
Jó forrásból meríteni nem szégyen. Mikszáth
Kálmántól pedig még élvezetes is. Ô már
1891-ben leírta a klikkek természetét, ki is fi-
gurázta ôket mint kormánypárti parlamenti
képviselô és mint író, a legjobb és a legböl-
csebb a képviselôk között. Ôt olvasva, 116 év-
vel késôbb nem nehéz errôl írni, a nagyobb fel-
adat az, hogy az ember a humorát megôrizze,
ha a mai klikkek természetrajzáról szól.

Mikszáth ugyanis finom humorba csomagol-
ta a gyanakvást, hogy a klikk valamilyen össze-
esküvés, ahol komoly dolgok forognak. Azután
kiderítette, hogy nincsen másról szó, mint va-
csorameghívásokról, a vívóterembe invitálásról
vagy a tarokkban elrontott laphívásról.

Nézzük azonban a klikk meghatározását,
amellyel nem mindenben értek egyet: „A klikk
emberek azon csoportja, akiknek a céljaik, ér-
dekeik és nézeteik valamint szokásaik és visel-
kedésük közös. A klikk egy nagyobb csoport-
ból kiváló kisebb közösség, amelyben a tagok
sokkal közelebbrôl ismerik egymást, mint a
nagy csoport más tagjai. A klikkben lévôk cse-
rekapcsolatban állnak, nevezetesen barátsá-
got, információkat és érzelmeket cserélgetnek
egymás között. A klikk nem-hivatalos szerve-
zet, amelyben mindegyik tag valamivel a má-
sikhoz kapcsolódik, és ez ôket, egyfajta szoci-
ális hálóként szoros kötésben tartja.” Másutt
viszont azt olvashatjuk, hogy a klikk a felnôt-
tek társadalmi csoportja, melynek lényege,
hogy másokat kizár, akik a csoport tagjaitól
akár lényegtelen vonásaikban is eltérnek, és a
csoport tagjaira igen erôs hatást (mintakövetés
= „peer pressure”) gyakorol. A lélektanászok
azt is tudják, hogy kétféle klikk van: normaal-
kotó és összehasonlító. Az utóbbinak csak
annyi hatalma van, amennyit a tagjaira kifejt,
hogy azok a kívül-lévôktôl elkülönüljenek. A
normaalkotó klikk talán veszélyesebb, mert az
olyanokból áll, akiknek van hatalmuk, és azt
gyakorolják is.

Természetes, hogy ezzel foglalkozom szíve-
sebben. Mikszáth is ezzel tréfálkozott, amikor
a klikkek titkosságát emlegette ilyenformán:

„Annyi bizonyos, hogy a Tisza-klikk intentióit
mélységes homály födi: a legélesebb szem is
csak úgy lát abba, mintha a legsûrûbb szitán át
nézné. Én részemrôl még abban sem bírtam
teljesen kiigazodni, hogyha csakugyan van Ti-
sza-klikk, tagja-e vajjon Tisza Kálmán?”

Hát ez az – mondhatnánk –, minden klikk
„informális”. Nincsen neki sem alapító irata,
se mûködési szabálya, se titkára, se pénztáro-
sa. Minden csak elképzelésekben, érzésekben
vagy szavakban létezik. Ezért teljesen megfog-
hatatlan, bizonyíthatatlan, észérvekkel meg
sem közelíthetô. Mostanában minden klikk te-
le van gáncstalan jó emberekkel, akiket a kül-
sôk természetesen sunyiknak tartanak, és utál-
ják ôket. Ezt jelzi, hogy a klikket kívülrôl soha
nem dicsérik, ezért a tagok, akiket a „peer
pressure” szoros kötésben tart, kénytelenek
folytonosan egymást dicsérni. Egymás után
szerepelnek a klikk dicséretére kiszemelt újsá-
gokban és rádiómûsorokban, és ezek után so-
ha egyetlen dicséretet nem kapnak – a klikk-
társakon kívül.

