há rom nagy teológus/filozófus elemzését, szinte azonos
demonst ratio-t tett magáévá. Mindhárom szerint a pénz mindössze
a csere eszköze, tehát nem produktív, ezért a kamat minden for-
mája uzsorának számít. Mint csereeszköz a pénz nem termékeny, és
mivel nem termékeny, nem jogosult jövedelemszerzésre.

A mérhetőség, a mérés és a számszerűsítés szerepének kialakulása,
mint a tudományosság meghatározó ismérve a Felvilágosodást kö-
vetően háttérbe szorította azokat az emberi értékeket és tevékenysé-

Ezek alapján mit mond-
 hatunk a haszon és a
közjó kapcsolatáról?
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geket, amelyek nem vagy csak nehezen mérhetők. Ilyen a közjó, ami
nem mérhető, ellentétben a pénzügyekkel, ahol a tevékenység már
eleve úgy van meghatározva, hogy annak kivétel nélkül minden je-
lensége pontosan mérhető legyen. A közjó és a haszon (kamat) kö-
zötti feszültség tehát nem újdonság a három nagy monoteista civili-
záció életében. De viszonylag új, hiszen aligha több mint kétszáz éves
az utóbbi átütő térnyerése az előbbivel szemben. A Szent Tamás szá-
mára még egységes ratio objektív és szubjektív elemekre bomlott, és
az így kialakult felosztásban az objektivitás köntösének kizárólagos
birtokosa a mérhetőség lett. Az ellentét tehát — amelyben többek kö-
zött a szegények bankjának kérdése is vergődik — nem egyfelől az
önzés és haszonűzés, másfelől pedig a szociális érzékenység és a
közjó, hanem a mérhetőség mindent elsöprő imperatívusza és az em-
pátia — mint az ember közösségi lényének kiiktathatatlan alkotó-
eleme — között feszül. Az előző diadalának ára az utóbbi entrópi-
ája, mert a kettő valójában összeegyeztethetetlen. A gond nem a
bankárok sekély szociális érzékenysége, erkölcsi botfüle, vagy szűk
látóköre, hanem az, hogy a mérhetőségre alapozott rendszer — le-
gyen az pénzügyi, vagy a természettudományok bármelyike — ki-
zárja magából a nem mérhető tényezőket. Ebben rejlik a modern tár-
sadalomtudományok, kiemelten a közgazdaságtan tragédiája és 2008
óta (ismételten) megtapasztalt bukása. Aztán persze az empátia ér-
zése fellázad, keresi a kiutat, így a szegénység felszámolásához szük-
séges eszközöket is, de nem tud megbirkózni a tudományos objekti-
vitás követelményével, mert az empátiát nem lehet számszerűsíteni,
nem lehet a számszerűsíthető kritériumok rendszerébe illeszteni.

Yunus kiemelkedő szociális érzékenysége és annak szerepe elképze-
lésének sikerében nem kérdéses. De sikerének titka nem csupán
ebben, hanem a pénz szerepének leegyszerűsítésében, mondhatnánk,
visszaegyszerűsítésében rejlik. Az általa rendelkezésre bocsátott köl-
csön ugyanis olyan kontextusban működik, amelyben a pénznek ja-
varészt csak csereeszköz szerepe van. A kölcsön nem a tulajdon fel-
halmozását, még nem is a tevékenység hatékonyságának mérését,
hanem a munkába állást és a megélhetést szolgálja. Mindaddig, amíg
a kölcsönt felvevők dolgoznak a kölcsön segítségével, és a kitűzött
határidőn belül azt visszafizetik, a kölcsön — más néven a rendelke-
zésre bocsátott tőke — alkalmazásának hatékonysága nem számít.
Ráadásul a szerkezetből visszaköszön a vallás pénzre vonatkozó, fen-
tiekben vázolt tanítása, ami az elképzelésnek óriási erkölcsi erőt ad.
Az így biztosított morális tekintély a rendszer résztvevőit a feltételek
betartására ösztönzi még akkor is, ha gyakorlatias megfontolások
alapján ennek az ellenkezője mutatkozna ésszerűnek. De a szerkezet
már komoly gondokkal nézne szembe, ha komplex beruházásról,
tehát az amortizáció vagy a megtérülési ráta kiszámításáról kellene
gondoskodni, vagy ha jelentős piaci bizonytalansággal kellene szá-
molni. (A Grameen Bank ügyfelei szinte kivétel nélkül csak biztos

Miben rejlik Yunus
sikerének a titka?
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megrendelésre kapnak hitelt.) Ellentétben a Yunus modellel, a sze-
kuláris világban az ösztönzők az egyéni érdekre épülnek, és ezt a
felépítményt hivatott a jogrendszer is megerősíteni.

Fontos és sokatmondó feltétele Yunus eredeti rendszerének, hogy
csak gyerekes asszonyokból álló közösségnek ad hitelt. Bár a ké-
sőbbiekben a feltétel valamelyest módosult, a hitelfelvevők 94 szá-
zaléka ma is nő. A feltétel jelentősége abból a felismerésből fakad,
hogy a rendszeres munkához kell az erős indíttatás. A rendszer ki-
zárja az egyéni haszonűzést, így elesik a leggyakrabban használt
ösztönzőtől, de a haszonűzés motivációs erejét bőségesen helyette-
síti az anyai szeretet. Kérdés, hogy a fizetési fegyelem fenntartásához
ez elégséges lenne a fogyasztói társadalomban, amely a fizetési fe-
gyelmet gyakorlatilag a fogyasztás letiltásával biztosítja. Mi törté-
nik, ha a kollektíva egyik tagja például túlfogyaszt, eladósodik, és
kilakoltatják? Általánosabban fogalmazva, hogyan lehet megvédeni
a kölcsönt felvevő csoport tagjait a „rendes” bankrendszertől, az
áruhiteltől, az uzsorásoktól stb.?

A fentiek alapján két következtetés tűnik indokoltnak. Egyrészt, a
bankrendszer nem képes a szegények finanszírozásához szükséges
feltételrendszert magáévá tenni, mert a kettő egyszerűen össze-
egyeztethetetlen. Másrészt, a szegények bankja elképzelhető még egy
fejlett gazdaságban is, mint sajátos, különálló pénzintézet, amelynek
a szabályozása eltér a pénzintézetekre vonatkozó szokásos megkö-
zelítéstől amennyiben a finanszírozott gazdasági tevékenységben a
pénz mindössze csereeszközként szerepel, és ha a rendszeres mun-
kára ösztönző tényező az adott társadalomban fellelhető. De ebben
az esetben is a jogi és hatósági eszközök szerepe jelentős elemzést ér-
demel, mert a rendszer egésze nem a társadalmi értékek, illetve a hit
erkölcsi erejére, hanem az önérdek-alapú ösztönzőkre épül.

Milyen következteté-
seket vonhatunk le
mindebből?
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KORKÉP A FOGDÁBÓL:
JELENTÉSEK TÖRÖK JENŐ
BÖRTÖNBESZÉLGETÉSEIRŐL

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltárában (ÁBTL) őrzött egyik „dosszié”1 azo-
kat a jelentéseket tartalmazza, melyeket az 1953.
május 29-én börtönbe került piarista Török
Jenőről az egyik beépített cellatárs (köznyelven:
„tégla”) már a letartóztatás másnapjától másfél
hónapon át folyamatosan adott. A sokak által jo-
gosnak vélt „társadalmi elvárás” (kísértés?, kí-
váncsiság?) ellenére, hogy időigényes nyomozás
eredményeként felfedjük a jelentő kilétét, a kö-
vetkezőkben mi inkább magának a jelentésnek
a tartalmi közlését tűztük ki célul, hiszen az
olyan kordokumentum, mely a megfigyelt cél-
személy személyiségéről (életéről, hivatásáról,
világnézetéről, műveltségéről, jelleméről, uram
bocsá’ gyengeségeiről), s a magyar egyháznak
már a II. Vatikáni zsinat előtt hazánkban is érzé-
kelhető megújulás-vágyáról közöl az (egy-
ház)történelem számára bizonyító erejű és ta-
nulságos adatokat, segítve egyúttal a korszak
(benne konkrétan az egyházüldözés módszerei-
nek s esetleges motivációinak) jobb megismeré-
sét is. Valljuk ugyanis, hogy az „egyháztörténelem
Isten kegyelmének és az ember szabad akaratának vi-
szonya a tér és az idő színpadán,”2 ahol azért nem
a gyarlóság és a rosszakarat a főszereplő, hanem
a hitvalló élet, illetve a hitvalló életre való tö-
rekvés. (Egyébként a jelentő nevét már az ere-
deti iraton is lefedték, annyi azért megállapít-
ható róla, hogy valamiféle vasúti szabotázs
miatt lehetett fogva, nagy vallási műveltséggel
rendelkezett, s Török Jenőt korábbról — való-
színűleg Debrecenből3 — ismerte.)

Török Jenő 1908-ban Budapesten született.
A pia ristáknál tett érettségije után — jómódú
apja kívánságára — elkezdte jogi tanulmányait,
de egy évre rá a gimnáziumban már sarjadozó
hivatása, egy időközben elvégzett lelkigyakorlat,
s valószínűsíthetően Prohászka hatására (akinek
a szószéken bekövetkezett halálánál az Egyetemi
templomban jelen volt) belépett a piarista rend -
be. 1934-ben mint történelem–latin szakos tanárt
szentelték pappá. 10 éven át Vácott, majd rövid
nagy károlyi, illetve budapesti működést köve-
tően 1945-től az iskolák államosításáig Debrecen -
ben tanított. Mint a Katolikus Akció (AC) ifjúsági
szervezetének vezetője — lelkigyakorlatok tartá-
sával, könyvtáralapítással stb. — itt kezdte meg
az apostoli munkára kiszemelt vállalkozó fiata-

lok közösséggé szervezését, melyet mint buda-
pesti lelkipásztor, illetve AC-titkár még intenzí-
vebben folytatott. Következésképp hamar az új
hatalom látókörébe került, őrizetbe is vették, de
17 nap után4 kiengedték, majd — ma már tudjuk:
Agárdon5 — „illegalitásban” élt, egészen 1953-as
bebörtönzésének kezdetéig, melynek első hetei-
ről az alábbi jelentések tudósítanak (teljes terje-
delmükben való közlésüktől — az 1953. június
12-i kivételével, mely az effajta jelentések számára
előírt kötelező formai tagozódás érzékeltetésére
eredeti szövegezésében olvasható — eltekintet-
tünk, hiszen fölöslegesnek ítéltük a vizsgálódá-
sunk szempontjából lényegtelen részeket vala-
mint az ismétléseket).

�

1953. május 30. [Török Jenő elmondta, hogy
1952-ben már nem lelkipásztorkodott, ugyanak-
kor] Tevékenységük volt az illegálisan megszer-
zett katolikus sajtótermékek fordítása, sokszo-
rosítása és terjesztése. (…)

1953. június 3. (…) az irodalomra terelődött a be-
szélgetés. (…) számtalan magyar költőtől szár-
mazó verset idéz. A versek főleg papköltőktől
származnak és témájuk irredenta, hazafias vagy
forradalom ellenes. (…) legkedveltebb költői
közé tartozott a piarista Sík Sándor, aki jelenleg
a rend magyarországi rendfőnöke. (…) számta-
lan nagy hatású beszédet mondott el a szószék-
ről a közelmúltban, de most a prédikálási enge-
délyt megvonták tőle azzal (…), hogy a piaristák
tanításra és nem beszédek tartására kaptak en-
gedélyt.6 (…) Adytól legkedveltebb költeménye
a „Felszállott a páva” című. (…) Ma a zárka fel-
mosását neki kellett elvégezni. (…) Ma reggel or-
vosi vizsgálatra jelentkezett, társai tanácsára azt
említette, hogy régi bélhurutja kiújult. Ez nem
felel meg a valóságnak, (…) társai tanácsát azért
fogadta el, hogy diétás kosztot tudjon kérni. (…)
várja kihallgatását és találgatja, hogy eddig
miért nem következett be.

Beszél arról, hogy az angol miniszterelnök leg-
utóbbi nyilatkozata7 odamutat, hogy a szem-
benálló felek legelsősorban az osztrák állam-
szerződést fogják létrehozni. (…) A szerződés
létrehozásáról számított három hónap múlva a
szovjet csapatoknak ki kell vonulni Ausztriából
és Magyarországról. Ennek megtörténte után
lehet számolni azzal, hogy nálunk is kezdetét
veszi a változás. (…) Ezzel kapcsolatban annak
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az aggályának ad kifejezést, hogy a Nyugatról
visszatérők és az itthon levő feudál beállítottságú
papság összefogása esetleg meggátolja az általa
remélt egészséges megújhodást. Ezért tartja na-
gyon fontosnak, hogy ki lesz az egyház főpász-
tora és Róma kit fog nunciusnak delegálni. Han-
goztatja azt a kívánságát, hogy ezeknek feltétlen
haladó szellemű, szent életű embereknek kell
lenniök. (…) magát a haladó szellemű papság
csoportjába sorozza, aki feltétlenül szükségesnek
tarja az egyház keretein belül is a reformok ke-
resztülvitelét.8

(…) A földalatti gyorsvasút építését nagyon fon-
tosnak mondja, de mint megjegyzi, sajnálatos,
hogy sok áldozatot követel. Állítása szerint a ke-
szonokban sok ember vesztette eddig életét.9

Társainak vicceket mond el, ezek nagyrészt a de-
mokrácia vezetőit, valamint berendezkedéseit
teszik vicc tárgyává.

1953. június 4. (…) Az a megérzése, hogy kihall-
gatását azért halasztják, hogy ezzel is csak ki-
merítik idegileg. Panaszolja, hogy az egyik őr
azért szidja és bántalmazza, hogy ezzel is meg-
törjék. Különösen (…) a káromkodásokat viseli
nagyon nehezen.

(…) Veszekszik társaival amiatt, hogy a kenyér-
morzsát a W.C. kagylóba dobják. Erélyesen fel-
hívja őket, hogy adják át neki, majd ő étkezés után
az ételes edényekben kiadja. (…) Naponta több-
ször visszavonul és hosszasabban imádkozik.

1953. június 5. Elmondja, hogy (…) Agárd köz-
ségben egy villában tartózkodott hosszabb ideig,
nappal sohasem hagyta el tartózkodási helyét,
csak este sétálni ment ki. (…) van egy 3+1 csöves
rádiója, ami jelenleg anyja lakásán van. (…) El-
mondja, hogy a magyar demokrácia hogyan biz-
tosít magának valutát. A külföldi rokonokkal ren-
delkezők levélben felkérhetik rokonaikat, hogy
fizessenek be dollárban akciós csomagra, a befi-
zetés megtörténte után Budapesten kiváltható a
csomag, ami főleg magyar gyártmányú ipari ter-
mékekből áll. Ilyen csomagot ő is kapott, az érte
járó dollárokat Párizsban élő nővére fizette be.

1953. június 6. (…) megítélése szerint ügye tiszta a
Hatóság10 előtt, mert az mindenben azonos a múlt
évben letartóztatott társai ügyével. (…) Azóta csak
illegális bujkálása az, amiért felelősségre vonhat-
nák. (…) reméli, azok nem fogják a Hatóságot ér-
dekelni, akik lakásaikon befogadták és bejelentés
nélkül bujtatták őt. (…) attól fél, hogy elítélés nél-
kül kieresztik és kötelezik, hogy időnként jelenté-

seket tegyen a hatóságnak, mint beépített ember.
Ez esetben nem marad számára más lehetőség,
mint „leadni a drótot”, szervezetük tagjait értesí-
teni és figyelmeztetni. Tisztában van azzal, hogy
erre a Hatóság rá fog jönni és újból letartóztatják,
de másként nem lehet. (…) A kihallgatással azért
várnak, hogy idegileg előkészítsék a beépítésre.

(…) Elmondja elképzeléseit, kik lesznek alkal-
masak a változás bekövetkezése után a közélet
vezetésére, irányítására. (…) megemlít egy Paál
nevű volt főszolgabíró ismerősét, aki legutóbb
Kassán volt főszolgabíró. Ez az ismerőse most
azzal foglalkozik, hogy a háború után kiadott
rendeleteket tanulmányozza és megvizsgálja,
(…) hogy azok körül melyek maradhatnak meg
a változás utáni ország kormányzásában. Han-
goztatja, hogy a változás után a kommunisták-
nak továbbra is meg kell maradniuk az ország
ügyeinek irányításában, csak megkisebbedett
hatáskörrel. (…) a bosszúnak és üldözéseknek
meg kell szűnni, azokat, akiknek nagy a bűnük,
bíróság előtt kell felelősségre vonni.

(…) Eszmét fegyverrel elpusztítani (…) nem
lehet, csak eszmével, olyannal, ami jobbat, töké-
letesebbet tud produkálni. Arra, hogy az eszmét
fegyverrel elpusztítani nem lehet, példa maga az
egyház, amely minden üldözés ellenére él, ter-
jeszkedik és megújhodik.

Magyarország jövőjét egy dunai konföderáció
magalkotásán keresztül látja biztosítottnak
[melyben esetleg még Jugoszláviának is helye
lenne]. (…) beszél az amerikai politikáról is és
kijelenti, nem kívánatos, hogy az amerikai kapi-
talizmus diktáljon Magyarországnak a változás
után. A kis egyéni tulajdonnak azonban meg kell
maradni a kereskedelem és az ipar területén.
(…) az orosz térhódítás a változás után meg fog
szűnni és visszavonul régi határai közé.

(…) fentiek elmondása után hozzákezdett a „Ke-
reszt Útja” című munkájából11 a második stáció
ismertetéséhez.

1953. június 9. (…) beszélt a népi demokrácia
családvédelmi intézkedéséről. (…) Beszél a csa-
ládi pótlék felemeléséről, megjegyezvén, hogy
előtte érthetetlen, miért nem kapnak az egy
gyermekes szülők családi pótlékot. Az intézke-
dés lényegét abban látja, hogy az államnak sok
általa nevelhető gyermekre van szükség. Erősen
bírálja azt a korábbi intézkedést, hogy a leány-
anya gyermekét az államnak adhatja és a gyer-
mekért 3000 forintot kap. (…) megjegyzi, ezek
lesznek a janicsár gyerekek.

779

Kéthasábos:Layout 1  2010.09.17.  11:59  Page 779    (Black plate)



(…) elmondotta, hogy kb. 1 éve a deportálások
megszűntek. Ezt azzal magyarázza, hogy a leg-
utóbbi svájci választások alkalmával ott olyan vá-
lasztási plakátok jelentek meg, amelyek ottho-
nukból könnyezve távozó, gyermeküket karjukon
tartó anyákat mutatnak be. A plakátok felírása a
következő volt: „Szavazzatok a kommunistákra,
ha ezt akarjátok.” Ennek hatására Thorez és To-
gliatti12 levelet intéztek Rákosihoz, amelyben fel-
tették a kérdést „mit csináltok?”

1953. június 10. Beszélt arról, hogy egy amerikai
közéleti nő interjút adott újságírók előtt arról,
hogy milyen hibái és fogyatékosságai voltak a ka-
tolikus szerzetesi nevelésnek. Ezzel kapcsolatban
a Vigilia című katolikus folyóirat 1948. január hó-
napban egy 12 oldalas cikket közölt és válaszolt
az interjúban foglaltakra.13 Cikkének lényegét el-
mondja és abból kétségtelen, hogy az nem vallási,
hanem politikai megvilágításban foglalkozott a
felvetett kérdésekkel. (…) megjegyzi még, hogy
a Vigiliában több cikke jelenik meg.14

Bőven foglalkozott újból a magyar írókkal, felso-
rolva néhányat, akik a háború után Magyaror szá -
gon maradtak. (…) kevés kivételtől eltekintve fel-
szólítás ellenére sem hajlandók a demokráciában
írni. Megemlíti többek közt Herczeg Ferencet, aki
(…) jelenleg is budai villájában lakik, 90 éves kora
ellenére a legnagyobb szellemi frissességben él.
(…) villájában az ostrom idején egy orosz tábor-
nok lakott, aki annyira megszerette, hogy 10
munkáját orosz nyelvre is lefordíttatott és bizto-
sította személyes sérthetetlenségét.15 Emiatt nem
került sor az író deportálására sem. Egyébként
(…) mint írót, nem szereti.16

Beszélt arról, hogy a mozik, ha orosz témájú fil-
met vetítenek, teljesen üresek. Ezzel szemben
telt ház mellett játszották a Déryné17 és az Erkel18

című magyar filmeket. Szól arról, hogy számos
jeles színművész határozottan megtagadta fellé-
pését a demokráciában.19

A Kereszt útja című munkájának további ismer-
tetését ma estére tervezi. Kijelenti felém, hogy
nem szívesen vette elbeszélésemet egyik rend-
társa debreceni viselt dolgairól és arra kér, hogy
a jövőben a többiek előtt ilyenekről ne tegyek
említést. Menti társát azzal, hogy nem volt nor-
mális és azóta zárt intézetbe is került.20

Felveti számomra a kérdést, miben látom okát
annak, hogy a katolikus szerzetes iskoláknak
nem sikerült az ifjúságot olyan világnézeti tar-
talommal feltölteni, amely a megpróbáltatások
éveiben kiállhatta volna a próbát, mi az oka alul-

maradásuknak. (…) neki is vannak meglátásai,
de szeretné az én véleményemet is hallani.

1953. június 12.
A 213. sz. zárkában lévők magatartása

J e l e n t é s
Budapest, 1953. június hó 12-én

[név vastag fekete festékkel lefedve, azaz anonimizálva]

Ügyéről: Ma reggel annak a reményének adott
kifejezést, hogy végre kihallgatják.

Ügyével kapcsolatban egyébként újat nem mond.
Megemlíti, hogy az illegalitás hónapjaiban az őt
segítő társán kívül csak két volt pap munkatársá-
val találkozott, de erről senki sem tud.

Hangulatáról: Tegnap este folytatta a Kereszt
útja című munkájának az ismertetését.

Ma reggel a mosdásra várás közben egy női hang
hallatszott be a zárkába. Idegesen az ajtóhoz ug-
rott és hallgatózott. Kijelentette, hogy egyik se-
gítőtársának hangját vélte felismerni és ez lát-
hatólag nagyon nyugtalanította.

