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TANULMÁNY
Gibárti Sára1

A SZÍRIAI MENEKÜLTVÁLSÁG: TÖRÖKORSZÁG MENEKÜLT- 
POLITIKÁJÁNAK ALAKULÁSA 

DOI: 10.25116/kozelitesek. 2021.3-4-1

Absztrakt
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint a kényszerű lakóhelyelhagyások száma az utób-
bi egy évtizedben megduplázódott, amihez a közel tíz éve tartó szíriai konfliktus és annak 
humanitárius következményei kétségtelenül hozzájárultak. A civil infrastruktúra elleni tá-
madások és a humanitárius válság következtében Szíria vált a legtöbb menekültet kibocsátó 
országgá, a lakóhelyüket elhagyó népesség jelentős része pedig valamely Szíriával szomszédos 
államban, Törökországban, Jordániában vagy Libanonban keresett menedéket. Jelen tanul-
mány fő célja Törökország – mint a legtöbb menekültet befogadó ország – menekültpolitiká-
jának bemutatása a jogi-intézményi keretek, a legfontosabb változások, valamint a szociális 
kihívások mentén. Az írás áttekinti továbbá Törökország az Európai Unióval kötött menekül-
tügyi megállapodásának legfontosabb pontjait és hatásait a török menekültpolitikára. 
Kulcsszavak: menekültek, Törökország, befogadó államok, migrációs politika

Abstract
The Syrian refugee crisis and Turkey’s evolving refugee policy According to the United  
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), forced displacement has increased sig-
nificantly in the last decade: the number of people leaving their home as a result of various 
forms of political violence, armed violence, persecution, and the continued violation of hu-
man rights is nearly doubled. The nearly decade-long Syrian conflict and its humanitari-
an consequences undoubtedly contributed to the increase in the number of refugees, asylum- 
seekers and Internally Displaced Persons. As a result of humanitarian crises and constant  
attacks on civilian infrastructure, Syria has become the country from where most refuge-
es are fleeing. Most of the displaced population sought refuge in one of Syria’s neighbouring  

1  PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori 
Program
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countries, mainly Turkey, Jordan and Lebanon. The primary purpose of this paper is to discuss  
Turkey’s evolving refugee policy with a particular focus on the legal framework, institutional al-
terations, and the main social challenges. Furthermore, the paper reviews the essential points of 
the EU-Turkey refugee deal and how it reshaped the country’s refugee policy. 
Keywords: refugees, Turkey, host countries, migration policy

1. Bevezetés
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (United Nations High Commissioner for Refugees 
– UNHCR) 2019-es adatai szerint az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt a kényszerű lakó-
helyelhagyások száma: míg 2009-ben 43,3 millióan, addig 2018-ban 70,8 millióan menekültek 
el otthonukból a politikai erőszak különböző formái, a fegyveres erőszak, üldöztetés, vala-
mint az emberi jogok folyamatos megsértése elől.2 A közel-keleti és szubszaharai válságöveze-
tek (Szíria, Jemen, Szomália, Dél-Szudán, Afganisztán, Líbia stb.) számának megnövekedése, 
kiterjedése és a konfliktusok eszkalálódása, továbbá a 2017-ben kezdődött rohingya-krízis is 
egyértelműen okolható a kényszerű lakóhelyelhagyásban érintettek drasztikus megemelkedé-
séért (UNHCR, 2019a). Az imént felsorolt válsággócok és a menekültek számának növekedé-
se közötti kapcsolatot jól szemlélteti az alábbi táblázat (1. táblázat). Az ábrán jól látható, hogy 
2018-ban világszerte a menekültek több mint kétharmada Szíriából, Afganisztánból, Dél-Szu-
dánból, Mianmarból és Szomáliából kényszerült elhagyni lakóhelyét.

1. táblázat: Az öt legtöbb menekültet kibocsátó és befogadó ország 2018-ban

Kibocsátó ország Menekültek száma Befogadó ország Menekültek száma 

Szíria 6,7 millió Törökország 3,7 millió

Afganisztán 2,7 millió Pakisztán 1,4 millió

Dél-Szudán 2,3 millió Uganda 1,2 millió

Mianmar 1,1 millió Szudán 1,1 millió

Szomália 0,9 millió Németország 1,1 millió

Forrás: International Organization for Migration (2019): World Migration Report 2020, p. 40.

A menekültek, menedékkérők, valamint hazájukban az országhatárt nem átlépő, belső me-
nekültek (Internally Displaced Persons – IDP-k) számának megnövekedéséhez jelentős mér-
tékben hozzájárultak a csaknem egy évtizede tartó szíriai konfliktus polgári lakosságot sújtó 
következményei (az Iszlám Állam térnyerése, a civil infrastruktúra elleni támadások stb.) és 
az azok eredményeképpen kialakuló humanitárius válságok. Mindezek következtében Szíria 
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vált a legtöbb menekültet kibocsátó országgá: a UNHCR adatai szerint a szíriai polgárháború 
kitörése óta csaknem 6,7 millió ember hagyta el otthonát és keresett menedéket a Szíriával 
szomszédos országok egyikében, főként Törökországban, Jordániában és Libanonban vagy 
az Európai Unió területén. A Szíriával határos országokban a regisztrált menekültek száma 
mintegy 5,6 millió főre tehető: ezen belül Törökország rendelkezik a legnagyobb létszámú szí-
riai menekültlakossággal, mintegy 3,6 millió fővel. Ezt követi Libanon (914 648 fő) és Jordánia 
(654 692 fő), valamint Irak (245 810 fő). Érdemes azonban felhívni a figyelmet Egyiptomra is, 
ami ugyan Szíriával nem határos, de az észak-afrikai országba a polgárháború kitörése óta 
jelentős számú szíriai menekült érkezett: a legfrissebb adatok szerint 2020 januárjában a szá-
muk kb. 129 ezer főre volt tehető (UNCHR, 2020). 

Az imént ismertetett adatokból egyértelműen kitűnik, hogy Törökország mind globálisan, 
mind a szíriai menekülteket befogadó, környező államokkal összevetve a legtöbb menekült-
nek „otthont adó” országnak tekinthető, ennek politikai, demográfiai, gazdasági, valamint 
szocioökonómiai hatásai pedig vitathatatlanok (Köşer Akçapar – Şimşek, 2018; Donelli, 2018). 
Mindezek alapján releváns és érdekes kérdés, hogy Törökország miként tudja kezelni a terüle-
tén tartózkodó több millió menekült befogadását és ellátását; a menekültek számának radiká-
lis megemelkedése óta milyen intézkedéseket foganasított; milyen intézményi keretek állnak 
rendelkezésre a menekültek befogadására, valamint a fentiek fényében milyen átalakulási fo-
lyamatok jellemezték az ország menekültpolitikáját.

Ehelyütt célszerű tisztázni ugyanakkor, hogy jelen tanulmánynak nem célja sem a szíriai 
polgárháború eseményeinek részletes bemutatása, sem Törökország szíriai konfliktusban ját-
szott szerepének, külpolitikai szerepvállalásainak elemzése. A tanulmány megírása, valamint 
az azt megelőző kutatás során sokkal inkább a konfliktus civil lakosságot érintő következ-
ményei és a humanitárius válság, ezen belül is a polgárháború eredményezte menekültválság 
törökországi vonatkozásai kerültek előtérbe. Ahogy azt az alábbiakban látni fogjuk, a Török-
országban élő szíriai menekültlakosság nem rendelkezik hivatalos menekültstátusszal, ese-
tükben mégis a „menekült” kifejezést használjuk.