Minden klikknek van egy vezére, aki amo-
lyan pater familiaris, aki mintát ad, ô a dicsérô
kórus vezetôje. Ennek a kórusnak állandóan
hangosan énekelnie kell, vele együtt, mert di-
cséretek nélkül a klikk hanyatlik. Mellette a
klikk tagjai nem szólhatnak semmi érdekében,
és nem is szólnak, mert pontosan érzik saját
határaikat. A pater ugyan megkérdi ôket
idônként, de sohasem lényeges dolgokban. A
klikkben minden hír szájon keresztül terjed, és
a forrás csak akkor hiteles, ha azt a klikkhez
tartozó mondja. Máshonnan hírt a klikk tagja
nem vesz, ha gyanúsat hall, akkor elôbb
egyezteti a fôklikkerrel (ez új szó).

Azt nem tudjuk pontosan, hogy miképpen
alakul ki egy klikk, de a szabályait ismerjük.
Ezek legjobban iskolás gyermekeink körében
figyelhetôk meg. Óvodások még nem tudnak
klikket alkotni, csak csípési vagy harapási sor-
rendet, mint a majmok. A klikk tehát az em-
berré válás folyamatában elôrelépésnek
tekinthetô. Hosszú ideig kamaszkorban meg-
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A klikk
nôtt a gyógyszerek száma, és vele együtt nôtt a
gyógyszerészek felelôssége, szerepe és nem utol-
sósorban szakmai tudása is. Ma már egy gyógy-
szerésznek is tudnia kell, hogy az adott gyógy-
szerbôl mennyi hatóanyag szabadul fel, és
mennyire hasznos a gyógyszer. Én legalábbis
erre a fontos tényezôre hívom föl a hallgatóim fi-
gyelmét, és olyan gyógyszerészeket nevelek,
akik méltó partnerei a kutatóorvosnak. Az új
gyógyszerész-generációnak ugyanis a kísérletek-
ben is részt kell vennie, mivel tudását éppen
azok kérik számon – az orvosok, akik azelôtt ma-
guk készítettek megfelelô gyógyszereket.

– Gyakran halljuk, hogy például a svájci gyógyszert
többre értékelik, mint a hazait. Mi ennek az oka?

– Valóban így van, de nem a gyógyszerek kö-
zötti különbség a döntô, hanem az, hogy a svájci
készítmény hatóanyaga nagyobb százalékban
szabadul föl, mint a magyaré. Ez a kérdés a
gyógyszeripar neuralgikus pontja. A biológiai
hasznosítás kérdése ez, tehát kutatási probléma
is. Intézetünkben ôsztôl bevezetjük a számítógé-
pek alkalmazását, a farmakokinetikai kutatást
összekapcsoljuk az R 10-es számítógép program-
jával, hogy ily módon a hatóanyag felszabadulá-
sának maximális lehetôségeit vizsgáljuk. Terve-
zem, hogy az adagolás kérdéseit is számítógépre
viszem. Mindeddig ugyanis a gyógyszerek ada-
golása empirikus módon történt. Vagyis a beteg-
nek mindössze annyit mondtak, hogy vegyen be
ebbôl vagy abból a gyógyszerbôl háromszor
egyet vagy háromszor kettôt naponta. Milyen
kérdések merülhetnek fel ennek kapcsán? Példá-
ul az, hogy milyen folyamatosságot biztosít a
gyógyszer például egy fájdalomcsillapító eseté-
ben. A gyógyszerhatástan-kutatás pontosságra
törekszik, és ebben csak akkor érhet el eredmé-
nyeket, ha a pontosság a legfôbb ismérve. A far-
makokinektikai vizsgálat a gyógyszertudomány
új ága. Az alapkísérleteket én végeztem el, a to-
vábbfejlesztése napjaink egyik fontos feladata.
Ám ez is csak egyik része a közös munkának,
amely a gyógyítás érdekében éppen a kísérlet
alapján igyekszik megoldani feladatát.