Beszélt arról, hogy a történelmi nevek „y”-ját „i”
betűvel cserélik fel. Ezzel kapcsolatban el-
mondja, hogy egy orosz pedagógus társaság lá-
togatást tett magyar iskolákban és kifogásolta,
hogy a falakon csak a mai vezetők arcképei van-
nak kifüggesztve, a régi történelmi nagyságoké
nem. Erre a kifogásra újabban megjelennek a fa-
lakon a Magyarország nagyjainak az arcképei.
Hozzáteszi, hogy az oroszok régi nagyjaikat is
rendkívül megbecsülésben tartják.

Elmondja, hogy a katholikus egyház legnagyobb
élő zeneszerzője részt vett egy értekezleten, ahol
az egyházi zenét törölni akarták. A zeneszerző
fel készülten kifejtette az egyházi zene ősi magyar
eredetét és így a katholikus egyházi zene to-
vábbra is megmaradt. E zeneszerző később egy
nagyszabású kompozíciót írt, melyért magas ki-
tüntetésben részesült.21

Beszélt a békekölcsönökről. Elmondta, hogy a
gyári munkások legnagyobb része teljesen el-
fordult a demokráciától, mert mindig több és
több munkával terhelik, és az állandó kölcsön-
jegyzésektől is elkedvetlenedve csak úgy haj-
landó kölcsönt jegyezni, ha ÁVH-s pressziót
gyakorolnak. Mint mondja, a kölcsön egy bur-
kolt állami adó, és arra való, hogy a befolyt ösz-
szeg egy részéből a kiválasztottakat jutalmaz-
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zák. Megjegyzi, hogy tavaly már sokan nyertek
nagyobb összegeket.

Ismét rátér kedvelt témájára, a választásokra. An-
 nak az aggálynak ad kifejezést, hogy az első vá-
lasztás még komoly sikert nem hozhat, mert meg-
ítélése szerint a politikai múlttal rendelkező pártok
vezetői nem fognak tudni visszatérni (Peyer, Eck -
hardt)22 és agitációt kifejteni. Politikai rutinnal nem
rendelkezőknek pedig esélyük nem lehet, s a tö meg
tanácstalanul fog állni, nem lesz, aki felvilágosítsa.
Beszél a Barankovics párt ról23 is, elmondja, hogy ná-
luk az volt a hiba, hogy jóval több mandátumot kap-
tak, mint amennyire képzett emberük volt. Így tör-
tént, hogy csupa tudatlan vidéki tanító került be a
képviselőházba. Ezekkel könnyű volt elbánni.

Részletesen beszélt újból Eisenhower beszédjé-
ről.24 A beszédnek azt a részét emeli ki, amely-
ben az új elnök azt fejtegeti, hogy Oroszország
történetében a sztálini korszak hatalmas sikere-
ket hozott, Oroszország világhatalom lett. A sztá-
 lini korszak Sztálin halálával lezárult, a mostani
vezetők dolga egy új békés korszak alapjainak a
lerakása. Ezt a jövő szempontjából nagyon ked-
vezőnek ítéli, és az oroszországi belpolitikai
helyzet alakulását az elhangzott felhívásra tör-
téntnek látja. Részletesen foglalkozik a szovjet
jelenlegi helyzetével, hangsúlyozza, hogy Sztálin
halála után hosszabb ideig semmi irányítást
nem kapott Magyarország a Szovjettől. Beszél a
katonai és a rendőri frakciókról.

Elmondja, hogy Eisenhower és Churchill be-
széde közt ellentéteket nem tartja lényegesnek,
különben is lehetséges, hogy az ellentétek meg-
állapodásszerű látszólagos ellentétek csak.

Egyébként egészségesnek és nyugodtnak mond -
ja magát. Ma reggel többi társával együtt erős
fejfájásra panaszkodott, amit a melegnek és a le-
vegőtlenségnek tulajdonít.

Készült: 1 pld.
2 old.

Gépelte: S. J.

1953. június 13. (…) kijelenti, hogy a változás
után is szükségesnek tartja a nagyobb üzletek ál-
lami kézben tartását. (…) A 8–10 holdas kisbir-
tokok visszaadása helyes, de a meginduláshoz
állami hitelt kell nyújtani számukra és azokat
szövetkezetekbe kell összefogni. A gazdálkodás
állami irányítása nem maradhat el.

1953. június 15. Megismétli, lehetséges, hogy meg-
 kísérlik beépítésemet is, de ezt nem fogják for-

szírozni. (…) újra visszatér a beépítésekre. El-
mondja, hogy Beresztóczy pápai prelátus szaba-
dulása után azt mondotta, hogy „A mai időkben
az ember vagy vértanú, vagy gazember lesz. Én
nem tudtam vértanú lenni.”25 Következésképp
Beresztóczy becsületesen figyelmeztetett arra,
hogy beépített. (…) kijelenti, hogy (…) rend-
szerváltozás esetén a beépítetteknek nem kell
tartaniuk a felelősségre vonástól, mert ebben az
országban mindenki olyan súlyosan vétkezett,
hogy nem lesz kinek, kit felelősségre vonni.26 Az
egy Mindszenty kivételével a prominensek is
mind beadták a derekukat.

Beszél egy szerzetes társukról, akit az állami
egyházi hivatal kiszemelt arra, hogy egy katoli-
kus lap szerkesztését vállalja el. (…) kezdetben
szabadkozott, de a nyomás alól nem tudott ki-
térni, először elment Bánáss püspökhöz. (…) Bá -
náss látva azt, hogy a lap Róma ellenes lesz, nem
adta meg hozzájárulását. Ugyanígy megtagadta
Czapik püspök is. Ezek után paptársuk disszi-
dálni akart, a határon rálőttek és elfogták. Be-
szállították Budapestre a kórházba, a műtőből
mindenkit eltávolítottak. A holttestet a legna-
gyobb csendben eltemették, ruháját kiadták bá-
tyá nak és közölték vele, hogy testvére műtét
közben meghalt.27

1953. június 17. (…) Újból megjegyzi, hogy a női
rabokkal milyen gorombán bánnak, ha a folyo-
són női hangokat hall, csendre inti társait és hall-
gatózik. (…)

1953. június 20. (…) várja mindennap kihallga-
tását, de nyugodtnak látszik. Élénken részt vesz
a beszélgetésekben. Kiválóan visszaemlékezik a
régebben elhangzottakra. Hosszabb eszmecserét
folytat (…) a szakoktatás problémáiról és annak
az (…) új társadalom felépítése tárgyában kifej-
tett elgondolásaihoz saját álláspontját mondja el.
(…) széles látókörű ismertekkel rendelkező, a
társadalomtudományban is kiválóan jártas,
gyors észjárású, jó meglátású ember. Állásfogla-
lásaiban a konzervativizmus és az idealizmus üt-
közik a haladó szemlélettel és a materializmus-
sal. Éjjel újból rosszul aludt, de fáradtságát
meglátásom szerint nagy akaraterővel leküzdi.
Egyik társától francia nyelvtant tanul.

1953. június 23. (…) új zárkatársát nem szívleli,
(…) mert állandó beszéde és kérdezgetése rend-
kívül idegesíti, kimeríti. Ugyanezen társa felké-
résére hosszú előadást tart a katolikus egyház-
ról, a szerzetesek feladatairól, a szertartásokról,
és azok lényegéről elmondja, hogy a jövőben mi-
lyen változásokat képzel. (…) okfejtéseiben ma-
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terialista-ellenes, de bizonyos mértékig haladó
szellemű. (…) Előadásaiban (…) kevés a meg-
győző erő, mert előre gondolkodó típus, aki sok-
szor előre szalad a beszéddel, az agyába szökő
gondolat közlésével félbeszakítja a már meg-
kezdett előbbi gondolatfűzést. Indulatos, (…) in-
dulatát nehezen tudja fékezni. Érdekes volt az
egyik társa felé a megjegyzése, hogy ha nem
volna katolikus pap, a bolsevisták állásfoglalá-
sát tenné mindenben magáévá.

1953. június 24. (…) a társa felhívta a figyelmét a
mennyezeten lévő nyílásra, hogy nem tetszik
neki, mert hallott beépített lehallgató készülé-
kekről. (…) társa eszmefuttatásaiban nem tet-
szett (…) az a megállapítás, hogy a 20 évenként
ismétlődő háborúk elkerülhetetlenek.

(…) szóba került Mécs László papköltő. (…) örül
annak a hírnek, mely szerint (…) külföldön van,
ez jó, ha így tudják, a valóság az, hogy Magyar -
ország területén bujkál.28

(…) hangsúlyozza, hogy az utóbbi évek egyik
legszerencsésebb egyházi kezdeményezése a
munkáspap mozgalom. (…) Ennek rendkívüli
jelentőségét hangsúlyozva elmondta, hogy a
kinti életben dolgozó papság világnézete nagyot
változott. Ez jól lemérhető volt, amikor bemen-
tek a piarista rendházba és társaikkal találkoz-
tak. A rendházban élők felett, mint mondja,
megállt az idő, üvegkalickában élnek a régi ké-
nyelemszeretők, (…) konzervatívok.29 (…) el-
mondja Rómának azt a kezdeményezését, hogy
(…) a világnézeti nevelésben az idők követel-
ményeit szem előtt tartva, sejtrendszereket épí-
tenek ki. (…) lényege abban áll, hogy kis számú
(6–8 fő) homogén csoportot összefog egy pap és
irányítja őket világnézeti fejlődésükben. Az egy-
házat az a felismerés vezeti, hogy helyesebb a
minőségi és nem a mennyiségi nevelés.30 (…)
szenvedélyes eszmecserét folytat egyik társával
a liturgiai (…) vonatkoztatásokban. (…) indula-
tos lesz31 és figyelmezteti társát, vigyázzon, ne-
hogy végképp eltévelyedjen, és arra ébredjen,
hogy végleg elvesztette keresztény világnézetét.

Társának a jógával, buddhizmussal, a keresz-
ténység és a zsidó vallás előtti ősi vallásokkal
kapcsolatos fejtegetései indulatba hozzák. (…)
számára szörnyű kimerítő az állandó beszélge-
tés. (…) Meg van szokva, hogy csendben töltsön
több órát, ilyen szünetekben szokott dolgozni il-
letve feldolgozni problémáit.

Részt vesz egy matematikai feladvány megoldá -
sában, a feladványt rendszeresen következteté-

sekkel percek alatt megoldja, számtanilag majd
algebrailag is.

1953. június 25. Sokszor indokolatlanul ingerlé-
keny. Az esti órákban a magányt keresi, (…) kö-
nyörög a csendért, hogy gondolkozhasson. Hosz-
szabb időn át sétál, láthatólag valami erősen
foglalkoztathatja, ujjain számol, később séta köz-
ben ajkai mozognak, mint aki fennhangon gon-
dolkodik. (…) tőle nem szokott színtelenül beszél
egyházi vonatkozású dolgokról. Elmondja többek
között, hogy ‘Sigmond atya milyen kiváló szónok
volt (…) és nagy kontúrokban elmondja nevezett
egyik legnagyobb hatású beszédét, melynek alap-
gondolatai: „szólok először azokhoz, akik meg -
rögzött reakciósok. Ezek ne reménykedjenek, a
régi világ nem jön vissza. Szólok a langyosok hoz,
változtassanak magatartásukon, mert az állam és
az egyház részéről megvetésben részesülnek. És
szólok végül a hitbuzgó katolikusokhoz, övék a
mennyek országa.” Ez utóbbi téma állítása szerint
rendkívül nagy hatású volt, nála többen érdek-
lődtek a beszéd után, hogy szabadon van-e még
‘Sigmond atya. Ez utóbbi részét a beszédnek sok-
szorosították, és a templomajtóban 20 fillérért
árusították.32

1953. június 26. Tegnap fényképezésen volt.
Kissé ideges állapotban tért vissza. Elmondja,
hogy kísérője (…) durva pasasnak nevezte, több-
ször lefasisztázta, emiatt méltatlankodott.

Beszélgetés során debreceni működéséről em-
lékszik meg. Szól a nagyarányú hitbuzgalmi
életről, hangoztatja, hogy változás esetén legszí-
vesebben Debrecenben dolgozna tovább, mert
onnan nagyon kellemes és mély emlékei van-
nak. A hitbuzgalmi élettel kapcsolatos demonst-
rációkról, (…) Mindszenty látogatásáról meg-
emlékezve elmondja, hogy (…) a reformátusok
nagy része is támogatta őket, mert felismerték a
helyzetet. (…) felemlíti Benyáts Emil nagykeres-
kedőt,33 aki jelentős anyagi támogatást nyújtott
részükre. (…) A református papok közül Hegy-
aljai-Kisst34 dicséri.

(…) felhozza Bergyajev orosz származású közírót,
akiről azt állítja, bolsevik volt, de később levonva
a következtetéseket felvette a katolikus vallást és
nyugaton több rendkívüli értékes munkát írt.35

(…) egyik munkájában kifejti, hogy a keresztény
erkölcs két legnagyobb ellensége a nacionaliz-
mus és a bolsevizmus. (…) azonban a naciona-
lizmus a veszélyesebb, [hiszen] amíg a világ né-
peinek származásához képest kevés számú
nacionalista leigázással fenyegeti az összes né-
peket, addig kétségtelenül a túlsúlyban lévő
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proletáriátus módot és lehetőséget nyújt a ki-
sebbség számára (kapitalisták) a beilleszkedésre
és a beépülésre.

Szenvedélyes hangú vitát folytat (…) Jézus kilé-
téről, hogy próféta volt-e vagy Isten. Isten-voltát
azzal bizonygatja, hogy minden üldözés ellenére
is volt állandó követő tábora, hogy csodákat mű-
velt, kereszthalált halt és feltámadt, hogy utána
csak 12 egyszerű ember maradt, akik szembe
nézve az üldözéssel bátran hirdették az igét, és a
kereszténység minden erőpróbát kibírt. Részle-
tesen foglalkozik újból a szerzetesekkel (…),
hogy a jövőben Magyarországon négy rendnek
van nagy jövője: a jezsuitáknak, a ferenceseknek,
a cisztereknek és egy fiatal rendnek. Beszél pia-
rista rendtársairól. (…) Ohmacht Nándor zseni-
ális nagy tudású ember, a (…) rendfőnöknek ő a
legfőbb tanácsadója. (…) nagy rádiója van, óra-
hosszat együtt szokták hallgatni. (…) Richter-
Rokka nagy németimádó. (…) beszél a piarista
rend generálisáról, Tomek Vincéről, részletesen
elmondja (…) megválasztását. Egyik társával szí-
vesen foglalkozik a latin nyelv grammatikájával.

1953. június 27. Fáradtnak, kedvetlennek látszik.
(…) az egyedüllétet keresi, gondolataiba mé-
lyedve sétál, vagy imádkozik. (…) egész délelőtt
sétál és elmélkedik.

Tegnap délután elmondotta, hogy a Damjanich
utca tengelyében épült Regnum Marianum temp-
lom Shvoy megyéspüspök, akkor még plébános
kezdeményezésére létesült. Ennek a templomnak
az alapkövébe be van vésve, hogy annak foga-
dalmára építették, hogy soha nem engedik többé
a bolsevizmust létrejönni Magyarországon.36

1953. június 29. (…) Az egyházi közösségi élettel
kapcsolatban az az eldöntendő kérdés, vajon a
szerzetes iskolába járó ifjúság maradjon-e végig
a szerzetes rend hitbéli nevelésében, vagy 14 éves
korától kezdve kapcsolódjék be az egyházközség
életébe. (…) Hosszasan foglalkozik a magyaror-
szági és a külföldi rendekkel, (…) elmondja, hogy
miért a legszigorúbb szerzetes rend a trappista,
hogy nálunk a legszigorúbb rend a karmelitáké
és a legenyhébbek az irgalmasok. (…) szeretne
rövid időt külföldön tölteni, főleg Rómában, ahol
tanulmányait kiegészítené és utána legszíveseb-
ben Debrecenben dolgozna egy 4–5 főből álló kis
rendház élén. Nagyobb igénye nincs. (…)

1953. június 30. (első jelentés) (…) írt egy egyház-
történeti brossurát, ami foglalkozott a katolikus
egyház helyzetével és ebben éles állásfoglalás volt
Czapik érsekkel és magatartásával szemben. (…)

egész vékony papírra gépírták azzal a céllal, hogy
a francia konzul segítségével kijuttatják Rómába.
Mindszenty letartóztatása utáni helyzetről ez lett
volna hivatva Rómát tájékoztatni. (…) A konzul
(…) a kérés elől elzárkózott azzal, hogy semmiféle
külpolitikai következményt nem vállalhat. Fenti
eset után arra kérte anyját, hogy saját levelezésé-
ben engedje meg számára az írást. (…) Ilyen előz-
mények után anyja levelének folytatásaként írt a
Rómában székelő generálisnak, Tomek Vincének
és tájékoztatta az egyház helyzetéről. (…) anyja el-
határozta, hogy Magyarországot elhagyja és Pá -
rizsban élő leányához költözik. (…)

1953. június 30. (második jelentés) (…) előadója
megkérdezte, mit gondol, a hatóság honnan tudja
találkozásait a konzullal. (…) azzal válaszolt, hogy
találkozásairól beszélt a múlt évben letartóztatott
paptársainak, tehát azok vallomásaiból szerzett a
hatóság tudomást. Hangoztatja, hogy emiatt pap
tásaira nem haragszik. Előadója kijelentette, hogy
(…) a hatóságnak vannak megfelelőbb más esz-
közei is. (…) az a feltevése, hogy anyja albérlője,
egy ápolónő beépített személy lehetett (…)

1953. július 2. (…) megkérdezte előadója, hogy
anyja miért akart kimenni Magyarországról. Az
válaszolta, hogy anyjának külföldön 3 gyereke
van, 9 unokája és dédunokái voltak.37 (…) Föld-
rajzi tudományos kérdésekkel, a dél-amerikai ál-
lamok politikai (…) helyzetével foglalkozik. (…)
Továbbra is sokat foglalkozik (…) liturgiai kérdé-
sekkel és ugyanakkor, amikor az úri Magyaror -
szág szertartásos furcsaságait elítéli, természetes-
nek mondja a püspöki misék szertartásait, a kéz-
és lábmosást, süveglevételt, stb. (…)

Beszél a piarista rend szigorításairól. (…) fizetésü-
ket nem kapták készhez, csak apróbb részletekben
megfelelő indok kíséretében vehették ki. Kedélye-
sen említi, hogy a házfőnök felszólította őket, hogy
indokolásaikat változtassák, ne mindig ugyanazt
az indokot adják elő, ha pénzt kérnek.

1953. július 3. Előadója (…) illegális hírközléssel
és kiszöktetésre való felkészüléssel vádolta. (…)
Arra a kérdésre, hogy most miért vállalta a „ki-
szöktetésre való felkészülés” vádját, elmondja,
hogy nővéréhez írott levelében az állt, hogy te-
gyen az hathatós lépéseket az ügy érdekében és
tudomása szerint madam „Kürie” [értsd: Curie]
közbenjárt. Ezek miatt a vádat nem tagadhatta.
Előadója közölte vele, (…) hogy a Hatóságnak
tudomása van arról, hogy anyja lakásán vacsora
volt, melyen a konzul feleségével együtt jelen
volt, és a vacsorán ő is részt vett. (…) előadója
(…) elővett egy nagyméretű irattartó dobozt,
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melynek tartalmán az ő neve szerepelt. (…) elő-
adója (…) közölte, hogy az 1947 óta összegyűj-
tött anyag anyja egész tevékenységére, munka-
társaira, ifjúsági szervezkedésre fényt derít.
Nincs tehát mit elhallgatnia, 9-en vallottak már
ügyében. (…) Annak bizonyságául, hogy a Ha-
tóság (…) mindent tud, előadója az iratok közül
kiemelve egyet, felolvasta a következőket:
„Török Jenő a piarista rendházba egy piros pozs-
gás arcú paptársával együtt belépve a folyosón
társával 30 percig beszélgetett, majd bement a
rendfőnökhöz. Ott kb. 30 percet töltött el és
onnan az A. C. irodába ment, ahonnan csak
hosszú idő után jött ki ismét.”

Előadóját érdekelte, hogy miért néz ki rosszul.
(…) Elégséges-e kosztja, nincs-e gyomrának
baja? (…) Mint állítja, a több kosztot nem kérte
azzal, hogy a koszt elégséges. (…) Hozzáteszi,
hogy több kosztot azért nem fogadott el, mert
nem akar lekötelezett lenni, megjegyzi, ha ki-
hallgatása véget ért, elfogadja. (…)

(…) Feltűnően ideges, levert állapotban tért visz-
sza a kihallgatásról. Azt hangoztatta, hogy neki
beborult, vége van. (…) Helyzetét nagyon sú-
lyosnak ítéli. (…) A reggeli bevételekor az egyik
edényből kevés levest kiloccsantott. Egyik társa
felhívta, vigyázzon jobban. (…) rendkívül indu-
latos lett és saját reggelijét a W.C.-be öntötte.

1953. július 4. (…) idegesen, kapkodva sugdosta
el, hogy a múlt évben 17 napig volt a hatóság őri-
zetében, rendkívül nehéz, kimerítő körülmények
között folyt le a kihallgatás, és mikor a terhére rótt
cselekményeket beismerte, megkérdezték tőle,
hogyan kívánja bűneit jóvátenni. (…) azt vála-
szolta, vezekléssel. Erre kijelentették előtte, hogy
nem itt fog vezekelni, hanem kint az életben. (…)
sugdosó elbeszélése annyira zavaros, (…), hogy
megkértem (…) ismételje meg, (…) de még in-
kább érthetetlen lett előadása. Az egészből az
alábbi tényeket tudom felfogni: (…) a hatóság fel-
adattal akarta megbízni. (…) vidéki ismerőseinél
kellett megbújnia, csak meghatározott szemé-
lyekkel volt szabad érintkeznie és hetenként két-
szer a helyszínen megjelenő Hatóság tagjainak je-
lentést kellett tennie arról, hogy kikkel érintkezett
és milyen beszélgetéseket folytatott. Ezt az álla-
potot ő „házi fogságnak” nevezi. (…) fiktív sze-
mélyi okmányokat kellett szereznie (…), hogy az
idén nyáron azok birtokába[n], mint munkáspap
beépülhessen valamelyik üzembe, és ebben az
üzemben kezdődött volna további egyházi vo-
natkozású feladata, amit közelebbről nem tud
megnevezni, mert nem közölték vele. (…) kez-
detben a feladatot nem akarta vállalni, de a 17

napon annyira megtört, hogy vállalkozott min-
denre. Más nyelven beszélt azokkal, akiknél la-
kott, más nyelven munkatársaival és más nyel-
ven a Hatóság tagjaival. (…) kétkulacsos politikai
magatartást vett fel abból a célból, hogy a Ható-
ság kívánalmait ellensúlyozza. (…) olyanokkal is
találkozott, akikkel nem lett volna szabad, így
munkatársaival és ifjúsági vezetőkkel is. Az
állam politikai célkitűzéseinek ellensúlyozására
munkatársait (…) utasításokkal látta el. (…)
rendkívül megfeszített idegállapotban is volt
ereje ahhoz, hogy egyházi kötelességéhez híven
illegálisan tovább dolgozzon, és többek közt írt
egy 250 oldalas könyvet is, amit fejezetenként,
ahogy elkészült, tovább adott munkatársainak.
(…) a hatóság tudott mesterkedéseiről és előbb
letartoztatta ismét, mint ő azt várta. (…) szól rö-
viden arról is, hogy Sík Sándorral is fel kellett
volna vennie a Hatósági utasításra az érintkezést,
de előadása itt már annyira szaggatott, (…) hogy
teljességgel értelmetlen maradt.