2. Törökország menekültpolitikájának alakulása
Törökország az 1980-as évek végétől, tehát már a szíriai polgárháborút megelőzően is nagy 
hajlandóságot mutatott a közvetlen környezetében kialakuló válságövezetek (az iraki−iráni és 
afganisztáni háborúk, Öböl-háború, délszláv háború) menekültjeinek befogadására (Kirişci, 
2003; İçduygu et al, 2013). Lényeges különbség ugyanakkor, hogy az 1980-as évektől a 2000-
es évek végéig tartó időszak menekültjei az adott konfliktus lezártával elhagyták Törökorszá-
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got, és vagy visszatértek hazájukba vagy harmadik országokban3 telepedtek le, így a hosszabb 
távú megoldásokat célzó intézkedések és a menekültek integrációja nem kerültek napirendre 
(Kirişci, 2003; Memişoğlu, 2018a). Igaz azonban, hogy a szíriai polgárháború előtti néhány 
évtizedben a Törökországban nemzetközi védelmet igénylők száma messze elmaradt a szíriai 
konfliktus eredményezte számoktól: az 1990-es évek vége és a 2000-es évek eleje közötti idő-
szakban évente mindössze 5-6 ezer menedékkérelem érkezett be az illetékes török hatóságok-
hoz; ez a szám 2011-ben indult emelkedésnek, amikor – jelezve már a szíriai konfliktus hatását 
– kb. 16 ezer menedékkérelmet regisztráltak (İçduygu et al, 2013 : 4). 

2011 tavaszán, a háború kezdeti szakaszában, valamint azzal egyidőben az első szíriai me-
nekültek érkezésekor Törökország meghirdette az ún. „nyitott kapuk politikáját” (open-door 
policy), amely lehetővé tette a Szíriából érkező, harcok elől menekülő civileknek, valamint  
a szíriai ellenzékben harcolóknak, hogy komolyabb korlátozásoktól mentesülve átlépjék a tö-
rök−szír határt és menedéket találjanak Törökországban (Memişoğlu, 2018b; Bélanger – Sa-
racoglu, 2019). Ebben az időszakban a török kormány a szíriai menekültekre „vendégként” 
hivatkozott, hangsúlyozva továbbá, hogy a határok lezárása, valamint a menedéket keresők 
belépésének megtagadása nem volna humánus. Ezen felül rendre kiemelte a szíriai lakossággal 
való kulturális kapcsolatokat, hasonlóságokat (Tsarouhas, 2019: 30). E gyakorlat mögött a tö-
rök kormány azon feltételezése húzódott meg, miszerint Bassár el-Aszad rezsimje hamarosan 
megbukik, ami a polgárháború lezárását eredményezheti, a fegyveres konfliktus befejeztével 
pedig az országban tartózkodó menekültek visszatérhetnek hazájukba (Egeresi, 2017). Többek 
között ezzel a számítással magyarázható az is, hogy a török kormány a menekültek megjele-
nésekor csupán kezdetleges táborokat állított fel az ország délkeleti határvidékén, továbbá az 
is, hogy az érkező menekültek ellátásában eleinte nem tartott igényt a nemzetközi közösség 
segítségére (Bélanger – Saracoglu, 2019). 

Tekintettel arra, hogy Törökország kezdetben átmeneti problémaként kezelte a fokozato-
san beáramló szíriai menekültek jelenlétéből fakadó kihívásokat, az azokra adott válaszok 
is ad-hoc intézkedések, valamint a menekültlakosság számára nyújtott humanitárius ellátási 
gyakorlatok voltak (Memişoğlu, 2018b; Senyücel-Gündoğar – Dark, 2019). A polgárháború 
gyors befejezésére vonatkozó kezdeti várakozásoknak és azzal egyidőben a menekültek ha-
zatéréséről alkotott elképzeléseknek azonban a polgárháború eszkalálódása, annak a civil la-
kosságot (is) jelentős mértékben sújtó eseményei vetettek véget (Bélanger – Saracoglu, 2019). 
A szíriai konfliktus elmérgesedése, az Iszlám Állam térnyerése és a civil lakosságot érintő ke-
gyetlenkedései, a Szíriában folyó harcok áttevődése az ország északi, Törökországgal határos 
régióira a szíriai menekültek egyre nagyobb fokú beáramlását eredményezték (Kirişci, 2016;  

3  Elsősorban nyugat-európai országok, USA és Kanada.
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Egeresi, 2017). A háború elől menedéket keresők számának hirtelen és drasztikus megnövekedése  
a török kormányt a körülményekhez való igazodásra, a menekültek befogadására és státuszá-
ra vonatkozó jogi-intézményi keretek átgondolására, továbbá menekültpolitikája egészének 
újradefiniálására ösztökélte (Kirişci, 2014; Pénzváltó, 2015). 

2.1. Jogi és intézményi keretek 
A menekültek számának fokozatos emelkedésével (1. ábra) a Törökország által „vendégként” 
hivatkozott szíriai menekültek státuszának jogi rendezése egyre indokoltabbá és égetőbb kér-
déssé vált. A jogi státusz rendezését tekintve a kihívást az 1951. évi, genfi menekültügyi egyez-
ményben és az azt kiegészítő 1967. évi jegyzőkönyvben foglaltak jelentették: az egyezmény 
eredetileg az Európa területén zajló/zajlott háborúk és fegyveres konfliktusok menekültjei stá-
tuszának rendezésére jött létre (UN, 1951, 1967). Noha Törökország elfogadta a konvenciót  
a kiegészítő jegyzőkönyvvel együtt, fontos megjegyezni, hogy azon kevés országok közé tar-
tozik,4 amelyek az egyezményben foglalt földrajzi korlátozásokat nem oldották fel (UN, 1951; 
Kirişci, 2012).  E kikötés értelmében Törökországban csak az Európa Tanács tagállamaiból 
érkezők jogosultak hivatalos menekültstátusz megszerzésére (Paçaçı Elitok, 2018). Ez a föld-
rajzi korlátozás pedig értelemszerűen kizárja a hivatalos menekültstátusz odaítélését a Szíri-
ából és más közel-keleti vagy afrikai országból  Törökországba menekülők, vagy hontalanok 
számára. Érdemes ugyanakkor megemlítenünk ehelyütt, hogy a török kormány az 1990-es 
évek elején Irakból érkező menekülthullám hatására elfogadta a menedékkérők befogadásá-
nak szabályozásáról szóló 1994. évi törvényt.5 Ez a szabályozás tekinthető az első olyan jogi 
dokumentumnak, amely a genfi konvenció hiányosságait kívánta kiküszöbölni, és kísérletet 
tett egy nagyobb mértékű – Európán kívülről érkező – menekülthullám kezelésére (İçduygu, 
2015: 4−5). A törvény a menekültek ellátását humanitárius aspektusból közelíti meg abban az 
értelemben, hogy az országba érkező menekültek elszállásolására ideiglenes, határmenti me-
nekülttáborok felállítását és orvosi ellátás biztosítását írja elő (Reg. No. 1994/6169). Az imént 
bemutatott jogi szabályozás azonban nem bizonyult elégségesnek a szíriai menekültek eseté-
ben, hiszen a törvény – nem mellesleg jogosan – az ellátandó menekültek rövid időn belüli 
hazatérésével számolt. A szíriai menekültek jogi státuszának rendezése előtt azonban a török 
kormány fokozatosan megteremtette az ideiglenes védelmi rezsim feltételeit: a nyitott kapuk 
politikája mellett alkalmazta a visszaküldés tilalmának elvét, valamint a nemzetközi emberi 
jogokkal összhangban történő humanitárius segítségnyújtást (Memişoğlu, 2018a: 11). 