DR. POLNER ZOLTÁN

– Hogy mit csinálok? Ôszintén szólva nemigen
tudok rá pontos választ adni, hiszen ezek a kuta-
tási munkák már olyan régi keletûek, és olyan
sokan részt vettek a közös kutatásban, hogy már
nem is emlékszem, mi ebbôl az én érdemem. Mi-
re egy-egy gyógyszerbôl valóban gyógyszer lesz,
nyugodtan ki lehet jelenteni, mindenki csinálta.
Egy gyógyszer kifejlesztése ugyanis, éppen a
biztonsági eljárások betartása miatt, tíz-tizenkét
év. Irigykedve hallgatok másokat, amikor ponto-
san meg tudják mondani, hogy az elvégzett
munka hogyan kapcsolódik a nevükhöz. Én
errôl, saját munkaterületemet, kutatásomat is-
merve, nemigen tudnék pontosan nyilatkozni.

– Hogyan alakult eddigi tudományos pályája?
– Pécsrôl kerültem Szegedre, méghozzá egy

nyelvész barátom, Temesi Mihály unszolására.
Meglehetôsen szerény körülmények között ne-
velkedtem, de szüleim mindent megtettek, hogy
tanuljak, és én a biológiát választottam. A negy-
venes évek végén örömmel vették fel az egyetem-
re azokat, akik biológiatanárok akartak lenni. Az
egyetem elvégzése után egy évig a mohácsi me-
zôgazdasági technikumban tanítottam, majd Áb-
rahám Ambrus intézetébe kerültem. Idegrend-
szeri vizsgálatokat végeztünk, a vegetatív ideg-
rendszer tudományos kutatásával foglalkoztunk.
A gyógyszertani intézetben is eltöltöttem annyi
idôt, hogy ifj. Jancsó Miklós professzor elôadása-
it megkedveljem, és magam is ezt a szakot vá-
lasztottam. Ezekben az esztendôkben nem ked-
velték azt, aki még egy diplomát kívánt szerezni,
ahelyett hogy tanított volna. Ám az egyetem
mégis lehetôvé tette, hogy orvosegyetemi tanul-
mányokat is folytassak. Végül, 1958-ban ifj. Jan-
csó Miklós megfelelô állást biztosított számomra.
A gyógyszertani intézetben végigjártam a sza-
márlétrát, közben egyéves tanulmányúton vol-
tam Amerikában. 1975 óta az intézet vezetôje va-
gyok. Szenzációs fölfedezéseim nincsenek, ám az
oktatás és a kutatás mindig szívügyem volt, és
nem egy tudományos dolgozatot írtam.

– Hogyan fejlôdött az ön által mûvelt tudományág?
– A gyógyszerészek azelôtt nemigen értettek

az orvosságokhoz. Azok tudományos ismeretét
az orvosoknak tartották fenn. Napjainkra meg-

Beszélgetés Minker Emillel (1980. május)



oda, hogy a klikk megnyilvánuljon, vagy fel-
fedje magát. „Baromság – mondja a fôklikker
–, itt semmi ilyesmi nincs. Mi csak végezzük a
dolgunkat…”

Egy vezetô körül ösztönösen azért jön létre
klikk, mert másféle módszerrel a csoportot
megtartani és vezetni képtelenné válik. Eggyel
lejjebb lép tehát, a pótszerek lépcsôjére. Ezen
találhatók az alábbi olcsó megoldások: a ro-
konszenves személyek kiválasztása, a min-
denáron hûségesnek mutatkozók támogatása,
a kegyenc kijelölése, a fülbe súgás engedélye-
zése, sôt megkívánása, a hírforrások és útjaik
ellenôrzése, és ha mindez nem tartja meg a be-
folyást, akkor az általánosított gyanakvás kife-
lé, végül a paranoia. Ezek egyúttal a klikk
fejlôdésének állomásai.