(…) Idegessége fokozódott, minden társával
szemben türelmetlen. (…) kikel az ellen, hogy az
egész napi szünet nélküli beszélgetés zavarja,
nem tud gondolkodni, ügyével foglalkozni, a ki-
hallgatásra felkészülni. (…) a csendre, nyugodt
gondolkodásra azért volna szüksége, mert végig
kell gondolnia, valószínűség szerint miről és
kikről tud az Államvédelmi hatóság, a többiről
nem akar beszélni. Már másodszor igyekszik a
törülközők számából azt a következtetést le-
vonni, hogy a létszám csökkent a zárkákban. Pa-
naszkodik amiatt, hogy (…) a nagy melegben
képtelen az állandó hüvelyest elfogyasztani.

(…) ha társai bármire jóindulatilag figyelmezte-
tik, felcsattan, (…) és társait rendreutasítja azzal,
hogy tartsák egymás igényeit tiszteletben.

1953. július 6. [ez az egyetlen kézírásos jelentés,
melynek másolati példánya nehezen olvasható.
Benne Török bujkálása alatt 3 személlyel fenntar-
tott kapcsolatáról beszél: két nőről és egy papról]

1953. július 7. Beszél a múlt évi kihallgatásáról.
(…) első kihallgatása alkalmával egy ezredes
megkérdezte tőle. „beismeri-e, hogy a játszmát
végleg elvesztette.” (…) igennel válaszolt, sőt azt
is belátta, hogy teljesen a hatóság jóindulatától
függ a sorsa. (…) egy őrnagy bátorította, (…) be-
széljen nyugodtan, nemcsak a fülgyónás kötelez
titoktartásra. Ami a Hatóság előtt elhangzik, (…)
arról sem püspök, sem békepap (…) nem sze-
rezhet tudomást, (…) a hatóság tagjain, ill. az ügy
előadóján kívül csak egy embernek van betekin-
tési joga, és ez a magyar dolgozó nép vezére.
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1953. július 9. (…) elhatározta, hogy a jövőben
sem fogja mutatni, hogy a feszült idegállapot
megviseli, mert ha ezt látják rajta, még inkább
húzni fogják ügyének lezárását. (…) feltételezi,
hogy az eisenhoweri nyilatkozat38 után megtör-
tént a koreai fegyverszünet megkötése, és most
második lépésként az osztrák fegyverszünet
megkötése következik.

(…) a maga részéről örömmel venné valamennyi
szerzetesrend feloszlatását. (…) így nem volna ki-
vétel a változás után, valamennyi szerzetes egy-
forma feltételek mellett kezdene hozzá az újjá-
építéshez. Megítélése szerint erre sor fog kerülni.
(…) Az egyház hivatása, missziója, tennivalói te-
kintetében (…) állásfoglalása szinte szó szerint az
államhatalom célkitűzéseit, feladatait tükrözi.

Ma megszámlálta a törülközőket és azok darab-
számából még következtet, hogy az osztályon
legfeljebb 20 őrizetes van. (…) számára csak az a
fontos, hogy innen becsületesen kerüljön ki.

(…) bizonyosra veszi, hogy a kommunisták ki-
sebbségbe kerülnek a választások után. (…) a
szociáldemokratáknak lesz nagy jövője, kell egy
erős szoc. dem. párt, hogy ellensúlyozza az eset-
legesen hatalomra törekvő reakciót. Biztosra
veszi, hogy (…) a régi világ nem jön vissza, nem
is volna kívánatos. Nem volna kívánatos azért
sem, mert az esetben a letartóztatási intézetek-
ben lévőket mind elővennék és üldöznék, hogy
vallomásaikkal lebuktattak sokakat.

1953. július 10. (…) Csoportosította magában a
történteket, előadni valóját felosztotta magatar-
tására, elhallgatott tevékenységeire és kapcsola-
taira. (…) Szidja magát azért, mert a zárkában
politikai nézeteit hangoztatta. A zárkából nem-
rég elvitt társát azzal gyanúsítja, hogy beépített
ember volt, aki jelentést tett zárkai magatartásá-
ról. Ennek tulajdonítja, hogy a múlt csütörtökje
óta nem hallgatták ki. (…) egy másik lehetőség
(…) mint kihallgatása elmaradásának oka, (…),
hogy olyan politikai konstelláció teremtődött,
amelyben újból kiértékelik a helyzetet az állam
és az egyház viszonyára is. (…) ma egy harma-
dik elgondolás is felmerült benne. Azért nem vi-
szik kihallgatásra, hogy jobban felfokozódjék
benne a kifelé való vágyakozás és így könnyeb-
ben kényszerítsék, hogy feladatokat vállaljon.

(…) nagy tanulság számára mostani itt tartóz-
kodása, mert egyik társa (…) megvilágította
előtte, hogy a prédikációk anyagát hogyan lehet
országosan egységessé tenni (…) Sűrűn foglal-
kozik a beépítésekkel, (…) hogy az utcán is meg

van a módja annak, hogy valakit alaposan meg-
figyelhessenek. (…) mert felváltva többen köve-
tik és a több megfigyelő összegzi a hallottakat.

(…) beszélt újból arról, hogy a falujárásokon ke-
resztül hívta össze a lelkigyakorlatokra a híve-
ket, megismétli, hogyan tudta meg, hogy egy
csinos fiatal nő, aki szintén gyónója volt, beépí-
tett, és a Hatóság megbízásából akarta őt rá-
venni szervezkedésre.

1953. július 14. (…) a szokottnál kevesebbet be-
szél, inkább engem hív fel ismételten, hogy szó-
rakoztassam elbeszéléssel. (…) Idegállapota ál-
landóan romlik, egész indokolatlan kirobbanásai
vannak, amikor csapkod, vagy goromba. (…) ki-
szabadulása után szeretne Sík Sándor rendfő-
nökkel találkozni, hogy odamondogathasson
neki, hogy miért, azt nem részletezi, de elejtett
szavaiból az érzik ki, hogy a rendfőnök nem jó
szemmel nézhette magatartását és ezt kifejtette.39

Foglalkozik a hatvani véres papverésekkel, meg-
jegyezve, hogy Kádár belügyminiszter amiatt
bukott meg.40

1953. július 17. Elmondja, kihallgatásának tárgya
múlt évi tevékenysége volt. (…) azt kérdezték
tőle, hogy nevezze meg a szervezkedés vezetőjét.
(…) Választ kell adnia arra, hogy iratai és könyvei
hol vannak. Elmondja, a Kereszt útja és egy Nagy-
 böjtre írt elmélkedése anyjánál van. (…) Kézira-
taiból, ahol lakott, mindenütt hagyott egy-egy
példányt. (…) Méltatlankodik, hogy könyveit el
fogják venni. (…) rosszul alszik, fáradt, törődött.
Legfőbb a gyümölcs és a vaj hiányzik neki. Min-
den érdeklődését leköti az új társától hallott po-
litikai hírek. (…)

�

Török Jenőt 8 évre ítélték.41 Büntetését az ország
különböző (köztük a számára oly kedves város,
Vác) börtöneiben töltötte. Úgy tudjuk, csak egyet-
lenegyszer fogadhatott látogatót: Csolnokon, 1956
januárjában a 78 éves édesanyját. Az 1956-os for-
radalom alatt szabadult s nyugatra távozott. Kinti
— a bécsi székhelyű Opus Mystici Corporisnál
végzett — könyvkiadói tevékenysége közismert.42

A könyvkiadó egyik meghatározó munkatársá-
nak, Tatár Margit IBMV-nővérnek a visszaemlé-
kezése szerint Török „a börtönkorszakot nevezte élete
egyik legszebb, legtartalmasabb időszakának. Sokan ezt
nem értették, de ő a kegyelem idejének érezte ezeket az
éveket, amikor a jó Isten közelebb van az emberhez”.43

Bécsben hunyt el 1983-ban.
SZENDE ÁKOS
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1ÁBTL 3.1.9., V140907/4.
2Balás Béla: Kis idő. Egyháztörténelmi vázlatok. Szent Jero -

mos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2009, 125.
3Lásd a június 10-i jelentést.
4Lásd a július 4-i jelentést.
5Lásd a június 5-i jelentést.
6Téves megállapítás, hiszen Sík 1945–1961 között — 1947

kivételével — minden évben megtartotta konferenciabeszé-
deit, így például az 1953 nagyböjtjén, illetve adventben az
Egyetemi templomban vasárnap tartott előadását hétfőn a
Mikszáth Kálmán téri kápolnában — nagy hallgatóság előtt —
megismételte; Lásd: http://arcivum.piar.hu/siksandor/elet
mu/konferenciak.htm 

7Winston Churchill május 11-i, történelmi jelentőségű be-
szédéről van szó.

8Mint ahogy már korábban is kifejtette: „Az egyházra
nézve a védettség, a biztonság kora lejárt. (…) Vége a ké-
nyelem világának, s helyébe jön az állandó készenlété. (…)
Az egyház a szilárd bástyák mögül — a sokszor kényelemre,
tunyaságra kísértő biztos fedezékből — Isten szabad ege alá
került. (…) nem az uralkodó, a kormányok, hanem a hívő-
sereg, a nép lesz igazi szövetségese.” Vö. Török Jenő: Új utak
a középiskolai valláspedagógiánkban. Vigilia, 1948. január, 8–17.;
lásd még a június 10-i jelentést is.

9Ma már köztudott, hogy különösen a Batthyány térnél
voltak — többnyire vízbetörések okozta — súlyos károk;
1953. május 1-jén például 40 köbméter nedves homok om-
lott az alagútba, s az akkor rabkórháznak használt Erzsébet-
apácák kolostora 10 centimétert süllyedt.

10Végig következetesen nagy kezdőbetűvel írva.
11„A titokzatos Krisztus keresztútja: Nagyböjti elmélkedé-

sek, 1952. nagyböjt.” Végleges kézirata 1953 nagyböjtjén készült:
Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára (MPRKL),
T. J. hagyatéka, Sk, 21. Később, 1968-ban Bécsben a szerző nyom-
tatott formában is megjelentette (egy példányát lásd uo.).

12Maurice Thorez (1900–1964) a francia kommunista párt
alapító tagja, illetve későbbi főtitkára, a 2. világháború alatti
francia ellenállási mozgalom meghatározó személyisége, a
sztálini politika hű szolgálója. Palmiro Togliatti (1893–1964)
az olasz kommunista párt alapító tagja, 1945–1946-ban az
Alcide De Gaspe ri-kabinet igazságügy-minisztere. 

13Lásd a 8. sz. jegyzetet.
14Török Jenő: A világiak nagykorúsága, illetve Boldog X. Pius pápa.

Vigilia, 1949. március, 181–184., illetve 1951. augusztus, 393–402.
15Minderről maga Herczeg Ferenc a teljes terjedelmében

csak 1993-ban megjelent Hűvösvölgy című Emlékirataiban azt
írja, hogy 1944. december 25-én délután 5 órakor zörgettek és
belépett egy orosz katona. „Géppisztolyt tart a kesztyűs
kezében. Vöröskeresztes bőr táska függ az oldalán… Az egész
legény élő cáfolata annak az orosz katonának, akiről a Göb -
bels-féle propaganda híresztelte, hogy ványadt képű, kiéhe -
zett siheder, aki madzaggal összebogozott civil ruhában jár…
(…) Mikor benéz könyvtáramba és látja a sok könyvet, azt
mondja: kultúra! (…) Úgy látszik, ő is nagy dolognak tekinti,
hogy az Urálon túlról a Kárpátok aljára jött. Sorra kezet fog a
ház minden lakójával.” H. F.: Hűvösvölgy. Az Emlékiratok kia-
datlan harmadik kötetéből — II. Valóság, 1992. június, 65–73.

16E véleményével nem áll egyedül. Móricz Zsigmond szerint
például H. F. „mint ember született er kölcs telen, aki azonban
az immoralitást szintén, mint társadalmi konvenciót élvezi”. Idézi
Dániel Anna: Egy írástudó árulása. Liget, 2002. április, 72–76.

171951, rendezte: Kalmár László, forgatókönyv: Bacsó Péter,
Békeffy István. Példa a film egyik párbeszédéből kiérezhető erős
áthallásra, illetve merész kiszólásra: „Megpróbáltuk már, fiam, de
belénk fojtották a szót. A bécsi cenzúra jól működik. / A történelem más
korszakában játszódjék a darab, amikor a nép ugyanilyen elnyomásban
élt. Fent Bécsben nem szólhatnának semmit, de itt lent, a nézőtéren
megértenék.”

181952, rendezte: Keleti Márton, forgatókönyv: Békeffy
István, Thurzó Gábor.

19Például a börtönt, illetve kitelepítést is szenvedett Fedák
Sári és Bakó Márta; Solthy György 1949–1951 között a politikai
kijelentései miatt nem ka pott szerződést. Tímár Józsefet 1950-
ben azért bocsájtották el, mert 1949 szilveszterén a Szózatot „fa-
siszta módra szavalta”. A fegyelmi eljárást a Révai József vezette
Népművelési Minisztérium eleve azzal rendelte el, hogy Tímár
„egész politikai és emberi jellemtelensége kiderüljön”, s fel kellett
tárni „a Szózat ügyében elkövetett disznóságokat is.” (vö. a Nép-
művelési Minisztérium Személyzeti Főosztályának 1950. ja-
nuár 22-i levele Major Tamásnak, a Nemzeti Színház igazga-
tójának; idézi Gobbi Hilda: Közben… Szépirodalmi Kiadó,
Budapest, 1984, 72.) Ugyanakkor az igazsághoz tartozik, hogy
például az etikus színészi magatartást felmutató Sinkovits
Imre mindvégig szerepet kapott (illetve vállalt), pedig „az általa
megformált figurák révén (…) gyakran megszépített (…) krónikáját
kapjuk a Rákosi-, illetve Kádár-korszak magyar világának…” (vö.
Sütő András – Cenner Mihály – Gervai András – Bóta Gábor:
Sinko vits. Hungalibri Kiadó, Budapest, 2001, 89.)

20Talán Erdélyi Józsefről (1894–1959), vagy a rendet 1949-ben
elhagyó Polgár Lászlóról lehetett szó. Erdélyi (saját el-
határozásából, meglehetősen rendezetlen körülmények között)
a rendházon kívül lakott, Polgár 1948-ban elhagyta derecskei
kápláni helyét, majd a tilalom ellenére állami iskolában vállalt
állást és megnősült; idegszanatóriumi kezelésükről azonban
nincs tudomásunk. Vö. Koltai András (szerk.): Catalogus reli gio -
so rum Provinciae Hungariae Ordinis scolarum Piarum 1666–1997.
Budapest, 1998. (METEM-könyvek, 21.)

21Nyilván Kodály Zoltánról van szó.
22Peyer Károly (1881–1956). Mint a Bethlen Istvánnal 1921-

ben kötött Bethlen–Peyer-paktum egyik aláírójának nagy sze-
repe volt a rendszer politikai konszolidációjában. Eckhardt
Sándor (1890–1969) nyelvész, egyetemi tanár. 1945–1949 kö-
zött a Keresztény Demokrata Néppárt nemzetgyűlési (illetve
országgyűlési) képviselője.

23Barankovics István (1906–1974) politikus, 1945-től a
(Keresztény) Demokrata Néppárt főtitkára.

24Valószínűleg Eisenhower 1953. január 20-án tartott el-
nöki beiktatási beszédéről van szó, melyben az USA világ-
hatalmi vezető szerepéről mint a világbéke biztosításának
egyetlen lehetőségéről beszélt.

25Beresztóczy Miklós (1905–1973) címzetes prépost, 1948-
ban letartóztatták és 8 hónap börtönre ítélték, de az ítélet-
hozatal után vállalta, hogy belép a békepapi mozgalomba,
ezért szabadon engedték.
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26Vö. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról („hol zsar-
nokság van, / mindenki szem a láncban; / belőled bűzlik,
árad, / magad is zsarnokság vagy;”), vagy például Lénárd
Ödön: Négyszáz bűnösök litániája („Min denki hordja bűnei
szennyesét / görnyed a hát, a váll, a kar, / ezé gennyesebb,
azé bűzhödtebb, / de pestises itt mind: a hajas, meg a tar!”).

27A börtönlelkészként működő piarista Fazekas József
(1911–2001) visszaemlékezése szerint az eset Mosonmagyar -
óváron történt: egy, a határon elfogott s a kórházba beszállí-
tott „papi személyhez” hívták, de az őt őrző ávósok nem en-
gedték be hozzá, hogy lelki útravalóval elláthassa. Az illető
„megbízott szerkesztője lett volna a Katolikus Szót megelőző új-
ságnak, az [1950. november 1-jétől megjelenő] Keresztnek. De
a feladata kényes volta miatt szeretett volna szabadulni a nem ön-
ként vállalt munkakörtől. Így gondolt a disszidálásra.” (vö. Bö-
szörményi Géza: A magyar piaristák 1950-ben. Szétszóra tás és új-
rakezdés. Magyarország piarista múltjából, 2. Bu da pest, 2007, 96.)
Egyébként Varga Ferenc hajmáskéri plébánosról van szó, akit
1948. február 8-án lőtték meg az osztrák határon (vö. Hetényi
Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag ár-
nyékában. I., Abali get, 1992, 466.).

28Mécs László 1944 után a Dunántúlon bujkálva az iro-
dalmi élettől visszavonultan élt. Végül 1953. augusz tus 22-én
az ÁVH Pannonhalmán letartóztatta, majd októberben a
csak barátai között terjesztett, demokrácia- és szovjetelle-
nesnek minősített versei miatt 10 évi börtönre ítélték.

29Lásd a 39. jegyzetet, illetve a hozzá tartozó július 14-i jelentést.
30Összehasonlításul e témában 1967-ben tett megnyilatko-

zása: „A népi demokráciában szó sem lehe t[ett] szervezett kis
közösségek rendszeres önképző és elmélyítő csoportmunká-
járól. A kísérlet azonban megérte, mert az alapot megkaptuk
és megkezdtük önállóan keresni, hogyan teljesíthetjük Isten aka-
ratát, megtanultuk, hogy az ellenféltől is tudjunk tanulni, vagy-
is húsz évvel ezelőtt előkészültünk már a dialógusra.” Török
Jenő hozzászólása az 1967. február 2-i müncheni PAX ROMANA
kerekasztal-konferencián (kézirat), MPRKL, T. J. hagyatéka.

31Lobbanékony természetével saját maga is tisztában
volt: „Nekem három szakom van: latin, történelem és az erő-
szak” — mondta magáról (vö. Tomek Vince: Dr. Török Jenő pi-
arista, 1908–1983. Szolgálat, 1983. 94–95).

32‘Sigmond Ernő (1897–1983) esztergomi főegyházmegyés
pap, budapesti hittanár, 1939-től az AC titkára. 1952-ben Bu-
lányi Györggyel és társai perében 8 év börtönre ítélték. Va-
lószínűleg lelkigyakorlatos naplójáról, vagy valamelyik 1945
után elhangzott beszédéről van szó.

33Benyáts Emil kézimunka- és rövidáru-kereskedő. Áru-
háza a Tisza-palotában volt.

34Hegyaljai Kiss Géza (1893–1966) református lel kész.
Több népszerűsítő történeti műve jelent meg.

35Nyikolaj Alexandrovics Bergyajev (1874–1948) ortodox
vallásra tért filozófus, teológus. 1922-ben kiutasították Szov-
jet-Oroszországból. Nyugaton szellemi támasza volt a vallá-
sos szellemű orosz emigrációnak. A Dosztojevszkij szellemi
hatását tükröző orosz eg zisz tencializmus fő képviselője. Ke-
reszténység és osztályharc című munkáját 1950 körül Bulányi
György fordította magyarra, és azt gépelt sokszorosítással ter-
jesztették. (vö. MPRKL, Bulányi György hagyatéka).

36„…a templomot az 1919-es kommün bukása után épí-
tették, és ezt a gondolatot megörökítették az alapkő letételé-
nél és a benne elhelyezett dokumentumokban.” Vö. a Magyar
Katolikus Lexikon (szerk. Diós István) „Regnum Marianum
plébánia” címszavát.

37Török Jenő testvérei 1920 óta éltek Nyugaton: bátyja
Spanyolországban, két nővére Franciaország ban. Édesany-
juk csak 1957-ben utazhatott ki hozzájuk.

38Eisenhower 1953. április 15-i beszédéről van szó. Ebben a
Sztálin halála után beálló kedvező politikai légkörre — lénye-
gében a nagyhatalmak közt korábban meglévő bizalomra —
hivatkozva a következő szimbolikus akciókat kezdeményezte:
1) a koreai háború befejezése (ez a július 21-i fegyverszüneti
megállapodással megtörtént, tehát Török feltételezése meg-
alapozott volt); 2) az osztrák államszerződés megkötése (erre
viszont csak 1955. május 15-én került sor); 3) Németország
egyesítése és a kelet-európai államok függetlenségének ki-
nyilvánítása stb.