4  A földrajzi korlátozást fel nem oldó országok közé tartozik még Monaco, Kongó és Madagaszkár.
5  1994/6169.
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1. ábra: A szíriai menekültek számának alakulása Törökországban 2011 és 2020 között

Adatok forrása: Directorate General of Migration Management, Republic of Turkey, 2020

Az ideiglenes védelmi státusz jogi alapjait a külföldiekről és a nemzetközi védelemről szóló,  
2013-ban elfogadott 6458. sz. törvény6 teremtette meg, amelynek 91. cikke alapján „ideiglenes 
védelmi státusz biztosítható minden olyan külföldi polgárnak, akik otthonaik, származási or-
száguk elhagyására kényszerültek; oda visszatérni nem tudnak; és akik Törökország határait 
tömegesen lépték át vagy kívánják átlépni azonnali nemzetközi védelem igénylése céljából” 
(Law No. 2013/6458). Ez a törvénycikk volt tehát az első, amely rendezte a Törökország terüle-
tén tartózkodó szíriaiak jogi státuszát, azonban – tekintve, hogy ideiglenes védelemről van szó 
– az időkeret érdemi tisztázása nem került bele a törvény szövegébe (İçduygu, 2015: 6; Egeresi, 
2017: 10). Míg a 2013-ban elfogadott törvény és vonatkozó cikke csupán magát az ideiglenes 
védelmi státuszt és annak feltételeit kívánta rendezni, addig a 2014-ben elfogadott ideiglenes 
védelemről szóló szabályozás7 az ideiglenes védelmi státusszal rendelkező személyek jogait és 
kötelességeit foglalta írásba. E szerint a szíriai menekültlakosság jogosult a munkaerőpiacra 
való bekapcsolódásra; oktatásban való részvételre; egészségügyi és egyéb szociális ellátásra, 
valamint anyanyelvi tolmács igénylésére (Ineli-Ciger, 2018: 559). A munkába állásra való jogo-
sultság – az EU-val folytatott tárgyalások során és annak hatására – kiegészült a 2016. januári, 
az ideiglenes védelemben részesülők munkavállalási engedélyeiről szóló rendelettel8 (İçduygu 
– Diker, 2017), amely lehetővé tette a szíriai menekülteknek, hogy hat hónapnál hosszabb időre 
vállaljanak munkát Törökországban (İçduygu – Şimşek, 2016; Ineli-Ciger, 2018: 561). 

A menekültek számának növekedésével a török kormány a vonatkozó intézményrendszert 
és szervezeteket is a változó körülményeknek megfelelően alakította. Az intézményi keretek-
ben történt egyik legfontosabb változásnak tekinthető, hogy a 2013-ban elfogadott törvény 

6  Law on Foreigners and International Protection
7  6883., Temporary Protection Regulation
8  Regulation Concerning Work Permits of Temporary Protection Beneficiaries
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létrehozta a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó Migrációkezelési Főigazgatóságot (Di-
rectorate General of Migration Management – DGMM). Az intézmény feladatkörébe tartozik  
a migrációval kapcsolatos valamennyi kormányzati döntés végrehajtása, ideértve az ideigle-
nes védelmi státusszal rendelkező, a hontalan személyeket és az embercsempészet áldozatait 
érintő politikai döntéseket (Law No. 2013/6458). Fontos szerepet kapott a menekültellátásban 
a Katasztrófa és Vészhelyzetkezelési Ügynökség (török rövidítése, és a továbbiakban: AFAD)9, 
amely kijelölt vezető szervezetként a menekültválság humanitárius vonatkozásainak koordi-
nációját látja el. 2018-ig legfontosabb feladatai közé tartozott a menekülttáborok fenntartása 
és üzemeltetése, ezt a feladatot azonban 2018 után a török kormány a DGMM hatáskörébe 
utalta (Memişoğlu, 2018a). Fontos itt megjegyezni, hogy – más, nagyobb számú menekültet 
befogadó államokkal ellentétben – a menekülttáborok fenntartását és igazgatását már kezdet-
től fogva nem a UNHCR végzi, hanem a török kormány által kijelölt szervezet(ek); a befoga-
dóközpontok megvalósítása és felépítése azonban a UNHCR menekülttáborokra vonatkozó 
irányelvei alapján történt (McClelland, 2014). Meg kell említenünk továbbá a török Vörös Fél-
holdat (Turkish Red Crescent), amely jelentős mértékben kiveszi a részét a menekültek huma-
nitárius ellátásából és segélyezéséből, szorosan együttműködve az EU és az ENSZ kapcsolódó 
szervezeteivel, legfőképpen a World Food Programme-mel (Yinanç, 2018).

A fentiekből látható, hogy a Turkish Red Crescent és az AFAD feladatköreinek megnövelése 
mellett egy kizárólag a migrációval és a menekültkérdéssel foglalkozó intézmény létrehozása 
is jelezte a török kormány szándékát a menekültkérdés hosszú távú kezelésére. 

2.2. A menekülttáborok igazgatása
A török hatóságok a Törökországba érkező menekülteket kezdetben az AFAD által az ország 
délkeleti határszakasza mentén kialakított és fenntartott táborokban10 szállásolták el, azonban 
ezek befogadóképessége nem tudott lépést tartani a menekültek számának folyamatos növe-
kedésével, ami azt eredményezte, hogy menekültlakosság elhagyta a táborokat és a táborok-
kal rendelkező tartományokat  (İçduygu – Diker, 2017; Adalı – Türkyılmaz, 2019; Tsarouhas, 
2019). Ennek következtében a táborokban élő menekültek aránya jelentősen csökkent az évek 
során: míg 2015-ben 12% volt (World Bank, 2015), addig 2019-ben a DGMM adatai szerint 
ugyanez az arány nem érte el a 3%-ot11 (DGMM, 2020). A menekülttáborokban elszállásoltak 

9  A 2009-ben alapított szervezet a menekültválság előtt elsősorban a természeti vagy ipari katasztrófák utáni újjáépítésben, valamint 
azok humanitárius vonatkozásaiban játszott szignifikáns szerepet. Ezeket a feladatokat a menekültválság humanitárius koordináci-
ója mellett a szervezet továbbra is ellátja, valamint külföldön is végez jelentős humanitárius tevékenységet (AFAD, 2012).

10  Összhangban a Törökországban élő szíriai menekültek hivatalos státuszával, az országban a menekültek számára felállított táborok elneve-
zése: temporary accomodation centers/temporary shelter centers (DGMM, 2020; Erdoğan – Çorabatır, 2019). 

11  Kb. 63 900 fő



11

a szíriai menekültválság: törökország menekültpolitikájának alakulása

arányának csökkenésével kapcsolatban érdemes hozzátennünk, hogy a török állam a mene-
külteket fogadó táborok számát 2017-től fokozatosan redukálta. Kezdetben a török hatóságok 
számos tábort a nem megfelelő körülményekkel indokolva számoltak fel, az ott élő menekülte-
ket – a UNHCR-ral együttműködve – áthelyezték más, jobb körülményeket biztosító táborok-
ba, vagy pénzügyi támogatást nyújtva lehetővé tették a táborokon kívüli, urbánus vagy rurális 
területeken történő letelepedést. Később azonban már – a menekültek folyamatos beáramlá-
sának okán s a táborok túlzsúfoltságát csökkentendő – csak az utóbbi intézkedés vált igazán 
bevett gyakorlattá (Erdoğan – Çorabatır, 2019). 2014-ben tíz délkelet-törökországi tartomány-
ban összesen 2212 ideiglenes befogadóközpont működött (Kirişçi, 2014; Orhan – Senyücel 
Gündoğar, 2015: 14), amelyek száma 2017-ig nem változott (UNHCR, 2015; UNHCR-Turkey 
2016, 2017). A táborok – különösen a nem megfelelő felszereltségű, sátrakból állók – felszá-
molása és az ott élő menekültlakosság áthelyezése az újonnan épült vagy már meglévő befo-
gadó központokba 2017 után indult meg rohamosan. 2018-ban már csak nyolc határmenti 
tartományban összesen tizennégy tábor működött,13 a sátortáborok száma tizennégyről há-
romra redukálódott (UNHCR-Turkey, 2018). A következő évtől folytatódott a táborok szá-
mának további csökkentése: 2019 végén – ezek az adatok a jelenlegi viszonyokat is tükrözik 
– már csupán öt dél-keleti tartományban, Hatay, Adana, Osmaniye, Kilis és Kahramanma-
raş tartományokban állt rendelkezésre mindössze hét, konténerekből felépített befogadó köz-
pont (UNHCR-Turkey, 2019b; DGMM, 2020). A törökországi menekülttáborok felszereltsége,   
a körülmények megfelelőek: többek között egészségügyi központok, anyanyelvű (arab) oktatá-
si intézmények és pszichológiai tanácsadás állnak az itt élő menekültek rendelkezésére.