Az azonos foglalkozási csoportokban
képzôdô párhuzamos klikkek (új fogalom) nem
tûrik egymást. A fôklikker ellen szubklikkek
(magyarul: alklikk – új szó) keletkeznek, azok-
ból, akiket a fôklikk kiszorít – valami miatt. Ez
a fôklikkert nagyon idegesíti, mivel a saját ha-
tárain kívül semmi befolyása nincs sem dol-
gokra, sem személyekre. Mivel a klikk illegá-
lis, nem kezdhet legális tárgyalást az ellen-
zôivel. Az ellenzôk is illegálisak, ôk sem
egyezkedhetnek a klikkel. Ha ezt megtennék,
akkor beismernék saját magukról, hogy ôk is
klikkek, és a másikat megsértenék azzal, hogy
pejoratív módon leklikkezik (új szó!). Ezért az-

tán sunyi csapdákat állítanak egymásnak,
mindenféle fedôszervezetet hoznak létre,
hogy látszólag ne klikkek tárgyaljanak egy-
mással, de mindkét fél tudja, hogy mégiscsak
azok tárgyalnak.

A klikkhez csatlakozás növeli az önbizal-
mat, de ha valakit kizárnak, az hosszú idôre
elveszíti a lába alól a talajt, mert önképe rette-
netes károsodást szenved. Hasonló tragédiát
él át, mintha a személyiségét addig tökélete-
sen meghatározó egyetlen személy hagyná el
örökre, aki nélkül már többé nem önmaga. A
helyzet hasonlít ahhoz, amit valamikor a tiszti
kaszinóból vagy egy illegális pártból való ki-
zárás jelentett. Biztosan olvastak ilyet – bezárt
szoba, asztalon a revolver, durr, stb.

Végül csak néhány szót arról, hogy a klikk
az emberi érdektársulások evolúciójában igen
jelentôs helyen van. Lehet belôle gazdasági
közösség, segítônek álcázott társulás, reklám-
ügynökség, betéti társaság, korlátolt felelôs-
ségû akármi, és mindezeknek a fejlôdése során
a klikk állandóan jelen lehet, sôt bennük is ki-
alakulhat. Például a korlátozott felelôsségû
társaságokból a klikken keresztül korlátlanul
felelôtlen bûnszövetkezet képzôdhet, és akkor
már senki nem mondja, hogy klikk. Mikszáth
Kálmán se, gondoljanak a Tóth Marira, ho-
gyan járt a galád Noszty fiúval!

DR. SZIRMAI IMRE
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rekedt férfiak társaságából könnyebben alakul
klikk, másrészrôl az is valószínû, hogy a férfi-
klikkekben a tagok, eszüktôl függetlenül, a ka-
maszkorig regrediálnak (klikkelôdnek – új szó).
A klikk belsô viselkedése tehát meghazudtolja
a tagok életkorát, ugyanis az elfogadás a fel-
nôttkor elôtti személyiségjegyek alapján törté-
nik – vagy nem. Felmérések a gimnazisták és a
felnôttek klikkjeinek szembetûnô hasonlósá-
gát bizonyítják. Az átlagosnál magasabb intel-
ligenciával rendelkezô csoportok tagjai, akik
egyenként pontosan tudják a klikk veszélyeit,
ugyanúgy alkotnak cinkosságon alapuló ille-
gitim csoportokat, mint a tanulatlanok. Sôt, ta-
lán – a szellemi fejlôdéssel együtt járó gyakori
infantilizmus miatt – gyakrabban. Amikor a
felnôttek „team”-jeibôl klikkek alakulnak, ak-
kor a tárgy, ami miatt a csoportot valamikor
létrehozták, hangtalanul elsüllyed.

Regressziós jelenség zajlik tehát, amely biz-
tosítja, hogy ezen a szinten „lényeges dolgok-
ról” nem lehet szó, vagy csak jelzésekkel. A
vegyes, nôi-férfi klikkekkel azért nem foglal-
kozom, mert azok sokkal bonyolultabbak, de
ismert, hogy ezekben a kifelé ható agresszió
mértékét nem a férfi, hanem a nôi tagok hatá-
rozzák meg, ugyanis nem az történik, hogy a
nôk viselkednek dominánsan, hanem a férfi
tagok viselkedésnormái szállnak lejjebb, mert
ôk a jobb alkalmazkodók – manapság. Hogy
miképpen növekszik a klikk, arról ismét csak
Mikszáthot idézem: „A klikkbéli ember, ha va-
lami találó megjegyzése van, siet azt Tiszával
közölni, ha ellenben Tisza mond valami jó
megjegyzést… a klikkbéli ember nagy elôsze-
retettel lanszírozza. Ha Tisza mellett üres hely
van a nádfonatú folyosói padon, oda rögtön
leül valaki, s aki oda leül, az rögtön klikkbéli
lesz, mint ahogy egykor a császáré lett minden
legény, akinek a fejét a katonacsákó érte.”