39Kétségtelen, hogy eleve volt már bizonyos nézeteltérés
(ellentét) a társadalmi igazságtalanságokat testközelből meg-
tapasztaló fiatal debreceni tanárok (Törökön kívül például
Vass Péter) és a rend arisztokratikus(nak vélt, mára már egy-
értelműen bölcsnek bizonyuló) vezetése (Sík Sándor, Balanyi
György) között — mely a börtön keserűségei közepette nyil-
ván felerősödhetett. Vass Péter például az egyház földbirto -
kok hoz való ragaszkodását (konkrétan mikor „az agrárprole-
társág dörömbölését a feudális kapukon csak a süket nem hallotta”, a
piaristák mégis földbirtokokat vásároltak Mádon) „történeti
arányú holdvilágkanalazás”-nak tartotta (vö. Vass Péter: Válasz
Balanyi Györgynek a Piarista Hírek 1960/4. sz.-ban megjelent mél-
tatására, MPRKL, Vass Péter hagyatéka).

40Az 1950-ben feloszlatott szerzetesrendek tagjainak egy ré-
szét június 18-ával kezdődően az újhatvani ferences rendházba
deportálták. Az emberek azt hitték, hogy világi papok érkeztek
a ferencesek helyett, akiket el akarnak vinni, így június 20-ára
nagy tömeg gyűlt össze a templomban s a kolostor előtt, melyet
— Péter Gábor ÁVH-vezér utasítására — az ávósok feloszlat-
tak, de többeket az otthonukból vittek el. Borzalmas kegyet-
lenkedések kíséretében betörtek a rendházba is, s puskatussal,
gumibottal ütlegelték a szerzeteseket. (vö. Böszörményi Géza:
i. m. 55–56. és 124–125.; Hetényi Varga Károly: Ferences rendház
Hatvanban. Vigilia, 2000. június, 442–449). Kádárt 3 nappal ké-
sőbb, június 23-án váltották le a belügyminiszteri székből.

41Részletesen lásd: Török Jenő vádirata, 1953. augusz tus
10. — ÁBTL 3.1.9. V-140907/a — 330. oldal (idézi Bajnok
László: Az állam és egyház kapcsolata Ma gyar or szágon 1945–1990:
A Bulányi György és társai per példáján keresztül. Szakdolgozat,
PPKE Bölcsészettudományi Kar, történelem kiegészítő esti
képzés, 2009, 69–70.).

42Életrajzához lásd még: A Vigilia beszélgetése Török Jenővel.
Vigilia, 1983. július, 521–525.; Tomek Vince: i. m.; Simonyi
Alfonz: Török Jenő, in: Pedagógusok arcképcsarnoka (Debrecen),
2004, 241–246.; Tatár Margit IBMV: Dr. Török Jenő SP. Élete és
műve (kézirat), MPRKL. Török Jenő hagyatéka. Valamint: a
Magyar Katolikus Lexikon (szerk. Diós István) „Török Jenő”
és „Opus Mystici Corporis Kiadó” címszavai.

43Tatár Margit IBMV: i. m.
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A CSALÁDVÉDELEM AKTUÁLIS
FELADATAI JOGI SZEMPONTBÓL

A család védelme, annak alapvető értelmében, jogi
kötelesség is. Kánonjogi szempontból az Istentől
való függőség, világi jogi nézőpontból például a
magyar Alkotmány 15. §-a alapján védeni és tá-
mogatni kell a családot.

E feladat aktuális tartalmát különösen befo-
lyásolják az azonos nemű emberek életközös-
ségéhez házasságjogi joghatásokat kapcsolni
szándékozó törekvések, amelyek a különböző
állami szabályozásokra és alkotmánybírósági
gyakorlatokra is nagyon nagymértékű változás-
sal jártak. A magyar Országgyűlés és Alkotmány-
bíróság szerint az azonos neműek „bejegyzett
élettársi kapcsolata” a házassághoz hasonló,
azzal majdnem azonos tartalmú, családjogi in-
tézmény [lásd 2007. évi CLXXXIV. tv., 154/2008.
(XII. 17.) AB hat., 2009. évi XXIX. tv., 2009. évi
CXX. tv. 3:87.–3:89. §, 32/2010. (III. 25.) AB hat.]

A családvédelem egy másik gyökeres kihí-
vása az emberi élet elleni támadások gyakorlata
(vö. például BH 1998. 372.): a születés előtti és a
haldokló, beteg ember életének elfogadhatatlan
kioltása (például az úgynevezett „magzati euta-
názia” — vö. például 1/2008. PJE hat.). A ma-
gyar Országgyűlés és Alkotmánybíróság szerint az
élve még meg nem született gyermekek alkot-
mányjogi értelemben nem jogalanyok; egyedül
Lábady Tamás fogalmazott meg írásban olyan al-
kotmánybírói véleményt, amely szerint az élet-
hez való jog (az emberi méltósághoz való joggal
fennálló egységben) alanyi jogként a magzatot is
megilleti, fogamzásának időpontjától kezdve (a
nasciturus alkotmányjogilag is ember, jogalany,
személy, az abortusz alkotmányellenes, a mag-
zat élethez való joga egyedül csak az anya élet-
hez való jogával konkurálhat) [lásd 1992. évi
LXXIX. tv., 64/1991. (XII. 17.) AB hat., 48/1998.
(XI. 23.) AB hat.; vö. például 1997. évi CLIV. tv.
IX. Fejezet]. Ide tartozó súlyos probléma az is,
hogy a vele-keletkezetten fogyatékos gyermek-
nek és szüleinek a (természetnél fogva fennálló)
fogyatékossággal összefüggésben „felmerült va-
gyoni és nem vagyoni terhek” megtérítése iránti
(kórház elleni kártérítési) keresete kapcsán ki-
alakult „élő jog” a fogyatékos „magzatok” élete
ellen hat (lásd 1/2008. PJE hat. indokolás V. 3.).

A még meg nem született gyermekek élete el-
leni támadások (lásd például az emberi embriók
kutatási „felhasználása”) közé is tartoznak az
úgynevezett emberi reprodukcióra irányuló kü-

lönleges eljárások („mesterséges megterméke-
nyítés”), amelyek országgyűlési szabályozása to-
vább súlyosbodott [lásd 2005. évi CLXXXI. tv. 11–
12. §, 44. § (2) bek.], valamint szintén drámai
csapásként értékelendő az egyébként is elfogad-
hatatlan családtervezési célú művi meddővé tétel
— Alkotmánybíróság által történő — szélesebb
körű biztosítása [lásd 43/2005. (XI. 14.) AB hat.,
vö. 1997. évi CLIV. tv. 187. §, 187/A. és 187/B. §].

Mindezek a problémák különösen eredménye-
zik a családvédelem — ezen belül a házasság és az
élet védelme — összetett területének (lásd például
alkotmányjogi, családjogi, közigazgatási jogi,
pénzügyi jogi, büntetőjogi szabályozás) sürgető fel-
adatait, amelyek közül néhányat megemlítek:

1.) az Alkotmánybíróság szerint a magzat al-
kotmányjogi értelemben vett jogalanyiságát a
törvényhozó (alkotmányozó) ismerheti el; ennek
egyik lehetséges eszköze az Alkotmány 56. §-ának
módosítása: „A Magyar Köztársaságban minden
ember jogképes.” szöveg helyébe a következő
rendelkezés léptetendő: „A Magyar Köztársaság-
ban minden ember a fogamzás időpontjától kezdve
jogképes.” [lásd 64/1991. (XII. 17.) AB hat.,
48/1998. (XI. 23.) AB hat.];

2.) meg kell szüntetni a még meg nem született
emberi lények életének kioltását „megengedő” szabá-
lyozást (vö. például 1992. évi LXXIX. tv., 1997. évi
CLIV. tv. IX. Fejezet);

3.) az Alkotmányban — tekintettel a 43/2005.
(XI. 14.) AB határozatra, a 154/2008. (XII. 17.) AB
határozatra és a 32/2010. (III. 25.) AB határo-
zatra — szó szerint ki kell zárni az „önrendelkezési
jog” [vö. Alkotmány 54. § (1) bek.] köréből a csa-
ládtervezési célú művi meddővé tételt és a „bejegy-
zett élettársi kapcsolat”-ot;

4.) a jogalkotóknak és a jogalkalmazóknak (pél-
dául az Alkotmánybíróságnak és a bíróságok-
nak) — mindezen túl is — megfelelően kell bizto-
sítaniuk a házasság, a család, az élet és méltóság
(például erkölcsileg káros áramlatokkal szem-
ben megnyilvánuló) védelmét, támogatását [vö.
például a „Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlő-
ségét Elősegítő Nemzeti Stratégia — Irányok és
Célok 2010–2021” című 1004/2010. (I. 21.) Korm.
határozat, a Down-kór prenatális szűréséről és
diagnosztikájáról szóló, egészségügyi miniszté-
riumi szakmai protokoll — Egészségügyi Köz-
löny 60 (2010/4) 1170–1176. — felülvizsgálata].

A fogyatékos embriók, magzatok megszüle-
tése, élete ellen ható bírói gyakorlatot az Alkot-
mánybíróság is megszüntetheti a 2008. szeptember
10-én érkeztetett, 1088/B/2008. számon nyilván -
tartásba vett indítvány kapcsán. Az emberi rep-
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rodukcióra irányuló különleges eljárások szabá-
lyozása alkotmányellenességének utólagos meg-
állapítása és megsemmisítése tárgyában is folya-
matban van eljárás: az indítvány 2006. november
9-én érkezett az Alkotmánybírósághoz, és
1000/B/2006. számon került nyilvántartásba vé-
telre; a 2008. március 26-án kelt, 1000/B/2006/8.
számú végzés szerint: „Tekintettel arra, hogy az
indítvány lényegében azonos a 931/B/2004. szá-
mon nyilvántartásba vett ügy tárgyával, az Al-
kotmánybíróság a jelen indítványt ahhoz egye-
síti.” Az alkotmánybírósági ügyek elhúzódásának
egyik kirívó példája, hogy a taláros testület a
48/1998. (XI. 23.) AB határozatban csak részben
(és az úgynevezett „dávodi ügy” — lásd BH
1998. 372. — hatásaként) foglalt állást az 1992-
ben meghozott abortusz-szabályozást [1992. évi
LXXIX. tv., 32/1992. (XII. 23.) NM r.] már 1993-
ban támadó indítványok kapcsán: az Alkotmány-
bíróság azokat az indítványokat bírálta el, ame-
lyek „a magzati élet védelméről szóló törvény”
azon rendelkezéseit támadták, amelyek szerint a
„terhesség” „megszakítható” az állapotos nő
„súlyos válsághelyzete” esetén, továbbá azokat,
amelyek a magzat jogalanyiságának kérdésével
függnek össze [lásd 48/1998. (XI. 23.) AB hat. in-
dokolás I. 1.]; egyéb tekintetben, például a gene-
tikai indikáció vonatkozásában a mai napig, azaz
több mint tizenhét év után sem keletkezett hatá-
rozat, ami véleményem szerint elfogadhatatlan
[vö. Alkotmány 2. § (1) bek.], és szükségessé teszi
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
törvény ilyen szempontból is történő felülvizs-
gálatát, módosítását.

A házasság, a család, az élet és méltóság meg-
felelő, fokozott védelmének és támogatásának ré-
szét képezi az alapos, tisztességes oktatás-nevelés, tá-
jékoztatás, ismeretterjesztés, például a jog fogalmáról,
amellyel kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy a
pozitív jog nem végső szabálya önmagának (ezt
még a jogpozitivista világban is elismerik olykor:
például a nácizmus hatására — lásd Radbruch-i
formula). Az intézményes jog alapját az ember va-
lóságából, méltóságából, az emberek közti igaz-
ságos rend szükségletéből adódó kívánalmak al-
kotják; a tételes jog megalkotása és alkalmazása
sem történhet önkényesen. Ha a tételes „jog” az
igazságosság követelményével, a természetjoggal
ellentétes, akkor kötelező erővel nem bír (nem jog
az, ami nem igazságos); a jogszabályok jogi jel-
lege, kötelező ereje ugyanis az emberi természet
objektív céljaiban rejlik, amelyeket a természeti
törvények fejeznek ki normatív módon, valódi
jogi jelleggel, kötelező erővel.

Az állam alkotta jog abban tér el a természetjog -
tól, hogy kényszerítő erő áll mögötte; e jog azon-
ban annyiban minősül jognak, s annyiban ren-

delkezik kötelező erővel, amennyiben az emberi
természetből fakadó természetjogi kritériumok-
nak megfelel. Az állam és az általa alkotta jog mö-
gött álló kényszerítő erő nem jog, hanem csak a
jog foganatosítója; a kényszer lehetősége vagy re-
alitása nem a jogiság lényegi eleme. A jog lényegi
eleme a kötelező erő, ami az emberi természeten
alapul. Bármekkora is a kényszerítő erő, bármi-
lyen „hatékony” is az erőszakszervezet, nem kö-
telez jogi erővel, ha a rendelkezés ellentmond a
természetjognak. A jog érvényessége ugyanis nem
akaraton és nem is erőn alapszik, hanem az em-
beri természet igazságain nyugszik (a jog csak azt
foglalja magába, ami igazságos, ami a másiknak,
a többieknek jár); azaz semmilyen akarat, ami el-
lentétes a természetjoggal, nem lehet forrása a szó
igazi értelmében vett jognak.

Az egyház tanítja, hogy amikor a hatalom hor-
dozói az erkölcsi renddel és Isten akaratával el-
lenkező — például az abortuszt vagy az „euta-
náziát” „megengedő” — szabályt hoznak vagy
parancsot adnak, ezek lelkiismeretben nem kö-
teleznek (érvénytelenek); ilyen esetben a hata-
lom szétfoszlik és igazságtalansággá fajul; az
abortuszt és az „eutanáziát” „lehetővé tevő” ak-
tusok azzal a súlyos kötelezettséggel járnak,
hogy lelkiismereti alapon kell szembeszegülni
velük, akkor is, ha ez „olykor fájdalmas, és meg-
követelheti az embertől, hogy feláldozzon bizo-
nyos állást vagy lemondjon az őt törvényesen
megillető előmenetelről” (lásd II. János Pál pápa:
Evangelium vitae kezdetű enciklika, 70–74.).

A relativizmus világában, amikor például a má-
sodik világháború utáni Magyarországon millió-
számra oltják ki a még meg nem született, azaz a
legártatlanabb és legvédtelenebb emberek életét,
a pozitivisták uralkodó nézete nem tekinti elvi-
selhetetlen mértékűnek az írott, általuk „törvény”-
nek nevezett, abortuszt „megengedő” rendelke-
zés és az igazságosság közötti összeütközést, ha
egyáltalán látják azt, s ezzel égbekiáltó bűnt kö-
vetnek el (vö. Radbruch-i formula).

II. János Pál pápa szavai szerint a még meg nem
született gyermek jelentkezik az életre, olyan ár-
tatlan, hogy ennél ártatlanabbat el sem lehet kép-
zelni, gyenge, annyira tehetetlen, hogy még egy
újszülött sírásának és nyöszörgésének védekező
jeleitől is meg van fosztva, teljesen rá van hagyva
annak oltalmára, aki méhében hordozza (lásd
Evangelium vitae kezdetű enciklika, 58.).

A relativizmus emberpusztító világában kü-
lönösen nem lehetünk közömbösek: „Krisztus
véréből meríti minden ember az erőt, hogy az élet ol-
dalára álljanak. Éppen ez a vér a remény legerősebb
indítéka, sőt az abszolút biztonság alapja arra, hogy
Isten terve szerint a győzelem az életé lesz.” (Evan -
gelium vitae kezdetű enciklika, 25.).
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Védenünk és támogatnunk kell az életet, min-
den ember életét, a fogantatás pillanatától a termé-
szetes halálig, akkor is, ha fogyatékos, beteg, idős,
szegény; minél védtelenebb, minél kiszolgálta-
tottabb, annál inkább. „A nevelés és szemlélet-
formálás kiemelkedő feladata, hogy ne csak pil-
lanatnyi, közgazdaságilag is kifejezhető értékek
kerüljenek az emberi élet védelmével kapcsola-
tos megfontolások középpontjába.” (Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia: Az élet kultúrájáért
című körlevél, 120.)

Védenünk és támogatnunk kell az élet szenté-
lyét, a családot, az egy férfi és egy nő házasságán
alapuló, első természetes közösséget. E szeretet-
közösség a társadalom életadó alapsejtje, isteni
intézmény: „az a hely, ahol az élet, Isten ajándéka
megfelelő tiszteletben részesül és védelmet kap a
reá leselkedő számtalan veszély ellen, s ahol a va-
lóságos emberi fejlődés kívánalmainak megfele-
lően növekedhet.” (II. János Pál pápa: Centesimus
annus kezdetű enciklika, 39.)

II. János Pál pápa a Familiaris consortio kezdetű
apostoli buzdításában írja: „Isten Népének a hi-
vatalos hatóságoknál is szót kell emelnie, hogy e
hatóságok is szálljanak szembe azokkal a törek-
vésekkel, amelyek szétzilálják a társadalmat és
ártanak a polgárok méltóságának, biztonságá-
nak és jólétének, továbbá törekedjenek arra,
hogy a közvélemény ne kapjon olyan indíttatá-
sokat, amelyek következménye a házasság és a
család intézményének lebecsülése.” (81.)

Az Evangelium vitae kezdetű enciklikában pe -
dig arról is olvashatunk, hogy a család meghatá-
rozó, semmi mással nem helyettesíthető szerepet
játszik az élet civilizációjának megteremtésében és
segítésében (92.). A keresztény családoknak a nekik
ajándékozott szentség erejében sajátos küldetésük
van: az, hogy az élet evangéliumának tanúi és hir-
detői legyenek. Ez a feladat a társadalomban a va-
lódi, bátor prófétaság értékével bír. „Ebből kö-
vetkezően az élet evangéliumának szolgálata
magával hozza azt is, hogy a családok megfelelő
társulások révén hassanak oda, hogy a törvények
és az állami intézmények semmilyen formában ne
sértsék az élethez való jogot — a fogantatás pilla-
natától egészen a természetes halálig —, hanem
oltalmazzák és mozdítsák elő azt.” (uo. 93.)

Aki a családot védi: az életet védi! A házas-
ság és a család az élet szolgálatában áll.

Az államnak is a házasság szabályozásával a
férfinak és a nőnek egymással az egész élet olyan
kizárólagos és kölcsönös, szeretetteljes közössé-
gét, bensőséges egységét létrehozó magatartását

kötelessége és felelőssége elismerni, elősegíteni,
támogatni és védelmezni, amely szerint e közös-
ség természeténél fogva a házasfelek javára, gyer-
mekek nemzésére és nevelésére irányul (lásd
1983. évi Codex Iuris Canonici 1055. kánon 1. §,
1056. kánon). Ez rendeltetett, s ekként ez alkalmas
arra, hogy megfelelően legyen biztosítva a házas-
társak, a férj és a feleség egyenlő méltóságának és
a gyermek — nemzetközi jogilag is védett — ér-
dekének (javának) érvényesülése, a társadalom
jövője, illetőleg az emberi faj szaporodása és fenn-
maradása — a közjó és az igazságosság követel-
ménye [vö. például Alkotmány 15–16. §, 54. § (1)
bek., 67. § (1)–(3) bek., 70/J. §, 1991. évi LXIV. tv.].

A társadalom erkölcsi értékrendjének helyre-
állításában és felemelésében egészen rendkívüli
felelősség terheli azokat, akik az élet és a család
törvényes védelmében sokat tehetnek. Sokak tu-
datában éppen azért halványodott el az abortusz
bűnének súlyossága, mert az Országgyűlés és az
Alkotmánybíróság „megengedte” azt [lásd 1992.
évi LXXIX. tv., 64/1991. (XII. 17.) AB hat.,
48/1998. (XI. 23.) AB hat.].

Meggyőződésem szerint, ha az állam kellően
felhívná a figyelmet arra, hogy a magzat élete a
fogantatás pillanatától kezdve milyen alapvető
érték, hogy egy emberi lényről (vö. például 2002.
évi VI. tv.) van szó, és megfelelő védelemben ré-
szesítené, akkor az emberek sokkal inkább felis-
mernék ezt, és egyre jobban rádöbbennének
saját felelősségükre is; a jog értékközvetítő funk-
ciója működne. A magzatot a fogantatás pillana-
tától megillető alanyi jogi jogvédelem a férfit és a
nőt, a házastársakat a meggondoltabb, felelős-
ségteljesebb családtervezés irányába (vö. például
VI. Pál pápa: Humanae vitae kezdetű enciklika), s
ennél fogva (közvetve) a gyermek, a magzat
iránti nagyobb szeretetre, tiszteletre, a feltétel nél-
küli elfogadásra nevelné.

Miként a II. Vatikáni zsinat Gaudium et spes
kezdetű lelkipásztori konstitúciójában szerepel:
„A gyermek a házasság legszebb ajándéka, és éppen
a szülők számára lesz a legnagyobb kincs.” (50.) — a
gyermek és a család a boldogság forrása és a jövő zá-
loga (lásd MKPK: Az élet kultúrájáért című körle-
vél, 49.).

Az élet és a család védelme, támogatása tehát mind-
annyiunk alapvető feladata (vö. például II. Já nos Pál
pápa: Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdí-
tás): a Teremtő dicsőségére és lelkünk üdvösségére!

HÁMORI ANTAL
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NEMZETI JELKÉPEK AZ 1956-RÓL
SZÓLÓ MAGYAR
JÁTÉKFILMEKBEN

A szimbólumok a mindennapiság és az absztrak-
ció rendszereit összekötő, egymáshoz kapcsolódó
formátumok. Különösen stabilak a nemzeti iden-
titást őrző vizuális jelkép-együttesek. A magyar
önazonosságtudat 20. századi történetében gyak-
ran felerősödtek és újraértékelődtek a szimbolikus
törekvések.