3. Törökország−EU megállapodás
Törökország menekültpolitikájának vizsgálatakor és az azt jellemző változások tárgyalásakor 
ki kell térnünk az Ankara és az Európai Unió között létrejött menekültügyi megállapodásra 
is, hiszen az jelentős szerepet játszott Törökország menekültpolitikájának alakításában. 2015 
őszén, amikor a szíriai menekültválság az Európai Uniót is elérte, az EU – a menekültáradatot 
és az annak következményeként létrejövő belpolitikai válságot megfékezendő – együttműkö-
dést kezdeményezett a menekültválság frontvonalában elhelyezkedő Törökországgal. 

Az Uniót érintő menekültválság kezelésében fordulópontot jelentett az EU és Törökország 
közötti, 2015. november 29-i tárgyalás. Az ott elfogadott közös cselekvési terv (Joint Action 
Plan – JAP) alapján mindkét fél hajlandó volt „áldozatokat hozni” a menekültválság kezelése 

12  Ennek jelentős része, összesen tizenhét központ volt sátortábor (Orhan – Senyücel Gündoğar, 2015; UNHCR Turkey, 2016)
13 Az Adiyaman és Mardin tartományban található egy-egy sátortábort – mindkettő az egyetlen volt a  tartományban – felszámolták, 

így e tartományok nem rendelkeztek többé menekültek elszállásolására alkalmas létesítménnyel (UNHCR, 2018).
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érdekében. Az EU vállalta a pénzügyi támogatás biztosítását Törökország számára, a vízumli-
beralizáció és a török EU-csatlakozás felgyorsítását; Törökország pedig többek között vállalta  
a területén élő – és a területére érkező – szíriai menekültek integrációjának felgyorsítását (Kale 
et al, 2018).

A megállapodásról folyó tárgyalások alkalmával a török elnök, Recep Tayyip Erdoğan hang-
súlyozta, hogy Törökország a szíriai polgárháború és a menekültválság kezdete óta14 csaknem 
8 millió dollárt fordított a szíriai és iraki menekültek ellátására. Erdoğan a tárgyalássorozatok 
alkalmával kiemelte továbbá, hogy a menekültválság elsődleges kiváltó oka a Szíriában zajló 
polgárháború, valamint a terrorizmus és a terrorfenyegetettség. Ezek miatt a helyzet rende-
zéséhez az Európai Uniónak elsősorban nem a Szíriával szomszédos, menekülteket befogadó 
államoknak (jelen esetben Törökországnak) juttatott anyagi támogatásra kellene a hangsúlyt 
fektetnie, sokkal inkább a szíriai konfliktus mielőbbi lezárásához szükséges fokozott szerep-
vállalására kell koncentrálnia. A török államfő ugyanakkor biztosította az Európai Unió veze-
tőit arról, hogy hajlandó részt venni az EU és annak tagállamai számára egyre nagyobb terhet, 
kihívást jelentő menekültáradat megfékezésében (Kanter – Arango, 2015). 

A felek a menekültügyről szóló megállapodást végül 2016. március 18-án kötötték meg, 
a JAP folytatásaként és véglegesítéseként (Európai Tanács, 2016). A megállapodás elsődleges 
célja az EU területét célzó illegális migráció és az embercsempészet visszaszorítása, valamint 
az Unió határainak tehermentesítése volt. A nyilatkozat kilenc pontban tartalmazta az EU 
és Törökország vállalásait: 1. 2016. március 20. után a görög területre érkező bevándorlókat  
a nemzetközi előírásoknak megfelelően visszaküldik Törökországba; 2. minden visszakül-
dött szír menekültért egy másik szír polgárnak biztosítanak menedéket az EU területén;  
3. Törökország visszafogja az EU területére irányuló illegális migrációt, megakadályozza az új 
tengeri és szárazföldi migrációs útvonalak létrejöttét; 4. a bevándorlás radikális csökkenésével 
az EU tagállamai az új önkéntes alapú, humanitárius befogadási rendszerüket; 5. amennyi-
ben Törökország minden, EU által szabott feltételnek eleget tesz, 2016 júniusáig életbe lép  
a török állampolgárokkal szembeni vízummentesség; 6. az ígért 3+3 milliárd euró folyósításá-
nak felgyorsítása; 7. a vámunió korszerűsítése; 8. Törökország további csatlakozási fejezeteinek 
megnyitása; 9. EU−török együttműködés a Szírián belüli humanitárius helyzet javításának 
érdekében (Európai Tanács, 2016).

Noha a megállapodás meghozta a – főleg az Európai Unió által – kívánt eredményt, ami azt 
jelenti, hogy a balkáni útvonal felől érkező illegális migráció a 2015 nyári-őszi időszak szint-

14  Ez alatt a 2011 óta tartó, Törökországot érintő menekültválság értendő. 
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jéhez képest 90%-kal visszaesett15 (European Commission, 2019), az egyezség néhány gyenge 
pontjára mégis érdemes felhívnunk a figyelmet. Az EU és Törökország közötti első feszültség-
forrást az jelentette a megállapodást követő hónapokban, hogy a török államfő szerint az EU 
által vállalt anyagi támogatás folyósítása késett, emiatt Erdoğan kilátásba helyezte az egyezség 
felbontását, valamint az addig visszafogadott menekültek átengedését Európába (Kale et al, 
2018: 16−17). Ezenfelül nem tekinthető a megállapodás erősségének az sem, hogy az abban 
foglaltak alapján Törökország visszafogta ugyan a Görögországba irányuló menekültáradatot, 
ám jelentős kihívást és hosszadalmas procedúrát jelentett a görög határt illegálisan átlépők 
visszatoloncolása török területre. Problematikus volt továbbá, hogy Törökország – az ígért 
uniós pénzügyi hozzájárulás megérkezését követően – kevesellte az Unió által folyósított 6 
milliárd eurót, és további pénzügyi támogatásokra jelentett be igényt (Kacziba, 2018: 38−39). 
Erdoğan azzal indokolta az újabb anyagi támogatások iránti követeléseit, hogy az EU által biz-
tosított 3+3 milliárd eurós hozzájárulás korántsem fedezi azt az összeget, amit addig a török 
kormány elkülönített és elköltött a menekültek ellátására, valamint a menekültválság kezelé-
sére (Dost, 2018; Rankin, 2020). Bár a 6 milliárd euró uniós pénzügyi támogatás nem csekély 
mértékű, viszonyításképpen érdemes hozzátennünk, hogy Ankara szerint 2011 és 2016 között 
a török kormány, valamint a török önkormányzatok és civil szervezetek menekültekre fordí-
tott költségei meghaladták a 25 milliárd dollárt (Egeresi, 2017: 22), 2020-ra pedig ugyanez az 
összeg túllépte a 30 milliárd dollárt (Rankin, 2020). 
Habár a megállapodásban szereplő pénzügyi támogatások folyósítása megvalósult, célszerű 
megemlíteni, hogy a török vezetés rendre sérelmezte az EU többi, Törökországra vonatkozó 
vállalásainak elmaradását. Hiszen sem a török állampolgárok vízummentességének ügyében, 
sem a vámunió korszerűsítésében, sem pedig az ország uniós csatlakozásának kérdésében nem 
történt érdemi előrelépés (Dost, 2018). Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a vízumkényszer 
eltörléséhez az Unió által szabott 72 feltételből Törökország 66-ot teljesített16 (Gürbüz, 2019); 
továbbá, hogy a 2016. júliusi  törökországi puccskísérlet és annak következményei negatívan 
befolyásolták és jelentősen késleltették a megállapodásban foglalt, a menekültválság kérdésén 
kívüli pontok megvalósulását. 