Ez azonban nem ilyen egyszerû. A klikk hir-
telen soha nem bôvül, hasznosság alapján so-
ha nem vesz fel külsô tagokat, bekerülni lehe-
tetlen, a törleszkedôk nem érnek el semmit,
csak a belsôk gyanakvását váltják ki. Újabb tag
csak az összes tag érzelmi egyetértése alapján
csatlakozhat, de azok, akik az indulásánál
nem voltak jelen, soha nem válnak megbízha-
tó klikkerekké (új szó – én kreáltam). Tagfelvé-
tel tehát nincs, és furcsa is lenne, ha valakinek
felajánlanák ily módon: „Te jó ember vagy, lépj
be a klikkbe!” Mivel a klikk titkos, tervei kiis-

merhetetlenek, a normaalkotó klikk szemé-
lyekre vonatkozó döntéseiben egyedüli szem-
pont a személyes szimpátia. A pozíciók ajánlá-
sában és elfoglalásukban a klikkerek körbe-
mennek, mert magukon kívül érzelmi alapon
senki nem megbízható. Nem lehet tudni, hogy
honnan van az az egy húr, amin a klikk tagjai
pendülnek, és ha volna bennük másféle húr,
azt miért hangolják önkéntesen pontosan ah-
hoz az egyhez. Hipotéziseim vannak, például
azonos politikai nézet, világnézet, közös isko-
la, azonos életkor, sportköri tagság, rokonság,
közös barátok vagy barátnôk. Szóval mind-
ezek, megfelelô kombinációban! Nehéz racio-
nális magyarázatot adni. Ahogyan a kutyák
gazdái hasonlítanak a saját ebükre, a klikk tag-
jainak megjelenésében is kialakul a testi és vi-
selkedési hasonlóság. Itt van például az ember
társadalmiságában nagyon fontos szag. Rájöt-
tem, hogy a klikkek tagjainak egyforma sza-
guk van! Ha nem hiszik, szaglásszanak utána!
A klikk már ezért is biológiai, érzelmi egység,
a tagok viszonyulása és késztetése ugyanaz,
foglalkozásuk tárgya viszont mellékes. Klikk
minden társadalmi csoportban képzôdhet, a
parlamentben (lásd Mikszáth), akadémián
(lásd Arany János), egyetemen (lásd…),
rendôrségen (ne lásd!), bankban, sportegyesü-
letben stb.

Ha az eddigi érvelésem nem volt érthetô, és
mégis azt firtatjuk, hogy hogyan és mikor ala-
kul ki, arra adható frappáns válasz: 1. A klikk
akkor alakul ki, amikor más vagy mások azt állítják
egy csoportról, hogy az klikk. Belátható, hogy va-
laki vagy valakik szánt-szándékkal nem tud-
nak klikket létrehozni. Értelmetlen volna kije-
lenteni, hogy „a dolgok rosszul mennek, csi-
náljunk klikket”. 2. A klikk tehát nem cél, hanem
eredmény.

A klikk manapság nem öl, mint a maffia,
egyszerûen csak kizár másokat, akik nem ke-
belbéliek. A külsô támadások ellen, amelyeket
rendszerint a kívül rekedt irigyek indítanak,
úgy védekezik, hogy ártalmatlannak álcázza
magát, vagy egyszerûen csak letagadja saját
létét. „Mi csak vacsorázgatunk itten – mond-
ják a klikk tagjai –, hát már barátkozni sem
szabad?” A klikket ért támadás az összetartást
belül megsokszorozza, ahogy az ütés kemé-
nyíti a vasat. Ebben az az érdekes, hogy az
együvé tartozás erôsödik ugyan, de a
rejtôzködés is, tehát a támadás nem vezethet
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Csáth Géza – a századforduló novellisztikájá-
nak mestere – elsô novelláskötete 1908-ban ke-
rült az olvasók kezébe, huszonegy változat
egy fiatal „nyugatos” író mûhelyébôl. 2008
egyébként a Nyugat címû folyóirat indulásá-
nak százéves évfordulója.