A vizuális szimbólumok mint dinamikus ide-
álképek konfliktusos-kataklizmaszerű történelmi
korszakokban szinte egymásból következve bő-
vítették jelentéseiket. Így 1956 szinte mindenben
1848/49-et tekintette mintának (Petőfi Kör és a
Nemzeti dal elszavalása a Petőfi szobornál; 12 ,16,
20 pontok; Kossuth-címer tankon, teherautón,
ágyún; nemzetőr szalag; szabadságharcos triko-
lór: a hivatalos címer középütt-lyukasra kimetsz -
ve, Kossuth-címerrel és szimplán; a nemzetiszín
zászlóba betakarás; táblák Petőfi-arcképpel és
Kos suth-címerrel; nemzetiszín és őszirózsás ko-
kárda; gyászszalag; jelszavak, fejfafeliratok: „Már-
ciusban Újra Kezdjük”, „Bosszút állunk érted!”; a
politikai foglyok kiszabadítása: Gérecz Attila köl-
tőt a „Gyűjtőből”). E gyors, természetes beépülést
és társadalmi rekonstrukciót az is segítette, hogy
1848/49 Habsburgok által tiltott1 szimbólumai
(korona nélküli címer, Kossuth-szakáll és -kalap,
háromszínű szalag, kokárda, gyászszalag, vörös
toll, de általában minden magyar nemzeti jelkép)
a nemzeti függetlenség őrzőjeként, a köztársasági
érzület hordozójaként a népi kultúra legmélyebb
rétegeibe is leszivárogtak, meggyökeresedtek és
újraképződtek az ideológiai kontroll ellenére.2
1859-től a 19. század végéig a piros-fehér-zöld szí -
nű szalagsáv, illetve zászló kedvelt díszítőmotí-
vum volt, sokszor együtt szerepelt az országcí -
mer rel, koronával, huszárokkal a népi használati
és díszített tárgyakon (boroskancsó, dunántúli vi-
aszberakásos butykos, korsó, szaruedény, szal-
maintarziás tükrös, somogyi sótartó, cifraszűr és
más viseletes darab).3 A gyakran a hadijelvény-
szerűen megformált koronás vagy korona nélküli
címerformák is továbbéltek 1850–1903 között a
csákvári sárgamázas boroskancsón, a csákvári
bábsütő mézeskalácsmintán, a tótkomlósi falitü-
kör ajtólapján és a hajdúböszörményi csikóbőrös
kulacson.4 Az 1950-es évek átpolitizált-depolitizált
nemzeti hőseinek (Kossuth, Petőfi, Bem, Széche -
nyi, Klapka, Damjanich) rebellis arculata, gesztu-
sai jobban megőrződtek a nem hivatalos „emlé-
kező” nyomatokban, ponyvanyomtatványokban,

használati és dísztárgyakon, (a fiatal körszakállas,
pörgekalapot vagy kardot emelő, emelvényen
szónokló, lovon ülő, szabadságzászlót lobogtató
Kossuth; jobbjában papírtekercset, a Nemzeti dalt,
baljában kardot tartó, szavaló Petőfi; Széchenyi
lovas huszárként, kivont karddal, megemelt zász-
lóval stb.), de az 1880-as évektől nagy számban
forgalmazott gyári keménycserép tányérokon is.5
A Kossuth-kultuszt és hősi/áldozathozó ellenál-
lást hagyományozó pálinkás butellán, cserépedé-
nyen, szarvkürtön, gulyásboton található feliratok
(1860-as évek–1903) pedig egyenes közvetítői vol-
tak a mindenkori és aktuális hatalom elleni jogos
ellenállásnak („K L 1890”, „a haza bel hon fia Kos -
suth Lajos éjen”, „Áld meg Isten a magyart sok bő
áldással”, „szabadság zászlaja”, „Magyar nemzet
hőseinek emlékműve”).6

A korabeli fotók és dokumentumfilmek arról ta-
núskodnak, hogy a forradalom áldozatainak tisz-
telete összefonódott a Halottak napjával és a Min-
denszentek ünnepével is (gyertyák, mécsesek,
őszirózsa, újságpapírral-zászlóval letakart testek,
alkalmi koporsók, sírhalmok és ravatalok az utcán,
a parkokban, tereken, fák alatt). A felülről érkezett
hatalmi jelképek (vörös csillag és zászló, Sztálin-szo-
bor, szovjet hősi emlékművek, obeliszkek, szobrok,
szovjet címer, tank, ágyú és páncélos jármű) helyére
’56-ban újból a népi kultúrában használt organikus
nemzeti szimbólumok kerültek (nemzeti szín és
zászló, országcímer, magyar katona, huszár, betyár,
hazafias feliratok, nemzeti hősök), sőt a nemzeti
identitást újraértelmező modern jelkép-együttesek
nagy számban keletkeztek (Egmont nyitány;
Kossuth-címeres-zászlós-felvirágozott tank; zász-
lós és élelmiszerrel megrakott Csepel teherautó,
mentőkocsi-menőautó; hordágy; rádió; krétafel-
iratok a felborított villamos oldalán: „Ruszkik
haza! Elég volt Rákosiból”, „Ledöntjük a Sztálin
szobrot!”, „Vesszen Gerő!”; felszedett utcakövek;
írott és nyomtatott röplapok: „Kossuth-címer, ma-
gyar haza, / Minden ruszki menjen haza! / Míg a
ruszki itt lapul, / Magyar diák nem tanul!”, „Ha
magyar vagy, ne menj nyugatra. Itt a helyed!”; orosz
film moziplakátjának „gellert kapott” felirata:
„Menj haza!”; a forradalom pénztára). Polgárháború
lévén a polarizálódó ellenségképnek is egyértelmű -
söd tek az attribútumai (idegen hatalom: pufajka,
dobtáros géppisztoly, ÁVO-s zubbony, viharkabát
és tiszti kalap, csizma; szabadságharcosok: vállszíjas
puska, gránátok az övben, Molotov-koktél, sváj-
cisapka, Bocskai sapka, viharkabát, zakó, sál, pu-
lóver, cigaretta a szájban stb.).

1956 saját szimbólumokat is létrehozott a tilta-
kozásról, belső ellenállásról a hatalom aljassága el-
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len (a Sztálin-emlékmű ledöntés után megmaradt
két csizma, beletűzött, összekötözött nemzetiszín
zászlókkal, „Ne tedd be ide a lábad” sugalmazott
jelentéssel; zsákos akasztás hajnalban, esőben, a Cse -
pel teherautó motorját járatva, a Pancsoló kislány slá-
gerének elhangzása közben; orvlövészek fákon,
emeleti ablakokban, tetőn, padláson, templomto-
ronyban, kapualjban; összedrótozás és földbe arc-
cal helyezés; deszkakoporsók az utcán, a tankok
mellett és jeltelen sírok; exhumálások és titkos te-
metések; a Hermina mező rokkantjainak felfegy-
verzése az oroszok ellen; november 23-án a kihalt
budapesti utcákon mindenünnen szóló Himnusz;
december elején gyászruhába öltözött asszonyok
felvonulása; a decemberi sztrájk idején füttyel és fúj
szóval ellenállás a „bestiának”; a lengyel nép mel-
letti szolidáris tüntetés október 23-án; mindenki
kasszája az Írók Szövetsége előtt; élelemkonvojok
vidékről a beszolgáltatási prés idején; véradás
magyaroktól és a lengyelektől; az osztrák andaui
híd, a „zöld” sáv, amelyen 200.000 magyar mene-
külhetett szabad földre; 12 égő gyertya a földön a
hősi halottakért; földbe, domboldalba-tetőre szúrt,
az andaui hídra helyezett magyar zászló). A kora-
beli amerikai, angol, francia, osztrák, lengyel, szlo-
vák, magyar tudósítók-újságírók és a magyar
amatőrök fotói is viszonylag pontos kontextusban
mutatják e jelképeket, amelyek nem annyira har-
ci, hanem morális-lelki ellenállásról, a méltóság visz-
szaszerzésének szándékáról, egy magasabb szak-
rális-tudati állapot megszületéséről tanúskodnak.
Szemben a nyugati, főként amerikai sajtó tenden-
ciózus csúsztatásaival, manipulált politikai emlé-
kezetével vagy jó szándékú ellenállási retorikájá-
val (SZER), amely drámai-agresszív narráció felé
tolja a bizonytalan elnevezésű („sajnálatos októberi
események”, „drámai események”, „ellenforrada -
lom”, „népfelkelés”, „polgárháború”) forradal-
mat és szabadságharcot. Több száz korabeli és ké-
sőbbi nyugati sajtóorgánumban, az évfordulós
elnevezések kivételével, a jelölések stigmatizál -
tak/sztereotípek lettek (zavargás, rebellió, lázon-
gás). A hidegháború átpolitizált légkörében a Life
’57-es fiatal szabadságharcosának színes festménye
vagy az első amerikai televíziós dokumentum-fel-
vételek ugyanúgy a pesti srácok bátorságáról szól-
tak, Molotov-koktéllal a kézben, szovjet tankokkal
a hátuk mögött.

A háborús gépezet másik oldala azonos módon
bujtott fel, megfontoltan hamisított: a szovjet katona-
halottakról Hruscsov parancsára mindennap fény-
képek készültek, s kerültek repülőgépre, hogy a
megosztott politikai-katonai vezetést beavatkozásra
kényszerítsék. A megsemmisítés után megmaradt
magyar dokumentumfilm-musztereket is az orosz
propaganda „belpolitikai idomításra” használta.
1956 mozgóképes híradó- és dokumentumfilm em-

lékezete ugyanúgy részleges, korlátozott és poli-
tikailag szelektált volt, mint a nyomtatott vagy a fo-
tografikus szövegek. Ennek két oka volt. Először
is a magyar karhatalmisták és a KGB emberei min-
dent megtettek, hogy felkutassák és megsemmi-
sítsék a 28 magyar operatőr (Filmgyár, Híradó- és
Dokumentumfilm Gyártó Vállalat: Mikó József,
Hajdú Ferenc, Badal János, Csák János, Szekeres
József, Vass Ferenc, Makk Károly, Szőts István, Il-
lés György, Kovács László, Zsigmond Vilmos stb.)
és a nyugati híradósok (a francia Pathé, az angol
BBC, az osztrák Fox és Pommer, az amerikai NBC
és CBS) összes Magyarországon maradt, a forra-
dalmat követő hónapokban ki nem csempészett te-
kercsét; másodszor, egyetlenegy olyan felvétel
sem készült, amely nyomon követett volna minden
eseményt (2 perces felvételek, nagy nyersanyag-
igény, éjszakai felvételek rögzítésére nem alkalmas
negatív), így sok volt az átfedés, ismétlés, szagga-
tott rögzítés. Csak kevés autentikus anyag (Mikó-
gyűjtemény) maradt az 1956. október 23. és 1957 ja-
nuárja közötti eseményekről, de ez a töredékes
emlékezet sem válhatott a nemzeti identitás részévé,
legfeljebb a politikai propaganda hivatalos doku-
mentumfilmjében deszakralizálódott (Köztársaság
tér, 1957). A nyugaton vetített, a müncheni Erdélyi
István anyagait felhasználó 1957-es összeállítások:
a német Magyarország lángokban (Fox) és az amerikai
Magyar felkelés (CBS) pedig tendenciózusosan
millitáns-együttérző szemlélettel rekonstruálták-
szelektálták a „közelmúltat”. Ennek érdekében a
CBS egyetlen saját, korrekt felvételét sem használta
fel, sőt Mikó Józseffel utólag Kaliforniában felve-
tetett egy Molotov-koktélos utcai akciójelenetet.7
Csak 2005/2006 körül kerültek/kerülhettek elő
azon fekete-fehér és színes privát/amatőr fotók és
keskenyfilmek, amelyek pontosították, árnyalták,
részben módisították e kollektív emlékezetet.

1956 emlékezete („a lyukas zászló” = a kilukadt
kozmosz) az agresszív politikai amnézia követ-
keztében lassan elveszett, a „morális homályzóna”
mélyére süllyedt, legfeljebb a privát élettörtének il-
legitim szintjén létezhetett (oral history).A„belső ösz-
szeesküvés” e sajátos szóbeli tartományában meg-
történhetett a lassú trauma-oldás, s az 1980-as évek
elejére a valós sorsszembesítés igénye magasabb
szintekre is felhatolt (szamizdat, esztétizáló-para-
bolisztikus művészetek). Legnehezebb helyzetbe
a fényképes, de főként filmes dokumentálás került,
mivel bűncselekménynek számított 1956 bármilyen
audiovizuális feltárása, hiszen az a kádári kollek-
tív összeesküvés három tabuját sértette volna egy-
szerre, így nem válhatott a narratív identitás részévé.
A magyar játékfilmek azonban — két propaganda
hűségnyilatkozaton kívül: Keleti Márton: Tegnap
(1959), Virrad (1960) — utalásos-metaforikus, majd
nyílt-eseményábrázoló kísérletet tettek arra, hogy
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csak a szóbeliségben hagyományozott nemzeti jel-
képek 1956 által megújított, elveszettnek hitt üze-
netét adják át a következő nemzedéknek. 1957 és
2006 között 43 nagy- és rövidjátékfilm, 1 áldoku-
men tumfilm (Czigány Zoltán: Ecseri tekercsek,
2005) és 3 animációs film (Ediny Boglárka – Silló
Sándor: 12 voltam ’56-ban, 2006; Kiss Iván: Töredék,
2006; Szilá gyi V. Zoltán: Jegyzőkönyv. Mansfeld Péter
emlékére, 2006)8 készült, direkt és indirekt módon áb-
rázolva a 13 nap eseményeit, közvetlen következ-
ményeit (1958-ig!), majd a beálló amnéziát. ’56 fil-
mes elhallgatása politikai-ideológiai kényszerűség,
de erkölcsi üzenet is: aki nem emlékezhetett nyíl-
tan, az inkább nem alkotott, vagy allegóriába/pa-
rabolába rejtekezve-esztétizálva vallott hűséget
egészen 1981-ig (Megáll az idő). Néhány Cassandra-
film (Banovich Tamás: Eltüsszentett birodalom, 1956;
Keleti Márton: A csodacsatár, 1956; Najmányi
László: A császár üzenete, 1956; Várkonyi Zoltán: Ke-
serű igazság, 1965) után rövid kisemberi intermez-
zo következett a „menni vagy maradni” valós al-
ternatívájáról (Révész György: Éjfélkor, 1957).9

Az emlékezés első torz-hamisító formái az el-
lenforradalomról szóló drámai/dokumentatív té-
zisfilmek, apologetikus-propagandisztikus „tanító -
köl temények” voltak, amelyek tevőlegesen is
eszmei, fizikai rendet próbáltak teremteni (Keleti
Márton: Tegnap, 1959, Virrad, 1960; Fejér Tamás: Az
arcnélküli város, 1960; Keleti Márton: Amíg holnap lesz,
Kis József: Félúton, 1962).10 ’56 társadalmi amnézi-
ájának mozgóképes kibeszélését azon filmek foly-
tatták, amelyek óvatos utalásaikkal, vitafilmként,
eposz-balladaként, naplóként, parabolaként biz-
tosították a szellemi folytonosságot, de jobban
szolgálták a konszolidálódó kádári rendszer kvá-
zi-mítoszalkotását (Herskó János: Párbeszéd,
1962/63; Fábri Zoltán: Húsz óra, 1965; Kósa Ferenc:
Tízezer nap, 1965; Jancsó Miklós: Szegénylegények,
1965; Szabó István: Apa, 1966; Bacsó Péter: Nyár a
hegyen, 1957).11 Bacsó Péter betiltott A tanú (1969)
című szatírájának filmvégi Duna-áradása jelzi a me-
taforikus-esztétikai utalásrendszer használatának
eluralkodását a hetvenes évek filmjeiben. Az elra-
bolt történelmet intimebben, poétikusabban, filo-
zofikusabban minősítik a kamaradarabok (Makk
Károly: Szerelem, 1970; Szabó István: Szerelmesfilm,
1970, Tűzoltó utca 25., 1973, Philemon és Bauchis, 1975;
Szabó István: Budapesti mesék, 1976), a termelési fej-
lődésregény (Rényi Tamás: Makra, 1974); a filmesszé
(Magyar Dezső: Bűntető-expedíció, 1971); a történelmi
passió (Kardos Ferenc: Petőfi, 1973) és a drámai ka-
landfilm (Sára Sándor: 80 huszár, 1978).12 Tulaj-
donképpen a késő kádári kor, a puhulás évtizede
fog hozzá az ideológiai fellazításhoz, a letiltott kö-
zös történet kollektívvé tételéhez fejlődésregé-
nyek (Gothár Péter: Megáll az idő, 1981; Sándor Pál:
Szerencsés Dániel, 1982; Bereményi Géza: Eldorádó,

1988); parabolák (Kósa Ferenc: A mérkőzés, 1981;
Vitézy László: Érzékeny búcsú a fejedelemtől, 1986);
1848/49-es történelmi maszkok: kísérleti filmek,
drámák, kalandfilmek (Bódy Gábor: Amerikai an -
zix, 1985; Lugossy László: Szirmok, virágok, koszorúk,
1984; András Ferenc: Vadon, 1989); családi szatírák
(Gárdos Péter: Szamárköhögés, 1986) és patetikus tab-
lóképek (Kósa Ferenc: A másik ember II., 1987) szí-
nes műfajforgatagában, de már részleges-vagy
teljes forradalom-rekonstrukcióval.13

A 90-es években ’56 valódi és teljes történetének
megrajzolása állt a középpontban (állattörténetben:
Puszt Tibor: A gólyák mindig visszatérnek, 1993; drá-
mai kalandfilmben: Zsombolyai János: A halálraítélt,
1990; erotikus szerelmi háromszögben: Sólyom
András: Pannon töredék, 1990; emlékező-meditá-
cióban: Makk Károly: Magyar requiem, 1990; port-
réfilmben: Mészáros Márta: Napló apámnak és
anyámnak, 1990; vígjátékban-szatírában: Tímár Pé -
ter: Csi ni baba, 1997; családregényben: Szabó Ist ván:
A nap fény íze, 1999). Sajnos a 90-es évek filmjei ezen
újkori nemzeti szimbólumok mozgóképes kiüre-
sítését, deszakralizálási folyamatát erősítették.
2000-től pedig elkezdődött jelképi és narrációs szin-
ten is a sztereotipizálódott ’56-os mítosz műfaji fil-
mekben való szétosztása: vígjátékban, szatírában
(Kardos Sándor – Szabó Illés: Telitalálat, 2003; Kol -
tai Róbert: Világszám, 2004); akció- és kalandfil-
mekben (Goda Krisztina: Szabadság, szerelem, 2006);
posztmodern drámai adaptációban, kísérleti- és ani-
mációs filmekben (Vidnyánszky Attila: Liberté ’56,
2006; Halász Péter: Herminamező-szellemjárás, 2006;
Ediny Boglárka – Silló Sándor: 12 voltam ’56-ban,
2006; Kiss Iván: Töredék, 2006; Szilágyi V. Zoltán:
Jegyzőkönyv. Mansfeld Péter emlékére, 2006); filmnoir-
ban (Vágvölgyi B. And rás: Koloradó Kid, 2010). Saj-
nos túl erőssé vált a hollywoodi narrációs iden-
titás, a polarizáló, mélység nélküli archetípusok
önkényes használata, amely könnyen lelki-szel-
lemi „bicsakláshoz”, egy tisztulni látszó ma-
gyarságüzenet kisajátításához vezethet.

Szerencsére tovább őrződik a hagyományos drá-
mai-esztétizáló vonulat, amely egy „halk szavú”
fél-gyöngyszemet igen (Cantu Mari: Rózsadomb,
2004), számos hiteles portrét (Mészáros Márta:
A temetetlen halott, 2004; Szilágyi Andor: Mansfeld,
2006), de remekművet még nem eredményezett
(Meskó Zsolt: Fiúk a házból, 2004; Erdős Pál: Bu-
dakeszi srácok, 2006; Szomjas György: Nap utcai fiúk,
2006; Jeli Ferenc: Sínjárók, 2006; Pozsgai Zsolt:
Csendkút, 2007; Dömölky János: Bibó körút, 2007).

Az ’56 történetét felhasználó játékfilmeknek kö-
zös kulturális szimbólumai vannak: az etnikus vagy
nemzeti jelképek. Ezek a nemzettudat kialakulá-
sának legfőbb azonosítói, hiszen különösen stabil,
identitásőrző vizuális-akusztikus jelkép-együttesek.
Különleges létmódjuk ellenére a mindennapi élet
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apróságaiban gyökereznek. Bennük a népművészet,
mesék és mítoszok jel- és képvilága fonódik össze
a nyelvi képes beszéd fordulataival, együtt építve
fel az etnikus közösség kultúráját.14 E filmekben
többnyire tiszta, etnikus jelképként, „nemzet-asz-
szociációként”15 jelentkeznek, a természet és társa -
dalom mikro- és makro-mozzanataiként: éghajlat,
táj és domborzati egységek, folyó- és állóvizek, fló-
ra (fák, virágok), fauna, városok/települések, épí-
tészet, tárgyak, járművek, öltözet, foglalkozások,
sport, tánc és dal, szakrális ének, ünnepek, étel-ital,
szín és címer, korona, zászló, történeti személyi-
ségek, hazafias feliratok és verbális eufemizmusok,
mentális-politikai stílus, ügyek.16

I. Éghajlat-évszak
Azon filmek, amelyekben az októberi-novemberi
eseményeket direkt (Éjfélkor, Tegnap, Virrad, Párbe-
széd, Tízezer nap, Philemon és Bauchis, Makra, Meg-
áll az idő, Szamárköhögés, Eldorádó, A másik ember, Nap-
ló apámnak, anyámnak, Pannon töredék, A napfény íze,
Telitalálat, Világszám, Fiúk a házból, Rózsadomb, Bu-
dakeszi srácok, Szabadság, szerelem, Koloradó Kid)
vagy indirekt-retrospektív-metaforikus módon
(Húsz óra, Apa, Szerelmesfilm, Tűzoltó utca 25., Bu-
dapesti mesék, Magyar requiem, A halálraítélt, Mansfeld,
Liberté ’56, Herminamező-Szellemjárás, Sínjárók) állítják
a középpontba, az idő száraz, napfényes, ködös, rit-
kán esős. Az ettől eltérő esetek az előttben vagy
utánban játszódnak: a kora tavaszi, várakozó eső-
ben (Szerelem); május 1-én a Lánchíd és a házak zász-
lókkal vannak díszítve (Szamárköhögés); az arany-
színű emlékező-gyermekkori nyárban, illetve a
Pancsoló kislány nyarának sejtett idején (A temetet-
len halott, Magyar requiem), a pusztulást előrejelző
rekkenő hőségben (A mérkőzés), az éjszakai is
arannyal behintett nyirkos őszi kertben (Philemon
és Bauchis) és december 5-én, egy másfajta ajándé-
kot hozó élet kezdetén (Szerencsés Dániel). De min-
den esetben ezek az eltérő idők vigasztalóak és spi-
rituálisak. A normál évszak különleges anomáliáit
jeleníti meg groteszk köntösben a Szamárköhögés
(nagy vihar van, köd és járvány). Az időben való
relatív ide-oda mozgást segíti és gyorsítja a reali-
záló, retrospektív archívok vagy áldokumentációk
beillesztése a legkülönbözőbb fikciókba (Apa, Meg-
áll az idő, Eldorádó, Napló apámnak, anyámnak, A ha-
lálraítélt, A temetetlen halott).