3.1. Jelenlegi fejlemények 
Törökország menekültpolitikájának tárgyalásakor, valamint a menekültügyi megállapodás 
bemutatásakor érdemes néhány gondolatot szentelnünk az aktuális (február végi, március ele-

15  Ez a 2019. szeptemberi adatokat jelzi (European Commission, 2019).
16  A nem teljesített feltételek közé tartozik a terrorizmus és a korrupció elleni hatékonyabb fellépés; az Europol-lal aláírandó együtt-

működési egyezmény; jogi kooperáció az EU-tagállamokkal (pl. bűnelkövetők kiadatásában); személyes adatok védelme, valamint 
a harmadik országok polgárainak visszafogadásáról szóló egyezmény hatályba léptetése (Gürbüz, 2019).
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ji) eseményeknek is. Az EU és Törökország közötti érdekellentétekkel terhelt, törékeny megál-
lapodás akkor bomlott fel,17 amikor a török kormányfő bejelentette 2020. február 29-én, hogy 
megnyitja Törökország európai határait és átengedi az addig visszatartott menekülteket az 
Európai Unió területére (BBC, 2020). A török határok megnyitásáról szóló döntés főként afgán 
menekültek feltorlódását eredményezte a török−görög határon, szignifikáns nyomást helyezve 
ezzel a görög határvédelemre, valamint a török határhoz közeli kisméretű, alacsony népességű 
görög szigetekre (1. térképvázlat) (Egeresi – Kacziba, 2020). 

1. térképvázlat: Főbb migrációs útvonalak Törökország és Görögország között

Forrás: Deutsche Welle, 2020

A görög hatóságok és az IOM szerint az Erdoğan bejelentését követő napokban 13 000 mene-
kült gyűlt össze a hivatalos határátkelőknél (IOM, 2020). A török döntés eredményeképpen ki-
alakult menekültválság éles politikai vitákat és diplomáciai konfliktust eredményezett az EU 
és Törökország között, illetve tovább mélyítette a két fél közötti nézeteltéréseket (Al Jazeera, 
2020a). Törökország a lépéséért az Uniót és annak be nem tartott ígéreteit okolta; hiányolta 
az egységes nemzetközi fellépést a menekültválság kezelésében (Uras, 2020), valamint az EU 
egyértelmű támogatását kormánya Észak-Szíriában zajló műveleteiben (Cupolo, 2020; Daily 
Sabah, 2020). Eközben az EU a görög határvédelem megerősítésére és az újonnan kialakult 
menekültválság kezelésére 800 millió euró azonnali segélyt különített el Görögország számá-

17  A közvetlen előzményekről lásd Egeresi – Kacziba, 2020.
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ra (Al Jazeera, 2020b), valamint a határőrség megerősítéséről biztosította délkeleti tagállamát 
(Deutsche Welle, 2020). Ezzel egyidejűleg a nemzetközi szervezetek is (elsősorban a UNHCR) 
felszólaltak, hangsúlyozva, hogy ismét a civil lakosság kerül veszélybe amiatt, hogy az érintett 
országok (jelen esetben Törökország, az EU és tagállamai) képtelenek a kooperációra (Siegfri-
ed, 2020). Bár a március eleji eseményeket némi megegyezésre hajlandóságot mutató tárgya-
lások követték, fontos megemlíteni, hogy a helyzet megoldásában azóta sem történt jelentős 
változás; annak rendezését pedig tovább nehezíti többek között a jelenlegi járványhelyzet. 

4. Menekültek Törökországban – demográfiai jellemzők, 
földrajzi, származási országonkénti megoszlás

4.1. Származási országonkénti megoszlás 
Habár a tanulmány elsődleges célja a szíriai menekültek helyzetének, valamint az  érkezésükre 
adott török válaszok és intézkedések bemutatása, célszerű néhány gondolatban összefoglalni a 
Törökországban tartózkodó menekültek származási országaira vonatkozó adatokat. Hiszen an-
nak ellenére, hogy a „nyitott kapuk politikája” elsősorban a Szíriából érkező menekültek befo-
gadására vonatkozott, az intézkedés lehetővé tette az egyéb országokból érkezők számára (kü-
lönösen Afganisztán és Irak polgárainak) az akadálymentes át-, illetve bejutást Törökországba 
(Erdoğan – Çorabatır, 2019). Ezt a folyamatot jól érzékelteti, hogy míg 2012-ben 30.000 nemzet-
közi védelemre irányuló igénylés érkezett a török hatóságokhoz a Szírián kívüli országok állam-
polgáraitól, 2017-ben ez a szám csaknem megnégyszereződött (Memişoğlu, 2018a: 19).

Amint arról a bevezetésben már szó esett, a UNHCR törökországi kirendeltségének  
(UNHCR Turkey) adatai alapján a Törökországban élő menekültek létszáma a 2019. év végi 
adatok szerint megközelíti a négymillió főt. Ennek 90%-a, tehát csaknem 3,6 millió fő szíriai 
állampolgár. Amint azt az alábbi ábra (2. ábra) is mutatja, a Szírián kívüli, környező orszá-
gokból és konfliktusövezetekből (pl. Iránból, Irakból vagy Afganisztánból) is jelentős számú 
menekültlakosság érkezik Törökországba (UNHCR Turkey, 2019a). Fontos azonban megje-
gyezni, hogy a szíriai, valamint a Szírián kívülről érkező menekültek szándékai között némi 
eltérés mutatkozik: míg a szíriai menekültek nagy része nem kívánja elhagyni Törökországot, 
addig például a Pakisztánból, Afganisztánból érkezők egyértelműen „tranzit országként” te-
kintenek az őket befogadó Törökországra, végső úticéljuk elsősorban valamely nyugat-európai 
uniós tagállam (Erdoğan – Çorabatır, 2019). 
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2. ábra: Törökország menekültlakosságának származási országok szerinti megoszlása

Forrás: UNHCR Turkey, 2019a

4.2. Tartományonkénti megoszlás
A menekülttáborok számának csökkentése, valamint korlátozott befogadóképessége miatt je-
lenleg a szíriai menekültközösség több mint 97%-a18 törökországi településeken él városi me-
nekültként (urban refugees), együtt a török lakosággal. Noha Törökország mind a 81 tartomá-
nyában élnek szíriai menekültközösségek, a menekültek száma meglehetősen egyenlőtlenül 
oszlik el: a szír menekültlakosság több mint fele (58%-a) a délkeleti határon fekvő tartomá-
nyokban él (Erdoğan – Çorabatır, 2019). A regisztrált szíriai menekültek tartományonkénti 
eloszlását a UNHCR Turkey által készített térkép (2. térképvázlat) ábrázolja. Jól látható, hogy 
mely tartományok rendelkeznek jelentős, és melyek csekélyebb létszámú menekültlakosság-
gal: míg Isztambul, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa tartományok 300.000-nél is több, a háború 
elől menekülő szíriai polgárt regisztráltak, addig az ország északi, északkeleti tartományai-
ban a menekültek létszáma nem éri el a 2500 főt (UNHCR Turkey, 2019b). Ez a különbség ter-
mészetesen magyarázható Isztambul központi elhelyezkedésével és kiterjedt gazdasági infra-
struktúrájával (Tsarouhas, 2019: 30); a délkeleti tartományok földrajzi közelségével Szíriához, 
valamint azzal, hogy a Törökországban menedéket kereső szíriaiak a háború előtt is rendel-
keztek családi és üzleti kapcsolatokkal a határmenti tartományok nagyvárosaiban (Orhan – 
Senyücel Gündoğar, 2015; Memişoğlu, 2018a: 12). 

Hozzá kell tenni azonban, hogy az imént ismertetett arányokat és adatokat némileg árnyal-
ja az a tény, hogy a határmenti tartományokban nyilvántartásba vett menekültek egy része 
elhagyta a tartományt, amelyben regisztrálták, és Törökország nyugati nagyvárosaiban19 tele-
pedett le (Erdoğan – Çorabatır, 2019). 