Stílusvizsgálatom középpontjába Csáth ka-
leidoszkopikusnak minôsített, „szecessziós,
impresszionistagyanús” mûveit állítom. Szük-
ségesnek látom tágabb összefüggésben felvá-
zolni Csáth korai novellisztikájának sajátossá-

gait, esztétikájának legfontosabb jegyeit, mert
enélkül hiányos lenne a stiláris kép is. A
komplexebb megközelítési módot az alkotó
személyisége és alkotásainak sokrétûsége kí-
vánja meg. Erre biztatnak emellett a korszerû
elemzési modellek is, valamint a nyelvészek
szövegstilisztikai kutatásai is. Csáth esztétikai
nézeteit kritikáiban fejtette ki. Irodalmi pálya-
kezdése szorosan összefüggött a zenével, az új
zene hallgatásával és mûvelésével s a többi
mûvészeti ágak figyelésével, a festészet, szob-

A varázsló kertje színvizsgálata



oda, hogy a klikk megnyilvánuljon, vagy fel-
fedje magát. „Baromság – mondja a fôklikker
–, itt semmi ilyesmi nincs. Mi csak végezzük a
dolgunkat…”

Egy vezetô körül ösztönösen azért jön létre
klikk, mert másféle módszerrel a csoportot
megtartani és vezetni képtelenné válik. Eggyel
lejjebb lép tehát, a pótszerek lépcsôjére. Ezen
találhatók az alábbi olcsó megoldások: a ro-
konszenves személyek kiválasztása, a min-
denáron hûségesnek mutatkozók támogatása,
a kegyenc kijelölése, a fülbe súgás engedélye-
zése, sôt megkívánása, a hírforrások és útjaik
ellenôrzése, és ha mindez nem tartja meg a be-
folyást, akkor az általánosított gyanakvás kife-
lé, végül a paranoia. Ezek egyúttal a klikk
fejlôdésének állomásai.

Az azonos foglalkozási csoportokban
képzôdô párhuzamos klikkek (új fogalom) nem
tûrik egymást. A fôklikker ellen szubklikkek
(magyarul: alklikk – új szó) keletkeznek, azok-
ból, akiket a fôklikk kiszorít – valami miatt. Ez
a fôklikkert nagyon idegesíti, mivel a saját ha-
tárain kívül semmi befolyása nincs sem dol-
gokra, sem személyekre. Mivel a klikk illegá-
lis, nem kezdhet legális tárgyalást az ellen-
zôivel. Az ellenzôk is illegálisak, ôk sem
egyezkedhetnek a klikkel. Ha ezt megtennék,
akkor beismernék saját magukról, hogy ôk is
klikkek, és a másikat megsértenék azzal, hogy
pejoratív módon leklikkezik (új szó!). Ezért az-

tán sunyi csapdákat állítanak egymásnak,
mindenféle fedôszervezetet hoznak létre,
hogy látszólag ne klikkek tárgyaljanak egy-
mással, de mindkét fél tudja, hogy mégiscsak
azok tárgyalnak.

A klikkhez csatlakozás növeli az önbizal-
mat, de ha valakit kizárnak, az hosszú idôre
elveszíti a lába alól a talajt, mert önképe rette-
netes károsodást szenved. Hasonló tragédiát
él át, mintha a személyiségét addig tökélete-
sen meghatározó egyetlen személy hagyná el
örökre, aki nélkül már többé nem önmaga. A
helyzet hasonlít ahhoz, amit valamikor a tiszti
kaszinóból vagy egy illegális pártból való ki-
zárás jelentett. Biztosan olvastak ilyet – bezárt
szoba, asztalon a revolver, durr, stb.