II. Táj- és domborzati egységek
A nemzeti elkötelezettségre utaló tájelemek (Du -
nán túl, Tiszántúl, Alföld)17 közül a magyarságot
tisztábban-archaikusabban megőrző, de szegé-
nyebb Tiszántúl és az Alföld a gyakoribb az ’56-
os filmekben: tanyákkal, malommal, tsz-köz pont -
tal (Tízezer nap, A másik ember, Tegnap, Húsz óra),
pusztákkal (Szegénylegények), falvak templommal,

gémeskúttal (Szerencsés Dániel). A Dunántúl táj-
egysége kulturális elsőbbsége és az események
azonos aránya ellenére csak néhány filmben sze-
repel (Szerencsés Dániel, Pannon töredék).

III. Folyó- és állóvizek
Az ország közepén folyó Duna, főként a Lánc-
híd, a Parlament vagy Buda felől teherautókkal,
tankokkal fényképezve, a nemzeti összefogás, a
túlélés jelképe (Megáll az idő, Eldorádó, Szamárkö-
högés, Napló apámnak, anyámnak, A temetetlen ha-
lott). A Dunán átívelő vasúti összekötőt szökött
intézeti gyerekek őrzik, de a Nyírségből (a tra-
dicionális Tisza felől) unokájának élelmet hozó
nagyapának kenyérért és lekvárért szabaddá te-
szik (A másik ember).18

IV. Flóra és fauna
Az út menti fasorok nagy részét nyárfa alkotja,
amely a látszatbékéből a forradalomba (Éjfélkor,
Tegnap) vagy a disszidálásba vezetett (Szerencsés
Dániel), de baleset és gyilkosság tanúja is (Éjfél-
kor, Tegnap). Az alföldi homokvidéket megkötő
akác védi a tanyát és a szekérrel útra kelő embert
a nagy szelektől, hogy elvigye a vidék hitét-aka-
ratát a nagyvárosba (A másik ember). A ládában tá-
rolt búza jó rejtekhelye a nemzetiszín zászlóba csa-
vart puskának (A másik ember). Az óriási platánfa
védelem és halál hordozója egyszerre a nagyvá-
ros ismeretlen világában (A másik ember). Tél ide-
jén kukoricagórék mögül rohannak elő batyuval
és bőrönddel a hazájukból menekülők, akikért a
vonat megáll egy pillanatra (Szamárköhögés).
„Magyar lelkületű” virágok: tulipán, szegfű, ki-
kerics nevei utalnak az Amerikába küldött tele-
fonüzenetben a forradalom jogaira (Szamárköhö-
gés); a piros-fehér-zöld szegfű a születésnapot és
az értelmetlenül érkező halált jelzik (Philemon és
Bauchis). Az orvos szobájában, a Nagy Imre mel-
letti rokonszenv és néma tiltakozás jeleként, az
asztalon megjelenik a cserepes muskátli (A te-
metetlen halott). A Halottak és a titkos temetések
napján mindenütt őszirózsa borítja a rögtönzött
és végleges sírokat, a zászlóval letakart, földre fek-
tetett vagy az egyetemi aulában fölravatalozott
fiatal hősök testét (A másik ember, A halálraítélt), de
virágból készült kokárdával a mellükön indulnak
halálba a tankok ellen a szerelmesek (Eldorádó).
A fegyver közelében mindig galamb rebben a ma-
lomban és a templom padlásán, egy idős lélek tá-
vozásakor és harangzúgáskor is (A másik ember,
A mérkőzés, Philemon és Bauchis). A lovak meg-
ugranak a gyilkos zajtól a városba induláskor,
hogy ott már bajt ne okozzanak (A másik ember),
de a falovak a malom ablakában vagy a pikniken,
a kisfiú mellett, a béke igazabb voltáról üzennek
(A másik ember, A halálraítélt). A fegyverektől és éh-
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ségtől megveszett kutyát alig lehet elpusztítani
(A másik ember).19

V. Járművek
A speciálisan magyar lovas szekér megjelenése az
úton vagy a vonatablakból látva igen ritka (Tíz-
ezer nap, Tegnap, A másik ember, Szerencsés Dániel),
hisz a városba ezzel elindulni veszélyes, de nem
lehetetlen. A várost és vidéket inkább Csepel te-
herautók (feliratokkal is jelölve származási he-
lyüket), vöröskeresztes autók, komikus helyzet-
ben kisbuszok, tankok kötik össze (Éjfélkor,
Tegnap, Világszám). A gépjárművek a városban vi-
szik szerte az öröm híreit, például felzászlózott,
felvirágozott tankok, Csepel autók (Tegnap, Ma-
gyar requiem), agresszívan támadnak az utcában,
hídon (A másik ember, A halálraítélt, A temetetlen ha-
lott), vagy védekeznek, akár barikádként használva
a tankot, fekete ÁVO-s autót, villamost (A másik
ember, Tegnap, Apa, Szerencsés Dániel), életet pró-
bálnak menteni (Eldorádó, A másik ember).20

VI. Tárgyak
1956 az idő kizökkenése. Megnyitja az értelmes ha-
lál, azaz a teljesség felé való utat, de figyelmeztet
arra is, hogy a forradalom leverése nem örökké tart
— a megállt időt újra lehet és kell indítani. A meg-
fagyott időt egy szakrális (gyertya, mécs) és egy
profán tárgy (óra) mozdíthatja meg. A gyertya e
filmekben a halálra való emlékezés, a feltámadás
ígérete egy lépcsőház sarkában (Napló apámnak és
anyámnak), az egyetemi és a közös éjszakai rava-
talon (A másik ember), a sötét vonatalagútban el-
igazító fény (Szerencsés Dániel), az idegen hódítók
bevonulása után a forradalom mellett, az ablak-
ba kitett gyertyával szimpatizáló szolidaritás (80
huszár). Az apától kapott óra éppen akkor áll meg,
amikor az egyetemista fiatalember élete kockáz-
tatásával zászlót visz az egyetemre (Apa). E mo-
tívum visszatér egy nagycsaládi filmben (A nap-
fény íze), melyben a főhős 3 évi börtön után
szabadulva kéri az óráját, amelyet elvesztettek. Te-
hát mindkét filmben ellopták az időt az életéből,
amit csak ő szerezhet vissza az emlékezéssel.

VII. Öltözet
A magyaros jelleget szinte csak az olyan filmek kép-
viselik, ahol a vidék tradicionális ruházata is
megjelent, például ködmön az anyán, az oltalmazó
hímzett ing és kucsma a fiún (A másik ember, Teg-
nap, Húsz óra, Tízezer nap). A szabadságharcosok
félcivil-félkatonai viselete (zakó és puska, ballon-
kabát és kézigránát, Bocskai sapka) a forradalom
őszinteségének szép lenyomata (A másik ember,
Eldoradó, Megáll az idő, A halálraítélt), de az ÁVO-s
egyenruha hordása a káoszban egyszerre életmentő
és szégyen (A másik ember, Eldorádó). A hatalom igaz

arcát nem annyira a megfélemlítés, hanem a teljes
személytelenséget kifejező krumpliszsák hordoz-
ta. Hiszen a Szegénylegények zárásában az oszt rák
himnusz elhangzása közben a volt szabadcsapat fe-
jére ezt húzzák, mint mikor a lovakat terelik vég-
ső útjukra. A temetetlen halottban először a repülőn
elrabolt férfi foglyok viselik, előre jelezve a ma-
gányos sötétséget, másodszor Nagy Imre, az or-
szág-világ előtt letagadott kivégzésekor, mintha a
való fényt is megölni akarnák. Ez ellen tiltakozik
tudat alatt minden film a gyerekek, fiatalok zász-
lóba öltöztetésekor, halotti menyegzőjükön (A má-
sik ember, A halálraítélt).21

VIII. Tánc és dal, szakrális és világi zene
A beszédes Egmont nyitány többnyire a legfőbb azo-
nosítója a kornak, akkor is, ha finoman rejtjelezett,
a végzet és méltóság hordozója (a Philemon és
Bauchisban a két séta közben, a gyertyák rebbené-
sekor), akkor is, ha a tiszta közösségi akarat jelző-
je (A halálraítélt, Magyar requiem, A temetetlen halott),
nyílt tagadása a bárgyú Pancsikoló kislány kivég-
zésekkor kihangosított „örömzenéjének” (Magyar
requiem, A temetetlen halott). Csak a szent és nem-
zeti egybekapcsolása fog össze egy széteső, de lé-
lekben még összetartozó közösséget, ezért éneklik
mindenütt és mindenkor a Himnuszt és a Szózatot:
reménykedve a vonaton a határátlépés előtt
(Szerencsés Dániel), az ÁVO-s laktanya ostromakor
(A másik ember), a Szálin szobor ledöntésekor (Nap -
ló apámnak, anyámnak), a túlélésért reszketve a lé-
gópincében (Eldorádó, Szamárköhögés).22

IX. Címer
A Parlament tetején (A temetetlen halott), a Keleti
pályaudvar bejáratán (Szerencsés Dániel), az ÁVO-
s laktanya rácsán (A másik ember), a „pokolba jövő”
vonat kazánján (Szerencsés Dániel), a repülőtéren
(A temetetlen halott) uralkodó vörös csillagot az
égből porba hullajtják, lánctalp elé vetik (A halál-
raítélt, A temetetlen halott), hogy helyére zászlón,
karszalagon, tankon, teherautón, bejárati ajtón
(Tegnap, A másik ember, Napló apámnak, anyámnak) a
makacs republikánus-tagadás, a „magyarok Mó -
ze sé nek” jelét, a Kossuth-címert tegyék.23 A kaoti-
kus, izolált cselekvés-redundanciák így lépnek át
egy rendezett, nyilvános, kollektív rituális nagy-
térbe, időbe, megszűntetve a profán idő és bitorló
idegen tér hatalmát.24

X. Nemzeti szín és zászló
Több forrás és szemtanú szerint elsőként Buda -
pesten az október 23-i Bem téri tüntetésen kapott
szerepet a lyukas zászló. A tér mellett lévő Kül-
ügyminisztérium erkélyére vörös zászló volt ki-
tűzve, ami különösen ingerelte a Műegyetem hall-
 gatóira váró tömeget: „Nemzeti zászlót a
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Külügy re!” Rövidesen a minisztérium dolgozói ki-
cserélték a vörös zászlót az államcímeres magyar
zászlóra, amire a tömeg azonnal reagált: „Nem a
mi zászlónk! Le vele!” A bevont zászló rövid idő
múlva megjelent, de akkor már lyuk tátongott a cí-
mer helyén. A téren álló tömeg üdvrivalgással fo-
gadta az újdonsült zászlót.25 A Time magazin vá-
lasztásán 1956-ban a magyar szabadságharcos lett
az „Év embere”, aki a színes festményen harmad-
magával egy lyukas zászló előtt állt. Szinte minden
forradalmi eseményt ábrázoló filmben feltűnik a vé-
res vagy tiszta zászló körülhordozásának szent lász-
lói szokása (szekéren: A másik ember; Csepel autón:
Tegnap, Budakeszi srácok; tankon: Tegnap, Magyar
requiem, Világszám). Rendkívül látványosak a zász-
ló megszerzésért folytatott harcok (Tegnap, Apa, A
másik ember), hiszen a csapatok 1848. április 11. óta
erre a három erényre (vörös=erő, fehér=hűség,
zöld=remény) tesznek esküt. A Rákosi-rendszer tu-
datosan gyengítette a nemzeti színek nemzeti kö-
tését a vörös lobogó kötelező használatával, ezért
a zöld kezdte átvenni „az igazi nemzeti szín” sze-
repét. Zrínyi Miklós Tábori kis traktája szent köte-
lességének tartja a zászló mindhalálig való elkísé-
rését: „…és a zászlót tovább meg nem tarthatod és
meg nem oltalmazhatod, akkor magadat beleta-
karod, és hozzád szorítod, és életedet e mellett vesz-
teni akarod”.26 Mivel az ünnepi kultuszok között
legerőteljesebben a gyász ceremóniái váltak nem-
zetivé, ezért a zászlóval becsavart, elfedett test, ra-
vatal, koporsó, sírhant, puska stb. gyakran jelent-
kezett együttesen a gyertyák, mécsek, koszorúk,
virágok, szalagok környezetében (A másik ember: kis-
fia zászlóba takart holttestét biciklire teszi az édes-
apa, a meghalt unoka titkos temetésén a koporsó-
ra kerül a lyukas zászló; Napló apámnak és anyámnak:
a nem engedélyezett exhumálás és újratemetés rög-
zítése a filmes stábbal). A tendenciózusos, ellen-
forradalmat sulykoló Tegnap című filmben szinte
csak lyukas zászlót látunk (kétszer vágják ki a Rá-
kosi-címert ollóval (?), majd feltűnik autón, tankon),
a megfosztottság jelképeként. Drámai-stilizált fil-
mekben kevesebb az ilyen tolakodó jel, mint
ahogy ezt a történelmi tények is igazolják (Megáll
az idő, Eldorádó, Szerencsés Dániel, A másik ember), he-
lyette gyakoribbak a nemzetőr szalagok. A lyukas
zászló szinte fenséges, himnikus jelentést kap: a Sze-
rencsés Dánielben a hotel éttermében, a János bácsi
dallamára kígyózva körbehordozzák, megmutat-
ják a fénynek, ragyognak a szemek, Szerencsés
Dániel ujjong, hogy ismét összefogott a magyarság,
s így hazamehet. Amikor a film plakátján e zász-
ló jelent meg, a filmet azonnal betiltották.27 A két
szálon futó Szabadság, szerelem című történelmi ak-
ciófilm hiába veti be az emberi testek és a gyilkoló
gépezetek meghökkentő látványát fő dramatur -
giai elemként, ha érzékeny pontokon túlhangsú-

lyoz, kontraszt helyett halmoz (a lyukas zászlók és
lelkes tömegek túlreprezentálása).

A rendszerváltás előtti, „keszonban” tartott or-
szág ’56-os filmjei kísérletet tettek az elveszett múlt,
a lelkiismeret és nemzeti önbecsülés visszaszer-
zésére, s néhány jelentős filmmel (Szerelem, Philemon
és Bauchis, Megáll az idő, Szerencsés Dániel, Eldorádó,
Szamárköhögés) eljutottak a szimbolikus és realista
kimondhatóság határáig, de a szabadság jelével
megszentelt rendszerváltás utáni kulturális-morális
amnézia, politikai ellenségképzés nem kedvezett
az új ’56-os realista történelmi festésnek (A temetetlen
halott, Mansfeld, Rózsadomb), inkább szabad utat en-
gedett a moralizálásnak-legendaképzésnek (A ha-
lálraítélt, Magyar requiem, Budakeszi srácok, Sínjárók,
A Nap utcai fiúk) és a műfaji-álműfaji kétes utazá-
soknak (Telitalálat, Világszám, Szabadság, szerelem,
Koloradó Kid).28
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HÓNAPRÓL HÓNAPRA

A KÖLTÉSZET ÉS AZ EMBER
Nem vagyok hivatott irodalomelméleti eszme-
cse rékbe belebonyolódni, de annyit elmondhatok,
semmiképpen sem értek egyet azokkal a néze-
tekkel, amelyek a művek értelmezéséből kilú-
goz nák az emberi tényezőt. Ennek az iskolának
tekintélyes hívei vannak, mégsem tudnék azono -
sulni velük. Ezt a véleményemet erősítette pél-
dául Vasy Géza „Haza a magasban” című, Illyés
Gyuláról írt tanulmányainak gyűjteménye is
(Nap Kiadó, 2010). Illyés ugyanis egyik kitűnő
példája annak, hogy az író az embernek és az
emberért ír, s személye, gondolkodása és a mű -
vek történelmi háttere nélkül aligha vonható meg
pályájának és művészetének summája.

Vasy Géza elsősorban az életműnek az embe-
rért kifejtett jellegzetességeit vizsgálja, beleál-
lítva a műalkotásokat keletkezésük körülményei
közé, szólva fogadtatásukról is, amely ugyan-
csak hűen tükrözi a társadalmi-történelmi kö-
rülményeket. Illyés Gyula életműve modellér-
tékű: a harmincas évektől haláláig irodalmunk
meghatározó személyisége volt: azzá nőtt Babits
mellett, mint szándékainak leghitelesebb isme-
rője és folytatója, ugyanakkor a népi irodalom-
nak is meghatározó alakjaként, annak bizonyí-
tékául, hogy nem lett volna lehetetlen szintézist
teremteni a népi és urbánus irodalom képvise-
lői között. (1945 után ő is támadások kereszttü-
zébe került, a szélsőséges urbánusok nemcsak
Szabó Lőrinc ellen indultak rohamra, holott Illyést
igazán nem lehetett a jobboldal iránt táplált ro-
konszenvvel vádolni.) Támadások érték a kom-
munista irodalompolitika hangadói részéről is,
az Egy mondat a zsarnokságról ismertté válása után
pedig írósága is veszélybe került, egész bru táli-
san támadta például a hatalom sáncai mögül
Kál lai Gyula. Aczél György tisztában volt költői
nagyságával, ez azonban nem jelentette azt, hogy
ne figyelték és figyeltették volna minden lépé-
sét. Kivált azokban az években került a titkos-
szolgálatok célkeresztjében, amikor a kisebbségi
magyarság elnyomása ellen emelte föl szavát és
a romániai rezsim kemény bírálója lett, a hírhedt
lenini „nemzetiségi normák” tagadójaként. Sza-
vai, kijelentései mögött lávázó indulatokat lehe-
tett érzékelni. Nagyon finoman utalt erre Belon
Gellért Illyés búcsúztatójában: „Goethe azon pa-
naszkodott, hogy élményei rögtön megfagynak,
ha leírja azokat. Milyen belső küzdelmek, milyen
prófétai látások formálódtak a szavak csepp kö-
vévé ebben a néhány szóban, amit leírtál? Vagy

tekintsük ezt megfagyott lávának, mely igazság -
kereső és szeretetre vágyó szíved tűzhányójából
itt maradt nekünk?”

Ez a lávázó, igazságkereső indulat éget ma is.
A rendszerváltást követő években közvetlenül
és közvetve támadások célpontja lett Illyés őrző
magatartása, nemzet- és népszemlélete. Vasy
Gé za a kritikákra is utal, közben pedig követke-
ze tesen szembesít azzal a kérdéssel: képesek va-
gyunk-e Illyés módján tekinteni a magyar való-
ság ra, van-e az övéhez hasonló bátorságunk szóvá
tenni negatívumait, vagy elvtelenül belesimu-
lunk a hatalom által teremtett és fenntartott lan-
gyos közegbe?

A majdani, elfogulatlan kritika nyilván szem-
besít az író által művelt műnemekkel. Meglehet,
lesznek életművének olyan részei, amelyek veszí -
tenek vonzásukból. Vasy Géza hosszan szól Illyés
drámáiról, s bár világosan fejti föl némelyik tör-
ténelmi és aktualizáló célzatát, sosem éreztem
meggyőzőnek — ma sem — a Fáklyaláng Kos suth
magatartását idealizáló és Görgeyt elég egy olda-
lúan elítélő mondanivalóját. Lehet, hogy téve-
dek, de Illyés drámaírói munkásságát nem ér -
zem annyira súlyosnak, maradandónak, mint
költészetét, regényeit és Petőfi Sándorról írt köny-
vét. Közvetlenül hatott és nevelt, kódolt üzene-
tei nehezebben értelmezhetők, jóllehet a tanul-
mányíró szinte apologetikus elkötelezettséggel
értelmezi művét. Emlékeimben Németh László
drámáinak aktuális mondandója egyértelmű
volt, a Fáklyaláng Görgey-képével azonban so kan
vitáztunk.

Mindez nem változtat azon, hogy Illyés Gyu -
la (Kodály Zoltánnal) a nemzeti érzés és a haza-
fiság ikonjának minősült. Szenzáció volt a Bar tók-
vers, amelynek üzenete teljesen egyértelműnek
érződött. Vasy Géza elemzése 1977-ben íródott,
megfigyeléseinek java azonban ma is érvényes.
Simon Istvánnak igaza volt: a vers óriási hatása
két forrásból táplálkozott, egyrészt mondandója
merészségéből, másrészt atmoszferikus telített-
ségéből. Hozzátenném még, fontossá tette az is,
hogy Bartókról szólt, kinek korszakos művésze-
tével a kultúrpolitika vezérei évekig nem tudtak
mit kezdeni. Míg Illyés Kodály-verse (erről is ta-
láló méltatást olvashatunk) inkább nagy kortár sa
előtt való tisztelgésként értelmezhető, a Bar tók -
ról írt költemény szenvedélyes hangja, robba-
nást ígérő telítettsége a korhangulat döbbenetes
erejű megszólaltatása volt, s így is értette, aki
hallotta és olvasta. Ahogy Kodály Zrínyi alakjá-
nak felidézésével, úgy Illyés Bartók értelmezé-
sével az ‘56-os forradalom előkészítőjévé vált,
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amikor Bartók művészetét a nép lelke, érzésvi-
lága hiteles kifejezőjének mutatta: „éppen ez a jaj
kiált / mennyi hazugul szép éneken át / a sorshoz, hogy
harmóniát, / rendet, igazit, vagy belevész a világ: / be-
 levész a világ, ha nem / a nép szólal újra / fölségesen!”
A „nép szava” nemcsak Bartóknak a romlatlan
ma gyarsághoz való kötődését jelképezte, hanem
azt a szót is, amely 1956 októberében robbant ki
százezrek által artikulálva. Ebből a tragikus
mély ségből szakad föl a Kodály-vers történelmi
távlatokba nyíló indítása is: „nem a zenekar, / hanem
ami van körben temető; / megzendül ami van (ó, s fia-
tal!) / síri mező, / majtényi, mohácsi, muhi mező.”