18  Kb. 3 521 000 fő
19  Elsősorban Isztambulban és Izmirben.
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3. térképvázlat: Az ideiglenes védelmi státusszal rendelkező szíriaiak létszámának  
tartományonkénti megoszlása (2019)

Forrás: UNHCR Turkey (2019b): Provincial Breakdown of Syrian Refugees in Turkey

4.3. Demográfiai jellemzők 
A török hatóságok adatai szerint a szíriai menekültek 45%-a, csaknem fele tizennyolc év alatti, 
míg 38%-a tizennégy év alatti, kb. 80%-a pedig 45 évesnél fiatalabb (DGMM, 2020). A 15−18 
év közötti korosztály nagyjából 250 ezer embert tesz ki. Noha ez a korosztály nem számít még 
nagykorúnak, külön feltüntetésüket indokolja, hogy Törökországban a tankötelezettség felső 
korhatára tizennégy év, így a szóban forgó korosztály részvételét a török kormány által bizto-
sított oktatásban nem tekinthetjük kötelezőnek (Hürriyet Daily News, 2019a). Szintén jelentős 
a négyéves, vagy annál fiatalabb gyermekek aránya: több mint 490 ezer, tehát a szíriai mene-
kültlakosság kb. 13%-a még nem töltötte be az ötödik életévét (DGMM, 2020).20 

A nemek arányát tekintve elmondható, hogy az 55 évesnél fiatalabb menekültek körében  
a férfiak vannak jelentősebb többségben, ami különösen igaz a fiatal felnőtt korosztályra. 

A korosztályonkénti megoszlásban egyértelmű tehát, hogy a szíriai menekültek esetében 
egy rendkívül fiatal lakosságról beszélhetünk, amely – mint azt az alábbiakban tárgyalni fog-
juk – számottevő kihívást jelent mind az oktatásban és egyéb szociális ellátásban, mind pedig 
a munkaerőpiacon. 

20  A kisgyermek- és csecsemőkorú menekültlakossággal kapcsolatos problémák és kihívások a következő fejezet témái.
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5. Szociális és humanitárius kihívások
A táborokon kívül élő szíriai menekültlakosság körében olyan szociális kihívások kerültek fel-
színre, amelyek elsősorban a városokban/falvakban élő szíriaiak által a törökországi lakás- és 
munkaerőpiacra, illetve az oktatási rendszerre rótt terhekből, a kulturális és nyelvi különbsé-
gekből, valamint a török és a szíriai lakosság közötti feszültségekből adódnak (Kirişci, 2014; 
Stock et al, 2016). Ez nyilvánvalóan következik abból, hogy a befogadóközpontokon kívül élő 
menekültek nem részesülnek a menekülttáborok kedvező körülményeiből és felszereltségéből. 

A bekapcsolódás a munkaerőpiacra – a vonatkozó szabályozás ellenére – korántsem annyi-
ra egyszerű: a munkába álláshoz szükséges engedélyek csak abban a tartományban adhatók 
ki, amelyben az ideiglenes védelem alatt álló személyt Törökországba érkezésekor regisztrál-
ták; továbbá egy adott munkahelyen a szíriaiak nem haladhatják meg az ott foglalkoztatottak 
10%-át (Stock et al, 2016: 14; Ineli-Ciger, 2018: 561). A WFP és a Turkish Red Crescent a szíriai 
menekültek helyzetéről készített tavalyi jelentése szerint 2019. február végéig összesen 38 289 
munkavállalási engedélyt adtak ki az ideiglenes védelmi státusszal rendelkező szíriai polgá-
roknak, további 30 ezret pedig állandó letelepedési engedéllyel rendelkező szíriaiaknak (Tur-
kish Red Crescent – WFP, 2019: 6). Ebből látszik, hogy számos szíriai menekült az informális 
szektorban dolgozik munkaszerződés nélkül. A formális munkaerőpiacon való részvétel leg-
nagyobb hátráltatói közé tartoznak – a fent említett kvótán kívül – a nyelvi akadályok, a kép-
zettségbeli különbségek, a magas munkanélküliségi ráta a török lakosság körében, valamint 
az, hogy számos munkaadónak nem elég „csábítók” a szíriai munkavállalók után fizetendő 
adók és járulékok (uo.). A nemzetközi segélyszervezetek és a török kormány anyagi ráfordítá-
sai ellenére a formális munkaerőpiacról való kiszorulás, a megélhetési költségek emelkedése 
és a szíriai válság elhúzódása a mélyszegénység veszélyét hordozzák magukban. A Regional 
Refugee and Relisience Plan (3RP) beszámolója szerint az urbánus szíriai háztartások 64%-a él 
a szegénységi küszöb alatt, 18%-uk pedig mélyszegénységben (Karlstrom et al, 2018: 4). 

A munkanélküliség és a munkaerőpiac nehézségein túl a szociális kihívások  sarkala-
tos pontja az oktatás. A befogadóközpontokban működő ún. ideiglenes oktatási központok  
(Temporary Education Centers) csupán 13 ezer szíriai iskoláskorúnak biztosítanak oktatást 
(Karasapan – Shah, 2018).  Ahogy azt a fentiekben már tárgyaltuk, a menekültek jelentős része 
kiskorú, így a táborokon kívül élő menekültcsaládok gyermekei számára a török közoktatás-
ban való részvétel biztosított. Ennek ellenére az iskoláskorú menekültek csupán 61%-a részesül 
közoktatásban. Az oktatásból való kimaradásukért többek között a nyelvi nehézségek, a csa-
lád bevételeihez hozzájáruló gyermekmunka, az oktatási intézmények nehéz megközelíthe-
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tősége,21 valamint a mélyszegénységben élő családok számára az oktatás megterhelő költségei 
okolhatók (Khawaja, 2016; Carlier, 2018: 7−8).
Az oktatás és a foglalkoztatás vonatkozásában célszerű néhány gondolat erejéig kitérni a gyer-
mekmunka problémájára, amely az iskoláskorú gyermekeket érintő szociális kihívásnak tekint-
hető a menekültek körében. Annak ellenére, hogy Törökországba a gyermekmunkát nem a szí-
riai menekültválság hozta el – tehát nem újkeletű problémáról van szó –,  a kis- és fiatalkorú 
menekültek a mélyszegénység és az oktatásból való kimaradás okán gyakran lépnek be a mun-
kaerőpiacra, elsősorban informális munkavégzés keretében (Orhan – Senyücel Gündoğar, 2015). 
Az imént ismertetett kihívásokon felül meg kell említenünk az állampolgárság, valamint  
a hontalanság kérdését. Recep Tayyip Erdoğan 2017. január 7-én bejelentette, hogy néhány 
szíriai (és iraki származású) menekült megkaphatja a török állampolgárságot, amennyiben 
az átvilágítási folyamatok során megfelelnek (Al Jazeera, 2017). Az állampolgárság megadását 
továbbá olyan feltételekhez kötötte a török kormány, mint a felsőfokú végzettség, büntetlen 
előélet és megfelelő nyelvtudás (Köşer Akçapar – Şimşek, 2018). E kikötések alapján 2018-ban 
a török állampolgárságot szerzett szíriai menekültek száma 52 ezerre volt tehető (Dost, 2018). 
Jelentős probléma az állampolgárság vonatkozásában a hontalanság, hiszen az ideiglenes vé-
delmi státusszal rendelkező szíriai szülők Törökországban született gyermekei nem jogosul-
tak sem a török, sem a szíriai állampolgárságra (Köşer Akçapar – Şimşek, 2018). A számo-
kat tekintve 2011 és 2018 között 311 ezer hontalan szíriai gyermek született Törökországban 
(Middle East Monitor, 2018), 2019 júniusáig pedig a polgárháború kitörése óta a hontalan új-
szülöttek száma összesen 415 ezerre emelkedett (Hürriyet Daily News, 2019). 
Ami a török lakosság hozzáállását illeti, a kezdeti vendégszeretet a szíriai menekültek iránt 
alábbhagyni látszik: míg 2016-ban a megkérdezett török lakosság 72%-ának nem volt különö-
sebb problémája a szíriai menekültek jelenlétével, addig 2018-ban a megkérdezettek 80%-a a szí-
riai menekültek mielőbbi hazatérését remélte. Ez a jelentős attitűdbéli váltás elsősorban a 2018-as 
török gazdasági visszaeséssel, a szíriai menekültprobléma állandósulásával és annak a török lako