Végül csak néhány szót arról, hogy a klikk
az emberi érdektársulások evolúciójában igen
jelentôs helyen van. Lehet belôle gazdasági
közösség, segítônek álcázott társulás, reklám-
ügynökség, betéti társaság, korlátolt felelôs-
ségû akármi, és mindezeknek a fejlôdése során
a klikk állandóan jelen lehet, sôt bennük is ki-
alakulhat. Például a korlátozott felelôsségû
társaságokból a klikken keresztül korlátlanul
felelôtlen bûnszövetkezet képzôdhet, és akkor
már senki nem mondja, hogy klikk. Mikszáth
Kálmán se, gondoljanak a Tóth Marira, ho-
gyan járt a galád Noszty fiúval!
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rekedt férfiak társaságából könnyebben alakul
klikk, másrészrôl az is valószínû, hogy a férfi-
klikkekben a tagok, eszüktôl függetlenül, a ka-
maszkorig regrediálnak (klikkelôdnek – új szó).
A klikk belsô viselkedése tehát meghazudtolja
a tagok életkorát, ugyanis az elfogadás a fel-
nôttkor elôtti személyiségjegyek alapján törté-
nik – vagy nem. Felmérések a gimnazisták és a
felnôttek klikkjeinek szembetûnô hasonlósá-
gát bizonyítják. Az átlagosnál magasabb intel-
ligenciával rendelkezô csoportok tagjai, akik
egyenként pontosan tudják a klikk veszélyeit,
ugyanúgy alkotnak cinkosságon alapuló ille-
gitim csoportokat, mint a tanulatlanok. Sôt, ta-
lán – a szellemi fejlôdéssel együtt járó gyakori
infantilizmus miatt – gyakrabban. Amikor a
felnôttek „team”-jeibôl klikkek alakulnak, ak-
kor a tárgy, ami miatt a csoportot valamikor
létrehozták, hangtalanul elsüllyed.

Regressziós jelenség zajlik tehát, amely biz-
tosítja, hogy ezen a szinten „lényeges dolgok-
ról” nem lehet szó, vagy csak jelzésekkel. A
vegyes, nôi-férfi klikkekkel azért nem foglal-
kozom, mert azok sokkal bonyolultabbak, de
ismert, hogy ezekben a kifelé ható agresszió
mértékét nem a férfi, hanem a nôi tagok hatá-
rozzák meg, ugyanis nem az történik, hogy a
nôk viselkednek dominánsan, hanem a férfi
tagok viselkedésnormái szállnak lejjebb, mert
ôk a jobb alkalmazkodók – manapság. Hogy
miképpen növekszik a klikk, arról ismét csak
Mikszáthot idézem: „A klikkbéli ember, ha va-
lami találó megjegyzése van, siet azt Tiszával
közölni, ha ellenben Tisza mond valami jó
megjegyzést… a klikkbéli ember nagy elôsze-
retettel lanszírozza. Ha Tisza mellett üres hely
van a nádfonatú folyosói padon, oda rögtön
leül valaki, s aki oda leül, az rögtön klikkbéli
lesz, mint ahogy egykor a császáré lett minden
legény, akinek a fejét a katonacsákó érte.”

Ez azonban nem ilyen egyszerû. A klikk hir-
telen soha nem bôvül, hasznosság alapján so-
ha nem vesz fel külsô tagokat, bekerülni lehe-
tetlen, a törleszkedôk nem érnek el semmit,
csak a belsôk gyanakvását váltják ki. Újabb tag
csak az összes tag érzelmi egyetértése alapján
csatlakozhat, de azok, akik az indulásánál
nem voltak jelen, soha nem válnak megbízha-
tó klikkerekké (új szó – én kreáltam). Tagfelvé-
tel tehát nincs, és furcsa is lenne, ha valakinek
felajánlanák ily módon: „Te jó ember vagy, lépj
be a klikkbe!” Mivel a klikk titkos, tervei kiis-