Ez a fogcsikorgató elszánás, ez a drámákkal
átszőtt analógiateremtés tette páratlanná és
nemzetmentővé Illyés akkori (és nem csak ak-
kori) költészetét, s pont ezt érzik lírája gyengé-
jének a költészet hermetizmusának elkötelezett-
jei, elfeledve, hogy aki oly mélyen érezte át a
„pusz ták népe” nyomorúságát, aligha szólhatott
volna személytelenül s hagyományokban kétel-
kedő modernséggel. Inkább épp a hagyomány-
hű ség tette a magyar líra folytonosságának egyik
legjelentősebb képviselőjévé.

A kötet egyik legizgalmasabb tanulmánya
A mai Illyés-képről szól. Bármilyen fájdalmas is,
elmondhatjuk, hogy Illyést — aki tankönyvekbe
kerülve, állítólag, klasszikus író lett — kevesen
olvassák, nehezen értik. Fő oka alighanem a meg-
 felelő és hiteles történelmi ismeretek hiánya és a
haza, a hazához való kötődés érzületének válto-
zása. Illyés a romantikusok örököseként szent-
nek érezte a magyarság érzését, s azt ugyan-
olyan szenvedélyes átéléssel fogalmazta meg,
mint Vörösmarty. Mára a haza és a hazafiság saj-
nos frázissá kopott, köszönhetően azoknak, akik
saját érdekeik szolgálatában éltek e szavakkal.
Illyés fogcsikorgató elszánással védelmezte tar-
talmukat, s példáját mutatta a magyarsághoz va -
ló elkötelezett hűségnek. Akiknek ez a fogalom
semmit sem jelent, sosem fogják őt megérteni és
becsülni, másoknak viszont e válságos korban is
vigasza és menedéke. Ez a kötődés érződik Vasy
Géza tanulmányaiban, melyek ezért is idősze-
rűek és tanulságosak.

Illyés Gyula szintézisteremtő költőnek bizo-
nyult. A következő nemzedékek lírájában más
kifejezésmódok lettek uralkodóvá. A változást
Pi linszky János versvilága mutatja egyértelmű -
en, de ebben is pontosan érzékelhetőek az embe -
ri érzésvilág hangjai. Nála a tragikusan esendő,
a felsebző létbe vetett ember kielégítetlen szen-
vedéllyel keresi a kegyelem vigasztalását, s a
sze retet vigasztaló melegét. Megjelent ez az ér-
zés világ a 20. század papköltői egyikénél-mási -
kánál is, legerősebben talán Mécs Lászlónál (leg-
szebb verseiből igen jó válogatást adott ki Piros

csizmán őszi harmat… címmel Korzenszky Ric hárd
tihanyi bencés perjel), kinek lírájában a magyar-
sághoz való tartozás öntudata is hangot kapott;
a Civis romanus sumban például így fogalmazott:
„Én magyarságom soha nem tagadtam, / de soha nem
is kérkedtem vele, / nem pávatoll: egy mártír-pilla-
natban / csak a bőrömmel együtt jönne le.” Ám Pi -
lin szky redukálta a verset, nála a költemények
egyetlen sűrített mag köré rendeződtek, s ezzel
is iskolát teremtett. Néha úgy érezte, hogy a múlt
század gyötrelmes tapasztalatainak megfogal-
mazására nem rendelkezik megfelelő szavakkal,
azok megfogalmazása helyett a lírikusnak hall-
gatnia kellene. A nyomába lépő költők ezért tu-
lajdonítottak fontos szerepet a csöndnek. Kaiser
László kötetének címe is Álmom a csönd (Hun -
garovox Kiadó, 2009). A csönd a menekvés lehe-
tősége: a világ lármájából történő kiszakadás
esélye. A kötetnyitó Bűnrekiáltó című versében
így fogalmaz: „Lárma e korban mérge a dalnak is,
így marad árván / dalnok is, népe is, így marad bátor
a gyáva, a félénk, / így marad jóra kevésnek a gyatra
barátja, a gyarló. / Álmom a csönd, az a béke előtti, a
bűnre kiáltó.”

Kaiser László is belső békességért fohászko-
dik. A mai lírában — nemcsak a magyarban — is -
mét igazolódik: fegyvercsörgés idején hallgatnak
a múzsák. Nem feltétlenül a háborúk némítják
el őket, az a harc is bénító, amely a szavak szint-
jén folyik, ellehetetlenítve a hiteles érzéseket.
„Hová szabad belezokognom, / ami fáj, ami fáj nagyon,
/ fáj, s így a szavakat / el kell hagynom, hagyom. //
Hagyom, s ha szó nincs, akkor mi marad? / Akkor mi
marad / ha a halottakat // szedik szét a porban / több-
féle többfajta rokonok? / Ettől egy halott, / és én is egy
és egy vagyok, // ahogy egy a vér / és egy a bűn neked,
/ neked, ki önmagának / hirdetett hadüzenetet. // És
béke nincs, nem lehet: / a béke nem ítélet. / Az ítélet mi -
kor ment fel, / mikor ment meg téged?” (Hová szabad?)

A modern ember, miután ráébredt, hogy le-
hetőségei korántsem olyan határok nélküliek,
mint azt igyekeztek elhitetni vele, egyre riad-
tabban szembesül azokkal az erőkkel, amelye-
ket felszabadított, s azzal kecsegtették, hogy
uralhatja a létet. A félelem és szenvedés érzése
az egyik uralkodó témája a költészetnek is, hogy
ebből szivárgott-e a bölcseletbe, vagy megfor-
dítva, azt nehéz eldönteni. A félelem már Hei -
degger gondolkodásában is megjelent, a lírában
pedig nemcsak a halál, a végesség bizonyossága
szült rettegést, hanem a személyiség kiszolgál-
tatottsága még inkább. Gondoljunk csak Kosz -
tolányira, aki fogcsikorgatva, de kénytelen volt
tudomásul venni, hogy minden módon számon
tartják. A félelem, a szorongattatások okozta
szen vedés Kaiser László lírájában több változat-
ban is megfogalmazódik, egyik szép példája az
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Indirekt: „Mert minden indirekt: / szerep, tett, ölelés,
/ mert minden — valljuk be — / úgy is lesz s oly
kevés // kevés, vagyis semmi, / a mérleg végül ez; /
bármit teszünk, nem ér fel / szenvedéseihez.”

Az emberi tényező megőrzésének szerencsés
megnyilatkozása a félig tréfás, félig komoly kró-
nikás ének Szeged városáról, a Bohóc a porondon
ciklus. A 12 szótagos középmetszetes sorok a
magyar líra régebbi korszakait idézik (ez a Toldi
formája is), a vers hangneme, szókincse és for-
du latai is a múltban gyökereznek, ám a benne ki-
 fejezet érzelmek, a hűség és a hála megfogalma-
zása örökké aktuális érzelmek kifejezői, melyek
épp úgy mozgatták a krónikás, mint 20. századi
ember tollát. Kőrösi Csoma Sándornak szentelt
Benne volt az őshaza című versének indítása
(„Nyugtalanság, keresések, / benne volt az ősha za: /
utak pora, írásmagány, / Székelyföld és Ázsia.”) né -
mi áttétellel Kaiser László lírai törekvéseinek
leg jellemzőbb vonásaira is érvényes; benne is
sokféle ösztönzés alkot vonzó egységet: hagyo-
mány és korszerűség, romantikus hűség és józan
belátás. Ezek együttese teszi líráját vonzó emberi
vallomássá, kendőzés nélküli életgyónássá. Pon-
tosan jellemzi költészete lényegét a kötet utósza -
vát író Madarász Imre, az olasz irodalom ava tott
kutatója: „szintézisteremtő az, ahogyan a lírai
’intenzív totalitás’ jegyében fejezi ki ellentmon-
dásoktól és konfliktusoktól terhes, létbizonyta-
lanságtól szorongó korunk megannyi gondját,
baját, keserűségét, haragját, félelmét — egyszer-
smind hitét, reményét, szeretetét, megváltásvá-
gyát, jóra-törekvését”. Költő ennél többre aligha
vállalkozhat…

A Nap Kiadó egyik új, hasznos sorozata Egy
versről ad teljességre törekvő képet. Tavaly Illyés
Gyula nagy verséről, a zsarnokságról írt egy
mon datáról, idén Radnóti Miklós Hetedik eclogá-
járól válogatta a tanulmányokat a szerkesztő,
Po mogáts Béla. Ha vannak versek, amelyeket az
emberi sors és a történelmi háttér ismerete híján
nem lehet megérteni, Radnóti Miklós költemé-
nyei ilyenek. Ezért csak helyeselni lehet, hogy
Pomogáts nem elégedett meg szorosan vett
verselemzések közlésével, hanem Radnóti utol -
só korszakának teljes megvilágítására törekedve
olyan írásokból válogatott, amelyek ezzel a Bor-
ban született művel is foglalkoznak. Bár a szer-
zők között olyanok is akadnak, akik buzgón ha-
misították a költő arcképét — leghitelesebben
Ferencz Győző rajzolta meg Radnóti Miklós élete
és költészete című monográfiájában, amelyben
elegánsan, adatok sokaságával cáfolta a hazug-
ságokat —, a tragikus vég megjelenítésében azon-
 ban hinni lehet nekik. Ugyanakkor szorongató
emlék visszaidézni a korán elhunyt Melczer Ti -
bor elemzését, vagy Bori Imre kitűnő méltatását.

Radnóti eclogáinak első, a szerző mindenkori
alaposságára jellemző teljesebb elemzése Tren -
csé nyi-Waldapfel Imrének köszönhető, aki a
Pász tori magyar Vergilius című kötet számára kért
a költőtől Vergilius-fordítást. A IX. ecloga mesteri
tolmácsolása először az Argonauták című, rövid-
életű folyóiratban jelent meg. A kiváló klasszika-
filológus ráérzett arra, hogy Radnóti költészeté-
ben kezdettől nagy szerepe volt a bukolikus
tájszemléletnek és -ábrázolásnak, s ez telítődött
személyes érzéseivel az eclogák sorában, mely-
nek indítója a fordítás volt. Trencsényi tanulmá-
nyát az is hitelesítette, hogy a költő naplóját is
forrásul használhatta, a Napló ugyanis csak ké-
sőbb jelent meg Melczer Tibor gondozásában.

Az eclogákban döbbenetes hitelességgel jele-
níti meg a haláláig tartó folyamatot, melynek
végpontjában a próféta vezetésével, társaival el-
indult azon az úton, mely „az ifjú tanítvány”
ígérte országba vezetett, s ami azoknak is osz-
tály része lett, akiknek sorsában osztozott. Mél-
tán vetítette előre élete tragikus végkifejletét: „S
higgyétek el, higgyétek nékem el, / joggal legyez az
óvatos gyanú! / költő vagyok, ki csak máglyára jó, /
mert az igazra tanu. // Olyan, ki tudja, fehér a hó, /
piros a vér és piros a pipacs, / És a pipacs szöszöske
szára zöld. // Olyan, kit végül is megölnek, / mert
maga sosem ölt.” (A ‘Meredek út’ egyik példányára).

Az eclogákban a bukolikus tájban bombák
robbannak, repülők zúgnak, épületek omlanak
össze, maguk alá temetve lakóikat. A szögesdró -
tok mögé zárt rabok csak képzeletükben idézhe-
tik az otthoni tájat s a szeretett hitves vonásait.
Végső heteikben még látják a pásztorlánykát, a
birkanyájat, aztán tarkólövés végzett velük. De
a versek megmaradtak, mint egy gyalázatos kor
mementói.

RÓNAY LÁSZLÓ

MÁTYUS ALIZ: EL SE HAGY

Mátyus Aliz önéletrajzi ihletésű novelláskötetéből
elemi erővel bontakozik ki kötődés és elengedés,
megtartás és elhagyás drámája. Kötődés a gyöke-
rekhez, a gyermeki múlt emlékeihez, a felnőtt-
ként lakhelyül választott alföldi pusztasághoz és
azok hoz az emberekhez, akiket így vagy úgy, de
el kell engedni. A szálanként egymásba fonódó
emlékképekből kirajzolódó élettörténet egységes
szövetként válik irodalmi szöveggé, önvallo-
mássá, lírai hangú számvetéssé. A közeli és a tá-
volabbi múlt emlékképei egy-egy fényképen,
verssoron vagy dallamon keresztül lépnek pár-
beszédbe egymással, analógiát teremtve szemé-
lyek, helyszínek és élethelyzetek között. A sze-
mélyiség kettős „földrajzi meghatározottsága”, a
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Dunántúl és az Alföld, a pápai otthon és a leégett
kiskunsági tanya képe az egész novelláskötetet
átszövi, hasonlóan a személyiséget folyamatosan
formáló és örökre meghatározó emberi kapcso-
latokhoz. Az önmagáról egyes szám harmadik
személyben valló történetmondó meghatározó
szeretetélménye továbbra is az anyai szeretet, ám
a korábbi kötettől eltérően már nem az anya-fiú
kapcsolat a novellák szinte kizárólagos mozga-
tója, ami a felnőtté váló gyermek szeretve-elen-
gedésének gesztusaként is értelmezhető. A sze-
relmet fia szerelmében és párkapcsolatában
anyaként újraélő nő érzésében a féltés és az
öröm, a fiataloknak útravalót adó szülő boldog-
sága és bánata egyszerre van jelen. A szülő-gyer-
mek kapcsolat másik vetületének feltörő emlék-
képei is lassan a helyükre kerülnek, a régen
elveszített szülők hiánya és a gyerekkori világ el-
múlása talán már nem fáj annyira. Az írás aktu-
sában feldolgozásra váró új létélmény az El se
hagy című kötetben a testvéri szeretet fájdalma,
a fiatalabb fiútestvér több éven át tartó kómájá-
nak és lassú haldoklásának története, mely a köz-
tes-lét megrendítő metaforáját (zsinóron tartott
lélek), a még ott lévő hiányának átélését, és a lé-
tére vonatkozó Mi az, hogy valaki nincs, aki el se
hagy? kérdés kimondását eredményezi. A kötet
címadó szavai életmondatként ismétlődve több-
ször visszatérnek újabb és újabb értelemvonat-
kozással telítve a kissé talányosnak tűnő kötet-
és részben azonos novellacímeket (El se hagy
tremolo; El se hagy). Mivel a férfi-nő kapcsolatban
az idill csak álom formájában élhető át (Ki ér fel
előbb a csobánci hegyre?), „az igazi férfi csak ön-
magáé” igazságának felismerése után a motí-
vumszerűen felcsendülő mondat az egyedül
megélt lét belső biztonságát sugallja: „Aki nincs,
és mégis van, nem hagy el. El se hagy.” E szavak
kimondásáig azonban hosszú utat jár be az elbe-
szélő: a remélt közös élet boldogsága (Elképzelte
és elhitte), a szakítás fájdalma, és a „másik tekin-
tete nélkül” végigélt élet (Újra férfi nélkül) öniga-
zolásvágya a fa kivágásával csak azért is meg-
birkózó nő képén keresztül jut kifejezésre.

A korábban megszokott irodalmi, zenei és
képzőművészeti allúziók e kötetben is szerves
egésszé állnak össze, a jól ismert mátyusi motí-
vumokat azonban újak váltják fel. Legjelentősebb
a fény motívuma, mely számos novellában jelen-
tésképző erővel bír. A szikrázó napfény az élet-
öröm és a feltámadás jelképe, a tihanyi napfény
a fiával megélt emlékek előhívója, a gyertyaláng
a „gyönyörű árnyékú férfi” szerelmének szimbó-
luma, a hajléktalanra és a Kölcsey-szoborra egy-
szerre rátűző napfény a Huszt sorainak ironikus
parafrázisán keresztül — „a haza fényre derül” —
a szociális érzékenység ékes bizonyítéka, a múlt-

ból lépten-nyomon előbukkanó fényképek pedig
az élet folytonosságának letéteményesei.

A novellákból az élet fájdalmas szépségét felis-
merő és a pillanat szépségét megélni tudó ember
bölcsessége csendül ki, a „kivirágzott, no vemberben,
nekem” érzése, mely felülemel a feldolgozhatat-
lannak tűnő élethelyzeteken: „Leguggolt a pápai
ibolyákhoz, odahajolt az egyikhez egészen kö -
zel, beszippantotta az illatát, s szerzett magának
egy jó pillanatot, amint magában kimondta a pil-
lanatnak is örülni tudók örök elégedettségével:
kivirágzott, novemberben, nekem.” (Orpheusz
Kiadó, Budapest, 2009)

ÉRFALVY LÍVIA

BALOGH F. ANDRÁS:
NÉMET–MAGYAR IRODALMI
EGYÜTTÉLÉSEK
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A tavalyi évben látott napvilágot Balogh F. And rás
tanulmánykötete Német–magyar irodalmi együtt élé-
sek a Kárpát-medencében címmel. A szerző mun-
kásságának az utóbbi mintegy tíz évben született
terméseit fűzi fel e gyűjtemény a magyar–német
irodalmi kapcsolatok láncára, melyen nyolc ko-
rábbi tanulmány mellett három új is helyet kapott
a kötet végén. A külső borító mozaikja arra enged
következtetni, hogy a tanulmányok széles spekt-
rumot ölelnek fel, mind tematikájukban, mind
kronológiailag. Ezt igazolja a tartalomjegyzék is:
a német–magyar irodalmi együttélés kezdeteitől
eljutunk egészen napjainkig, sőt, valamelyest a jö-
vőbe is kitekintést nyerünk a nemzetiségi kultúra
esélyeinek latolgatásával. Az időrend szerinti
szerkesztés már önmagában utal a tanulmányok-
ban foglaltak egyik fő motívumára, a történelmi
meghatározottságra, melynek a nemzetiségek
ugyanúgy alávetettjei, és amely egyértelműen le-
csapódik az irodalomban. Ez a kötet is egyfajta
„lecsapódás”, lecsapódása annak a megnöveke-
dett figyelemnek, amelyet az irodalomtudomány
szentel a régió német irodalmának, illetve a nem -
zetképkutatásnak az 1989-es fordulat óta. A fo-
kozott érdeklődés adja tehát a kötet aktualitását,
olyan témákat vetvén fel, melyek rámutatnak,
mi lyen mélyen ágyazódnak egymásba egyazon
kultúrrégió irodalmai, ezek hogy tarthatnak egy-
másnak tükröt és mindebben milyen szerepet ját-
szik a speciális nyelvi kódolás.

A kötetet indító Drakula-tanulmány, mint
nép szerű és egyben első közös szász–magyar–
ro mán irodalmi téma után a magyarországi né-
metség hazához és nyelvhez való viszonyát tár-
gyalják a Szent István alakjáról, illetve a tokaji
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borról szóló írások. A nemzetállamok születése
előtti állapotban az itt élő németekben kialakuló
hungarus-tudat a haza fogalmát nem a közös
nyelv hez, hanem a közös történelemhez (lásd
Ist ván alakja) vagy a közös tájhoz (lásd Tokaj)
kö ti. Így fonódnak össze a magyar kultúra ele-
mei a német nyelvvel, így születik meg a kul túr -
régió, mely egyben igazi ellenszere a perifériára
szorulásnak.

Ezt követően a hangsúly áthelyeződik az erdé-
lyi szászok sorsára, és egy-egy múltba való kite-
kintést leszámítva a 19., de elsősorban a 20. szá zad
alkotóinak pályáját, egzisztenciális és irodalmi le-
hetőségeit tanulmányozza a szerző. A nemzeti-
nemzetiségi probléma első megfogalmazója, az er-
délyi klasszikus Adolf Meschendörfer döbben rá,
hogy a szászság kulturális zsákutcába rohan, ha
nem változtat magába forduló nemzetfel fogásán;
a teljes elszigetelődés és az irodalmi elsorvadás
fenyegeti, ha nem nyit a régión túlra, a szom-
szédos népek kultúrájára, és — nem utolsósorban
— ha nem képes egy modern nemzet-nemzetiség
gondolatból kiindulva maga is mo dernet alkot-
ni. Radikális lépést vázol fel Meschendörfer,
mai értelemben vett európaiság ez, kitörés a pro-
vincializmusból, a kultúrák közti közvetítő sze-
rep küldetéstudata beszél belőle. A kapcsolatte-
remtésben a közös erdélyi lélek szolgáltathat jó
alapot, amely félreteszi a konfliktusokat, a nem-
zetiségek egymástól való sértett, előítéletekkel teli
elzárkózását, és összefogást sürget a közös sors-
ban, az egymásrautaltságban. A transzilvanizmus
lángja lobban fel Hans Bergel életművében is, aki
nem szégyell leszámolni azokkal a sztereotípi-
ákkal, amelyek a németekben szomszédjaikkal
szemben éltek.

A következő két tanulmány, mely Hans Ber -
gelt és Franz Hodjakot, immár teljesen a 20. szá-
zad szülötteit mutatja be, jól példázza, hogyan
törte meg a diktatúra az erdélyi német, de ma-
gyar és román írókat is, így az erdélyi irodalom
pályáját. A börtönviselt Bergel bírálja a totalitá-
rius diktatúrát, és a szenvedésben rátalál a hu-
manista alapértékekre. Ennek az írógeneráció-
nak a tragédiája abban rejlik — még ha jóval
később meg is találták saját arculatukat —, hogy
a közös börtönsors egységesítette közlésformái-
kat, így esztétikai szempontból nem tudott új
születni. A külső hatalommal való konfliktus ha-
tározta meg Hodjak munkásságát is, akinek meg
kellett élnie, ahogy fokozatosan eltűnnek körü-
lötte a kultúra hordozói, a színházak, folyóiratok
és persze az olvasóközönség. Képzelt irodalom -
föld rajzi utazások során keresi az elveszett ha -
zát. Eközben bravúros példáját adja a kétnyelvű
irodalmi kódoltságnak, a második nyelv kultu-
rális készségként való alkalmazásának.