6. Összegzés
A tanulmány megkísérelte bemutatni, hogy a korunk egyik legsúlyosabb humanitárius vál-
ságát eredményező szíriai konfliktus és az annak következtében kialakult menekülthullámok 
kezdete óta Törökország menekültpolitikáját milyen változások jellemezték. A Törökország 
közvetlen környezetében kialakult konfliktusgócok és a térség destabilizálódásának hatására 

21  Különösen érvényes ez a rurális területeken élő családokra, azonban ezt a nehézséget a török kormány a tömegközlekedés ingyenes-
sé tételével kívánja kiküszöbölni (Carlier, 2018). 
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az ország – mint a régió egyik legstabilabb állama –tranzitországból a háború elől menekülők 
célországává, ezzel együtt pedig a világ legnagyobb számú menekültlakosságának otthont adó 
államává vált. Elmondható, hogy a kezdeti – külpolitikai számításoktól is befolyásolt – hu-
manitárius megfontolásokat idővel a szíriai menekültek jelenlétét hosszabb távon is kezelni 
kívánó politikai lépések váltották fel. Ide sorolható a törvényi keretek átalakítása és a szíriaiak 
számára az ideiglenes védelmi státusz biztosítása, az oktatásban való részvétel lehetővé téte-
le, a munkaerőpiac megnyitása az ideiglenes védelmi státusszal rendelkező szíriaiak számára, 
valamint a nem teljes mértékű elzárkózás a török állampolgárság megadásának lehetőségétől.
Mindemellett az is látható, hogy a szíriai polgárháború eredményezte menekültprobléma új meg-
világításba helyezte Törökország Európai Unióhoz fűződő viszonyát, valamint jelentős mértékben 
visszavetette Törökország már amúgy is elég régóta húzódó európai uniós csatlakozásának kérdé-
sét. Hozzá kell tennünk ugyanakkor, hogy minden negatívuma ellenére a menekültügyi megálla-
podás felgyorsította – vagy éppen elősegítette – a Törökországban élő szíriai menekültek integrá-
ciójának kérdésében tett török lépéseket, valamint megfékezte az EU területére tartó menekültek 
tömegét és az illegális migrációt. Továbbá, habár a 2020. február 29-i török határnyitás és a mene-
kültek átengedése uniós területre elsősorban afgán származású menekülteket érintett, a döntés és 
annak következményei új fejezetet nyithatnak Törökország menekültpolitikájában.

Mindezeken felül a tanulmány rávilágított a Törökországban élő menekülteket és a török 
államot érintő szociális és humanitárius kihívásokra, melyek a szíriai menekültkérdést átme-
neti problémából állandóvá téve váltak realitássá. Az integrációt célzó intézkedések ellenére 
közel négymillió menekült befogadása olyan szociális problémákat eredményezett a mene-
kültek körében, mint a mélyszegénység vagy a mélyszegénységnek kitettség veszélye, az infor-
mális munkavállalás és az integráció nehézségei, a helyi török lakosság és a menekültlakosság 
közötti feszültségek, az oktatásban való részvétel és a gyermekmunka, valamint az újszülöttek 
esetében a hontalanság kérdése.  

Annak ellenére, hogy a tanulmány a menekültválság hatására a jogi-intézményi keretek-
ben lezajlott változásokra helyezte elsősorban a hangsúlyt, valamint a problémakör szociális 
és humanitárius vonatkozásaira, záró gondolatként meg kell említenünk, hogy Törökország 
számára mind a menekültkérdés, mind a szíriai konfliktus az ország területi integritását, biz-
tonságát is érintő stratégiai jelentőséggel bír. Végezetül elmondhatjuk, hogy Törökország me-
nekültpolitikájának alakulása egy olyan rendkívül átfogó és komplex kérdéskör, amelyet a 
szíriai polgárháború kitörése óta számos tényező befolyásolt. Ide tartoznak többek között Tö-
rökország külpolitikai számításai és szerepvállalásai, a menekültkérdés belügyi, belpolitikai 
vonatkozásai vagy a menekültek befogadásának humanitárius és szociális aspektusai. 
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Orhan, O. – Senyücel Gündoğar, S. (2015): Effects of the Syrian refugees on Turkey, ORSAM 
Report No: 195. Forrás: http://cib-uclg.org/sites/default/files/a._report_-_effects_of_the_
syrian_refugees_on_turkey_1.pdf, (2020. 04. 20.)

Paçaçı Elitok, S. (2018): Turkey Migration Policy Revisited: (Dis)Continuities and Peculiari-
ties, Instituto Affari Internazionali Papers, October 2018. Forrás: https://www.iai.it/sites/
default/files/iaip1816.pdf, (2020. 02. 21.)

Pénzváltó, N. (2015): Szíriai menekültek Törökországban – váratlan „vendégek”, várható kilá-
tások, Nemzet és Biztonság, 2015/2. szám, pp. 43−58. Forrás: http://www.nemzetesbizton-
sag.hu/cikkek/nb_2015_2_05_penzvalto_nikolett.pdf, (2020. 02. 19.)

Rankin, J. (2020): Erdogan puts EU’s failure to agree a common migration policy in spotlight, 
The Guardian, forrás: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/02/four-years-after-
turkey-deal-eu-no-closer-to-new-asylum-system, (2020. 04. 10.)

Regulation No. 1994/6169: Procedures and Principles related to Possible Population Movements and 
Aliens Arriving in Turkey either as Individuals or in Groups Wishing to Seek Asylum either from 
Turkey or Requesting Residence Permission in order to Seek Asylum from Another Country, 
Government of Turkey, Forrás: https://www.refworld.org/docid/49746cc62.html, (2020. 04. 26.)
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Absztrakt
A tanulmány ismerteti Margaret Alice Murray boszorkánykultusz teóriáját, amit az 1920-as 
években adtak ki először. Murray (1863–1963) egy angol antropológus és egyiptológus volt.  
A dolgozat fő kérdése, hogy miképpen válhatott egy tudományosnak szánt mű az újpogány-
ság egy ismert és kedvelt mítoszává. Mivel elterjedt nézetről van szó nemcsak a modern po-
gányságban, hanem a New Age egyéb irányzataiban, fontos feltárni a forrását. A boszorkány-
kultusz teória szerint a középkori és újkori boszorkányperekben olvasható vádak mögött egy 
valós, titkos pogány kultusz állt, melynek követői a mágia segítségével segítették az embereket 
a mindennapokban, és emiatt az egyház üldözte őket. A művet korának tudományos világa 
vegyesen fogadta: bár már ekkor is bírálták, ennek ellenére akadtak követői. Ma már nem kér-
dés, hogy egy ilyen kultusz sosem létezhetett, a bírálók az írásos és tárgyi források hiánya mel-
lett Murray felelőtlen forráskezelését hozták fel érvként. Ennek ellenére ez a teória a mai napig 
közismert a modern pogányság követői között.