merhetetlenek, a normaalkotó klikk szemé-
lyekre vonatkozó döntéseiben egyedüli szem-
pont a személyes szimpátia. A pozíciók ajánlá-
sában és elfoglalásukban a klikkerek körbe-
mennek, mert magukon kívül érzelmi alapon
senki nem megbízható. Nem lehet tudni, hogy
honnan van az az egy húr, amin a klikk tagjai
pendülnek, és ha volna bennük másféle húr,
azt miért hangolják önkéntesen pontosan ah-
hoz az egyhez. Hipotéziseim vannak, például
azonos politikai nézet, világnézet, közös isko-
la, azonos életkor, sportköri tagság, rokonság,
közös barátok vagy barátnôk. Szóval mind-
ezek, megfelelô kombinációban! Nehéz racio-
nális magyarázatot adni. Ahogyan a kutyák
gazdái hasonlítanak a saját ebükre, a klikk tag-
jainak megjelenésében is kialakul a testi és vi-
selkedési hasonlóság. Itt van például az ember
társadalmiságában nagyon fontos szag. Rájöt-
tem, hogy a klikkek tagjainak egyforma sza-
guk van! Ha nem hiszik, szaglásszanak utána!
A klikk már ezért is biológiai, érzelmi egység,
a tagok viszonyulása és késztetése ugyanaz,
foglalkozásuk tárgya viszont mellékes. Klikk
minden társadalmi csoportban képzôdhet, a
parlamentben (lásd Mikszáth), akadémián
(lásd Arany János), egyetemen (lásd…),
rendôrségen (ne lásd!), bankban, sportegyesü-
letben stb.

Ha az eddigi érvelésem nem volt érthetô, és
mégis azt firtatjuk, hogy hogyan és mikor ala-
kul ki, arra adható frappáns válasz: 1. A klikk
akkor alakul ki, amikor más vagy mások azt állítják
egy csoportról, hogy az klikk. Belátható, hogy va-
laki vagy valakik szánt-szándékkal nem tud-
nak klikket létrehozni. Értelmetlen volna kije-
lenteni, hogy „a dolgok rosszul mennek, csi-
náljunk klikket”. 2. A klikk tehát nem cél, hanem
eredmény.

A klikk manapság nem öl, mint a maffia,
egyszerûen csak kizár másokat, akik nem ke-
belbéliek. A külsô támadások ellen, amelyeket
rendszerint a kívül rekedt irigyek indítanak,
úgy védekezik, hogy ártalmatlannak álcázza
magát, vagy egyszerûen csak letagadja saját
létét. „Mi csak vacsorázgatunk itten – mond-
ják a klikk tagjai –, hát már barátkozni sem
szabad?” A klikket ért támadás az összetartást
belül megsokszorozza, ahogy az ütés kemé-
nyíti a vasat. Ebben az az érdekes, hogy az
együvé tartozás erôsödik ugyan, de a
rejtôzködés is, tehát a támadás nem vezethet
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Csáth Géza – a századforduló novellisztikájá-
nak mestere – elsô novelláskötete 1908-ban ke-
rült az olvasók kezébe, huszonegy változat
egy fiatal „nyugatos” író mûhelyébôl. 2008
egyébként a Nyugat címû folyóirat indulásá-
nak százéves évfordulója.

Stílusvizsgálatom középpontjába Csáth ka-
leidoszkopikusnak minôsített, „szecessziós,
impresszionistagyanús” mûveit állítom. Szük-
ségesnek látom tágabb összefüggésben felvá-
zolni Csáth korai novellisztikájának sajátossá-

gait, esztétikájának legfontosabb jegyeit, mert
enélkül hiányos lenne a stiláris kép is. A
komplexebb megközelítési módot az alkotó
személyisége és alkotásainak sokrétûsége kí-
vánja meg. Erre biztatnak emellett a korszerû
elemzési modellek is, valamint a nyelvészek
szövegstilisztikai kutatásai is. Csáth esztétikai
nézeteit kritikáiban fejtette ki. Irodalmi pálya-
kezdése szorosan összefüggött a zenével, az új
zene hallgatásával és mûvelésével s a többi
mûvészeti ágak figyelésével, a festészet, szob-
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