A tanulmánykötet egy másik régióba is elka-
lauzolja az olvasót, mégpedig a bánsági néme-
tek régmúltjával és — Richard Wagner munkás-
ságnak bemutatásán keresztül — 20. századi
közelmúltjával ismerkedhet meg. Az Aktions -
gruppe Banat alapításával Wagner megpróbálta
a lehetőségekhez képest felrázni a romániai né met
irodalmat a szocializmus jellegtelen alkotásaiból.
Míg azonban Wagner és generációja a rend szert
bírálta, szembesülnie kellett azzal a megkövese-
dett nemzetiségi gondolkodásmóddal, melyet bá-
náti honfitársai képviseltek. Célközönségük
nem fogadta be a bánsági táj tojásrántottává való
lefokozását (lásd Wagner: Ba na  ter Rühreiland schaft
című versét), a beszűkültség bírálata provokáci-
óval ért fel. Az irány azonban itt is adott maradt:
modernnek lenni, megtalálni azt a kifejezésmó-
dot, amelyben egyesíthető a lokális kötődés és
az általános (európaiság), a hagyományos témák
és a modern forma.

Szintén a 20. század viszontagságaira reflektál
a kötet utolsó tanulmánya, mely a migráció és
emigráció különböző formáit és annak irodalmi
vetületeit tárgyalja egészen napjainkig. A gyűjte-
mény legaktuálisabb és emiatt talán legérdeke-
sebb tanulmányai mégis inkább az ezt megelőző
két írás, szám szerint a kilencedik és a tizedik, me-
lyek a német nemzetiség kultúrájának esélyeit la-
tolgatják az ezredfordulón. A rendszerváltással
új lehetőségekhez jut a szellemi élet, ennek elle-
nére a mai cél egyelőre a nyelv megtartására kor-
látozódik a szétesésnek indult kisebbség körében.
A szerző abban látna esélyt a nemzetiség súlyá-
nak növelésére, ha az világossá tenné saját maga
számára tradíciójának 800 éves voltát, illetve ki-
alakulhatna egy egységes Kárpát-medencei német
tudat a ma létező atomizált regionális csoportok-
ból. A nemzetiségi kultúra ápolásának terén nagy
felelősség hárul az oktatásra, melynek elsődleges
segítői lehetnek az egyetemeken folyó, a nemzeti-
ség kulturális és irodalmi hagyományait feldol-
gozó kutatások. A másik nagy problémát az az ál-
talános európai jelenség képezi, mely nem tekinti
a nemzetiségi kultúrát a többségi kultúra szerves
részének. Mind a fasizmus, mind az azt követő to-
talitárius időszak oda vezettek, hogy a kelet-eu-
rópai német kisebbségi irodalom leszakadt a
nagynémet kultúráról, és így a modern német kul-
túráról is. Mindeközben az íróknak azzal is
szembe kell nézniük, hogy egyrészt közönségük
lassan leszokik arról, hogy német nyelven olvas-
son, másrészt a nemzetiségi irodalom hagyomá-
nyos témái nem igazán egyeztethetők össze a mo-
dernséggel és az európaisággal.

Láthattuk tehát, hogy a 20. század és annak
hatásai a jelenre méltán nagy nyomatékkal van-
nak jelen a kötetet alkotó tanulmányok sorában,
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ez az időszak gyökeresen átalakította a nemzeti-
ségek életét és annak vetületeit. A szerző azonban
a korábbi századokról is közöl itt-ott összegző
történeti leírásokat, így áttekinti a Kárpát-me-
dencei német irodalmat a kezdetektől napjain-
kig a tokaji borról mint motívumról szóló feje-
zetben, a bánsági németek történetét foglalja
össze a Richard Wagnernek szentelt tanulmány-
ban, és végül a magyarországi német írásbeli
kultúra kronológiai bemutatására kerül sor a tra-
díciók újraértelmezésének kapcsán. Hasonló, itt
megemlítendő áttekintést nyújt a Nagyszeben-
fejezet is, amely egy város történetén keresztül
enged bepillantást az erdélyi németség sorsába.
Ezen áttekintések időnként hirtelen szakítják
félbe az adott tanulmány fő gondolatmenetét,
mely gyakorlat helyenként az áttekinthetőség
rovására megy, ellenben önmagukban is meg-
állnának egy-egy jó összegzésként. Rendre ki-
rajzolódnak bennük a nemzetiségi irodalom fő
problémakörei a századok folyamán: a beillesz-
kedés és a nyelvi asszimiláció dilemmája, az
anyaországgal való kapcsolat mibenléte, a pro -
vincialitás és a nyitottság vitája, a modernség el-
várásai, és talán a legfontosabbként a többi nem-
zetiséghez való viszonyulás.

Ahogy a szerző erre utolsó tanulmányaiban
rámutat, ma alapvetően a túlélés a tét, amely
azonban nem teljességgel lehetetlen. Egyik út a
tudományos kutatásoké és eredményeké, másik
viszont a többségi társadalom szolidaritásában
rejlik. (Argumentum, Budapest, 2009)

HORNYÁK ZSÓFIA

GERHARD LOHFINK:
JÉZUS UTOLSÓ NAPJA
Ami a passió során valóban történt

A Kocsi György által szerkesztett biblikus soro-
zatban most megjelent — és Németországban
számos kiadást megért — mű nem teljesen is-
meretlen a magyar olvasóközönség előtt, hiszen
1992-ben az Egyházfórum már kiadta. Most
azonban a legújabb átdolgozott, kibővített és
mondhatni naprakész 2009-es változata került
lefordításra.

Az aránylag rövid, de annál tartalmasabb — és
főképpen közérthető — munka két nagy részre
oszlik: a tények ismertetésére, valamint az értel-
mezésre. Ebben a megközelítésben a szerző el-
sődleges célja utána járni a szenvedéstörténet
eseményeinek. Műve „arra kérdez rá, mi is tör-
tént valójában — s teszi ezt a kritikus evangéli-
umkutatás alapján, de ama radikális szkepszis
nélkül, amely a kritika gondosan áttanulmá-

nyozott és féltve őrzött legendáinak jobban hisz,
mint maguknak az evangéliumoknak” (9.).

Az első, 1981-es német kiadás valójában csak
az első részt, vagyis Jézus halála napjának a tör-
ténéseit tartalmazta (a Jézus és a farizeusok-
szadduceusok közötti konfliktus, a halálos ítélet,
a letartóztatás, az éjszakai főtanácsi ülés, a Mes-
siás-vallomás, a Pilátus, majd Heródes előtt való
megjelenés, a Pilátus által meghozott halálos íté-
let, a kivégzés és a temetés leírását), az utolsó va-
csora tárgyalása, illetve a passió teológiai ma-
gyarázatainak az ismertetése és taglalása nélkül.

Két évtizeddel később — és minden bizonnyal
a véres ’valósághűségre’ törekvő Mel Gibson Pas-
siója által kiváltott mesterséges nemzetközi mé-
diahisztériának is köszönhetően (például F. Bo -
von, harvardi professzor szintén újra kiadta
hasonló című munkáját: Les derniers jours de Jésus.
Textes et événements. [Essais bibliques, 34.] Labor et
Fides, Genève, 2004; magyarul: Jézus utolsó napjai.
Református Teológiai Akadémia Bibliai és Juda -
isztikai Kutatócsoport, Budapest, 1993) — G.
Lohfink jónak látta a művet egy második, a ’té-
nyeket’ (faktumokat) széleskörű kitekintésben ér-
telmező résszel is kiegészíteni. Megítélése szerint
ugyanis a történet egészét, s főképpen annak
mélységeit „csak a hit fényénél adott értelemföl-
táró magyarázat képes megmutatni”. Ezt szem
előtt tartva olyan kérdésekre keresi a választ,
mint: „Vajon a történész abban a helyzetben
van-e, hogy kikutathat bármilyen tényt anélkül,
hogy kezdettől fogva ne értelmezné? A mi úgy-
nevezett ’tényeink’ nem mindig értelmezések-e
egyben — már egyedül az emberi nyelv révén is,
melynek segítségével azt közvetítjük? Az összes
nyelv nem viszi-e bele minden esetben maga is
az ő előértelmezését és megértési horizontját?”
(9.). Mindezeket előre bocsátva hívja fel olvasói
figyelmét arra, hogy „Jézus szenvedésének min-
den sorában és szavában jelen van az ’értelme-
zés’, és erre [az evangéliumok szerzői] egy olyan
szövegfajtát hasz nálnak, amelyik nagyon is meg-
felel az ilyen értelmezésnek” (10.). Hiszen, amint
írja, „Jézust csak a hitből lehet teljesen megma-
gyarázni, éspedig az egyház hitéből. Az evangé-
liumok minden mondata az egyház [mint „értel-
mező közösség”] hitét fejezi ki. Csak aki az
egyházban él, az tudja megérteni, és csak aki az
egészet elfogadja, az értheti meg Jézust” (100.).

Alapjában véve a mű megjelentetése nemcsak
azért fontos és örvendetes, mert Jézus szenve-
dése és halála kérdésében a legidőszerűbb teo-
lógiai tudást kínálja a magyar olvasónak, hanem
azért is, mert — ahogy Kocsi György azt az elő-
szóban megfogalmazza — a neves német újszö-
vetségi szentírástudós írásai (magyarul lásd
még: Milyennek akarta Jézus a közösséget? A keresz -
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tény hit társadalmi dimenziója. Egyházfórum, Lu -
zern, 1990; Álmok az egyházról: beszédek a szokvá-
nyos gondolkodás ellen. Agapé, Szeged, 2004)
„nemcsak az értelmünkhöz, hanem a szívünk-
höz is szólnak. Stílusa lebilincselően szép és ma-
gával ragadó. Nála a tudomány és a lelkiség
érett egységet alkot”, mintegy bizonyítva, hogy
hit és megalapozott tudás nem feltétlenül zárják
ki egymást (5.). Lényegében erről az egységről
szól az egész ókeresztény irodalom, amelynek
jobb és elmélyültebb ismerete, illetve hasznosí-
tása rendkívül alkalmas lehetne a kereszténység
modern megújulásának megalapozására. (Ford.
Kocsi György; Kairosz Bibliai Tanulmányok, 2.
Kairosz Kiadó, Budapest, 2010)

JAKAB ATTILA

PÁKOZDI ISTVÁN: A BÁRÁNY
MENYEGZŐJE. A KATOLIKUS
LITURGIA ÉS A SZIMBÓLUMOK

Jézus Krisztus egyházának három lényeges fel-
adata van: az ige hirdetése, a szentségek kiszol-
gáltatása és a tevékeny, szolgáló felebaráti szeretet.
Görög szakkifejezéssel röviden megfogalmazva:
a martyria, a leiturgia és a diakónia által valósítja
meg az egyház önmagát és Krisztustól kapott
küldetését. Nyilvánvaló, mindhárom élettevé-
kenység fontos és hozzátartozik az életünkhöz.
A Bárány menyegzője címmel könyv formátum-
ban is megjelent Pákozdi István, főiskolai tanár
liturgikája, amely a liturgia ismeretére és szere-
tetére akarja megtanítani az olvasókat.

A szerző több évtizede tanítja a liturgikát, elő-
ször az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben,
jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő-
iskolán. Ez a liturgika tulajdonképpen nem más,
mint az utóbbi két évtizedben tartott előadások
és teológiai jegyzetek összefoglalása. A könyvet a
Tihanyi Apátsági Kiadó jelentette meg. A színes
borítójú, fekete-fehér képekkel illusztrált könyv
nemcsak tankönyvnek ajánlható, hanem hasznos
olvasmány azoknak is, akik csak érdeklődnek a
liturgia és a liturgikus szimbólumok iránt.

A 11 fejezetből álló könyv három fő részre
osztható. Az első rész a római katolikus liturgika
klasszikus témaköreit tárgyalja: a liturgia fo-
galma, a liturgia helyszínei, az egyház év, a szent  -
mise és a szentségek liturgiája, a zsolozsma és a
szen tel mények. Sajnálatos módon a szerző nem
tárgyalja a nyugati liturgia történetét, még váz-
latos formában sem. Napjainkban, amikor sokan
kétségbe vonják a II. Vatikáni zsinat liturgikus
reformját, nélkülözhetetlenül szükségesnek lát-
szik liturgiánk történelmi fejlődésének bemuta-

tása. Második résznek tekinthetjük a 10. fejeze-
tet, melyben Iván csó István, görög katolikus te-
ológiai tanár a keleti liturgia sajátosságait mu-
tatja be. Nyilvánvaló, hogy nem egy görög
katolikus liturgikát találunk ebben a könyvben,
hanem csak a római liturgiához viszonyítva fog-
lalja össze a keleti liturgia értékeit a neves litur-
gia szakértő. A keresztény szimbólumokról szó -
ló harmadik rész, ami önálló jegyzetként szolgált
az ELTE BTK történelmi segédtudományok sza-
kon, röviden és közérthetően bemutatja azokat a
szimbólumokat, amelyekkel nemcsak a liturgi-
ában, hanem a keresztény kultúra számos alko-
tásában is találkozhatunk.

Több liturgikával is találkozhatunk a magyar
nyelvű szakirodalomban (Várnagy A., M. Kunzler,
Maróti G.). A szerző érdeme az, hogy a legfon-
tosabb ismereteket a teológiai alapképzésben
résztvevők számára röviden, érthetően és tudo-
mányos igényességgel összefoglalta. Nagy értéke
a műnek a 425 lábjegyzet, amely komoly segítsé-
get jelent azoknak, akik még tovább szeretnék bő-
víteni ismereteiket.

Látszik, hogy a szerző nemcsak a liturgika tu-
dományának jeles képviselője, hanem nagy ta-
pasztalattal rendelkező lelkipásztor. A mű nem-
csak egy tankönyv, hanem szándékoltan „egy több
évtizede lelkipásztorkodó pap legfontosabb szol-
gálatának, a szent liturgia végzése tapasztalatá-
nak” összefoglalása (163.). Az egyes fogalmak ki-
fejtésében is látszik, hogy a szerző meggyőződése
az, hogy a szépen végzett liturgia a hatékony lel-
kipásztorkodás egyik legjobb eszköze.

A könyv nyelvezete tömör, szabatos, világos,
s így alkalmas a tanításra és tanulásra. A szerző
gyakran használja az alapvető latin liturgikus
szakkifejezéseket is, legtöbbször magyarázattal.
Hasznos lett volna a könyv végére elhelyezni egy
latin–magyar liturgikus kislexikont, ami a szak-
kifejezések elsajátítását megkönnyítette volna.

Tanulságos és sokatmondó számunkra már a
könyv főcíme is, ami a liturgia mélységeire irányítja
figyelmünket. A II. Vatikáni zsinat előtt a liturgikák
szinte csak a szertartások végzéseinek szabályai-
val foglalkoztak. Éppen ezért sokan úgy gondol-
ták, hogy az egyház liturgiája tulajdonképpen nem
más, mint ilyen-olyan szertartásoknak, ceremó-
niáknak meghatározott rendben való elvégzése.
A legújabb magyar liturgika világosan hangsú-
lyozza a liturgia misztérium jellegét. A szerző már
bevezetőjében hangsúlyozza, hogy a földi és
mennyei liturgia kapcsolatban vannak egymással:
az egyház liturgiája a mennyei liturgia előképe, ami
által már a földön a Bárány menyegzőjének részesei
leszünk. (Tihanyi Apátsági Kiadó, 2010)

DOLHAI LAJOS
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RÉCKA BÖGI ADRIANNA:
ÓGYALLA – HURBANOVO
EGYHÁZMŰVÉSZETI EMLÉKEI

Az elmúlt évtizedekben örvendetesen szapo-
rodnak a Magyarország és Szlovákia közös
múltját feltáró művészettörténeti és helytörté-
neti vonatkozású kiadványok. Récka Bögi
Adrianna műve harmonikusan illeszkedik abba
sorba, amelyet Mácza Mihály: Komárom. Törté-
nelmi séták a városban (Madách Kiadó, Pozsony,
1992), Gábris József: Szőgyén (Lilium Aurum,
Dunaszerdahely, 1995), az újabbak közül pedig
Prokopp Mária – Méry Gábor: Középkori falképek
a Szepességben (Méry Ratio, Samorín, 2009) köte-
tei fémjeleznek. A sort nyugodtan folytathatjuk
Récka Bögi Adrianna: Hurbanovo – Ógyalla cím-
mel (Artcenrtrum Hurba no vo, Ógyalla, 2006-ban
szlovák, 2007-ben magyar nyelven) közreadott
településtörténeti monográfiájával, valamint az
Ógyalla szakrális építészeti és művészeti emlékei
(Artcenrtrum Hurba no vo, Ógyalla, 2008) címen
szlovák, angol, magyar és német nyelven meg-
jelent művével.

Ez utóbbi két kötet, bármily érdekes és gaz-
dagon illusztrált is, nem igazán jutott el a szak-
értőkhöz. Ennek tudata inspirálhatta a szerzőt
— és ne feledjük a kiadót — arra, hogy önálló —
csak magyarul olvasható — kötet révén tegye le-
hetővé, hogy az anyaország szakemberei is meg-
ismerjék a Komáromhoz közeli város építészeti,
egyházművészeti értékeit.

A művészettörténész szerző egyaránt ottho-
nosan mozog a művészettörténet, a művelődés-
történet és a helytörténet világában. Ennek szel-
lemében kutatta és használta fel a plébániák
féltve őrzött archívumaiban fellelhető forráso-
kat. Ezek segítették a szerzőt abban, hogy szak-
mailag megalapozottan, a laikus közönség szá-
mára is érthető módon tárja elénk a mai Ógyalla
és a mára Ógyalla részévé vált Bagota, Zöldál-
lás, Margit-puszta, Konkoly, Hamb, Vék szakrá-
lis értékeit.

Kiemelkedő jelentőségűek a 18–20. század
szakrális képzőművészeti alkotásaival foglal-
kozó fejezetek. A szerző számba veszi a telepü-
lés értékteremtőit a Konkoly-Thege családtól
Jókai Mó ron át a Feszty családig. Bemutatja a
19–20. században itt és a környéken dolgozó
jeles építészeket, Tuba Lajost, Gere Józsefet, Gere
Károlyt, a mecénásokat és a templomaik kar-
bantartásán, gazdagításán munkálkodó plébá-
nosokat. Ráirányítja a figyelmet Medgyaszay
Istvánnak a szecesszió, a Kós Károly-féle erdélyi
gótika jeles magyar építőművészének Ógyallán
található opuszára, a Szent László templomra,

továbbá az építőművésznek a mai Szlovákia te-
rületén található alkotásaira. Így újakkal egé-
szült ki a hazai közvéleményben számon tartott
olyan alkotások sora, melyek között a veszprémi
színházat, a Baár-Madas Leánygimnáziumot, a
kelenföldi református templomot, a püspökla-
dányi, kenderesi és más római katolikus temp-
lomokat tartjuk számon.

Récka Bögi Adrianna írásának nagy érdeme,
hogy nemcsak a római katolikus egyház szakrális
emlékeit veszi számba, hanem a református egy-
házét és a zsidó hitközségét is. (Figyelmet érde-
mel, hogy a református egyház és a zsidó hitköz-
ség csak a 20. századelőre erősödik meg annyira,
hogy templomot, illetve zsinagógát építhessen.)

Segíti az eligazodást a könyv világos belső
szerkezete, amely időrendben, ezen belül telepü-
lésrészenként és felekezetenként tárja fel az egyes
korszakokban létrehozott szakrális alkotásokat.
Az első rész a keresztény művészetek kezdeteitől
a 18. századig terjedő időszakot foglalja magában.
A második a barokk, a harmadik a 19. századi
épületeket, szakrális emlékeket mutatja be. A kor-
szakok sorát a 20. század zárja: a komáromi épí-
tőmester — Tuba Lajos — emelte református, va-
lamint Medgyaszay István szecessziós remeke, a
Szent László tiszteletére szentelt római katolikus
templom és a századelőn épült — 1950-ben le-
bontott — zsinagóga épülete.

A tanulmány erényei között tarthatjuk szá-
mon az idáig forrásként nem használt, plébániai
levéltárakban rejtőzködő egyházlátogatási jegy-
zőkönyvek adatainak, a Konkoly család családi
levéltára anyagának és a családok féltetten őrzött
fényképeinek, képeslapjainak a bemutatást is.

A szerző által használt gazdag irodalomjegy-
zékben felsoroltakon túl a jövendő kutató bíz-
vást eredménnyel lapozhatja fel Bucko Vojtech:
Reformne hnutie v arcibistkupstve ostrihomskom do
r. 1564. (Bratislava, 1939) című kötetét, amely az
ógyallai és bagotai anyaegyházra vonatkozóan
tartalmaz információkat. Fontos adalékokkal
szolgálhatnak a Prímási Levéltárban és részben
a Magyar Országos Levéltárban őrzött, 17–18.
századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek is.

A Kráter Kiadót és munkatársait, Tomaš Koprda
tipográfust, a nyomdai kivitelezést végző Corbis
Kft-t és nem utolsósorban a kiadvány megjelené-
sét anyagilag is támogató balassagyarmati szék-
helyű Jobbágy Károly Alapítványt illeti a dicsé-
ret és köszönet azért, hogy ezt a hiánypótló
tanulmányt felfedezték, a nagyközönség és a
hazai szakértők számára is hozzáférhetővé tették.
(Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2010)

BÁRDOS ISTVÁN
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Système bancaire et bien commun
„Banque des pauvres”
La Banque Grameen fondée par Muhammad Yunus
Banca Etica – une tentative bancaire italienne
Entretien avec Péter Róna, économiste
Les idées de Zoltán Kodály sur la nation
Poèmes de Gabriella Fürjes, János Kókai, János Lackfi
et Bence András Lázár
Symboles nationaux dans les films hongrois sur
la révolution de 1956

Das Banksystem und das Gemeinwohl
„Die Bank der Armen”
Die von Muhammad Yunus gegründete Grameen Bank
Banca Etica – ein Bankversuch in Italien
Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Péter Róna 
Gedanken von Zoltán Kodály über die Nation
Gedichte von Gabriella Fürjes, János Kókai, János Lackfi
und Bence András Lázár
Nationalsymbole in den ungarischen Filmen über
die Revolution von 1956

The Bank System and the Common Good
„The Bank of the Poor”
The Grameen Bank Founded by Muhammad Yunus
Banca Etica – an Italian Banking Experiment
Interview with Economist Péter Róna 
The Ideas of Zoltán Kodály about the Nation
Poems by Gabriella Fürjes, János Kókai, János Lackfi
and András Lázár Bence
National Symbols in the Films about the 1956 Revolution
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