Abstract
Margaret A. Murray’s Witch Cult Theory and its Criticism
In the paper Margaret Alice Murray’s witch cult theory is studied that was first published in 
the 1920s. Murray (1863–1963) was an English anthropologist and Egyptologist. The main 
question of the paper is how a scientific thesis could become a myth known among neopagan 
movements. As this is a widespread theory not only in contemporary paganism, but in other 
trends of New Age as well, it is important to discover its source. According to the witch cult 
theory, the accusations in medieval and early modern witch trials describe a real cult, the fol-
lowers used magic to help the people. The work’s reception was mixed in the academic world: 
although it was criticized, it also had followers. Nowadays it was proved that such cult never 
existed, the researchers mentioned the lack of written and archaeological sources as a proof 
as well as Murray’s irresponsible use of sources. Despite this the theory is well-known among 
neopagans.
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Bevezetés és problémafelvetés
Margaret Alice Murray (1863–1963) angol antropológus és egyiptológus volt. Az első női ok-
tatók egyike a Londoni Egyetemen, valamint két évig a Folklore Society elnökeként is tevé-
kenykedett. Az első világháborúig Egyiptomban végzett ásatásokat (Murray,  1963: 103–105),  
a harcok kitörése után Angliában és Máltán folytatta a kutatásait. Kortársai nagy tudású ku-
tatónak tartották, így miután megjelentette a boszorkánykultusz- hipotézisről szóló műve-
it, nagy visszhangot keltettek azok tudományos körökben. A legismertebb könyvét, melyben 
kifejtette vitatott elméletét, a The Witch-Cult in Western Europe c. alkotást 1921-ben adta ki 
(bár az elméletéről elsőként egy 1917-es tanulmányában ír), amit két másik könyvvel egészített 
ki a további évtizedekben, ezek a The God of the Witches (1931) és a The Divine King of Eng-
land (1954) c. művek voltak (Whitehouse, 2013: 120−121).

A boszorkánykultusz-teória nemcsak Európa tudományos közegére gyakorolt nagy hatást, ha-
nem befolyással volt a 20. században létrejövő újpogány vallási irányzatokra is, mint például a Ge-
rald Gardner által alapított Wicca, vagy az abból kinövő Istennő-kultusz különböző irányzatai. 
Jelen dolgozat célja, hogy egyrészt bemutassa Murray téziseit, valamint azok forrásait és kritikai 
fogadtatását. Másrészt arra is választ fogok keresni, pontosan miként válhatott egy tudományosnak 
szánt tanulmány a populáris mozgalom elemévé. Számtalan történész, antropológus és néprajzku-
tató foglalkozott ezzel a témával, közülük a továbbiakban a történeti-néprajzi kritikákat fogom be-
mutatni, illetve a kor első refkexióit. A dolgozat végén a saját kutatási eredményeimet ismertetem.

A boszorkánykultusz-teória
Murray The Witch-Cult in Western Europe c. könyvében leírja, hogy nyomára bukkant egy,  
a középkor alatt is titokban létező pogány vallásnak, egy „dianikus”22 kultusznak, mely szerin-
te egy kereszténység előtti ősi hagyomány közvetlen utóda volt (Murray, 1971: 2).
E vallás követői boszorkányoknak nevezték magukat, és a boszorkányok istennőjét, valamint 
istenét imádták. A hívők tizenhármas csoportba tömörültek,23 mely hat papot, hat papnőt és 
a Nagymestert, azaz a főpapot jelentette. Az utóbbi szertartásos öltözékéhez hozzátartozott az 
agancskorona, így Murray azt feltételezte, hogy a későbbi boszorkányperek során a főpapot 
ezért összetéveszthették az ördöggel (Murray, 1971: 28). Minden teliholdkor összegyűltek va-
rázsolni,24 vallási ünnepükből nyolc volt: megülték a két napfordulót, ill. napéjegyenlőséget, 
valamint február, május, augusztus és november előestéjén is ünnepeltek.

22  Murray ez alatt egy természetközpontú termékenységkultuszt értett, amely pogány hagyományokra épít.
23  Bár később bebizonyították, hogy a tizenhárom fős csoportokat Charles Leland munkássága alapján találta ki, Murray egy egész 

tanulmányt adott ki ennek a számnak a jelentőségéről, a kultuszban. In: Murray, 1920: 204–209.
24  Azt hozzá kell tenni, hogy maga Murray nem hitt a mágiában, a kultuszt viszont úgy mutatta be, hogy követői hittek benne és rend-

szeresen gyakorolták. In: Noble, 2015: 9.
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Mivel Murray szerint ez egy élettel teli termékenységkultusz volt, így a szertartások köz-
ponti eleme a termékenység növelése, ami gyakran féktelen lakomákban és orgiában nyilvá-
nult meg. Mivel a termékenység hagyományosan az asszonyokhoz köthető, így a női nemiség 
hangsúlyosabb volt. A boszorkányok varázserejüket is ennek a növelésére, esetenként esőho-
zásra használták, de nem irtóztak az átkozástól és a szerelmi bűvöléstől sem (Murray, 1971: 
24). Mágikus képességeiket különféle áldozatokkal növelték, ezek közé tartozott az étel-, de 
a gyermekáldozat is (Murray, 1971: 158). Murray ír ezenkívül még a „Boszorkányok Istené-
nek” feláldozásáról, egy rituális ruhákba öltöztetett bábu elégetéséről, mellyel szintén a termé-
kenység növelését szerették volna elérni (Murray, 1970: 122). Munkájukat segítették személyes 
familiárisaik,25 akik gyakran állat képében éltek együtt a boszorkányokkal. Repülőkenőcsöket 
is tudtak készíteni, melyek különféle hallucinogén növényekből készültek, ezzel eksztatikus, 
vallásos élményt biztosítva a hívőknek (Murray, 1971: 230−235).

Murray talán legvitatottabb tézise, hogy a boszorkányok állításuk szerint nem maguktól 
találtak rá mágikus erejükre, hanem a tündérektől kapták. Murray szerint a tündérek valaha 
egy ténylegesen létező, törpenövésű fajként a brit szigetek őslakosai voltak, intelligensebbek és 
műveltebbek a később érkező népeknél. Ők tanították meg az őseinket a kultúrájukra, vala-
mint a mágikus kultuszukat is áthagyományozták (Murray, 1917: 257−258).

Murray több híres boszorkányt is említ a művében. Mivel úgy vélte, hogy titokban több ma-
gas rangú nemes, politikus és egyházi személy is tagja volt a kultusznak – csak így maradha-
tott fenn a középkorban is a boszorkányperek ellenére –, több híres személyt is boszorkánynak 
gondolt, például ilyen volt Jeanne D’Arc, vagy harcostársa, Gilles de Rais (Noble, 2005: 14).

Az 1933-ben kiadott The God of the Witches, valamint az 1954-es The Divine King in 
England még továbbiakkal egészítik ki ezt a teóriát. Az első könyvben Murray konkrétan 
Szarvas Istenként nevezi meg a boszorkányok által imádott istenséget, akit már a kőkor óta 
tiszteltek. Erre hozza fel bizonyítékként a prehisztorikus, szarvas alakokat ábrázoló régészeti 
emlékeket, például pecsétgyűrűket, szobrokat, valamint a minószi bikakultuszt is (Murray, 
1971: 270−276). Az 1954-es műben már érezhető Frazer Aranyágának hatása, ugyanis ebben  
a műben a boszorkányok „istenáldozatát” elemzi részletesen (Murray, 1954: 25−29).

25  A középkori és újkori okkult források szerint a boszorkányok és mágusok állat alakjába bújt démonokat idéztek meg, akik segítet-
ték őket a varázslataik végrehajtásában. Ezeket legtöbbször varangyos béka, fekete macska vagy kutya, vagy fekete kakas alakjában 
ábrázolták.
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Murray első recepciója
Miután Murray 1921-ben kiadta a boszorkánykultusz-teóriáról szóló első könyvét, eleinte po-
zitív fogadtatásban részesült tudományos körökben. Ahogy Keith Thomas történész is írta,  
a kor Murray-t egy olyan gondolkodónak vélte, aki új szemléletmódot vitt a boszorkányság 
kutatásának történetébe (Thomas, 1971: 515).

Ronald Hutton angol történész rámutatott, hogy ez a pozitív fogadtatás több okra is visz-
szavezethető (Hutton 2013: 191−192). Először is kiemelte, hogy a korban Murray leírása a bo-
szorkánykultuszokról valóban forradalminak számított, hiszen ezekben az időkben a boszor-
kányhisztériát26 javarészt mentális betegségként értelmezték, valamint sokat számított az is, 
hogy a szerző a Folklore Society rangos tagja volt, így addigi munkássága alapján nem volt 
okuk feltételezni, hogy tudományos szempontból problémás köteteket adna ki. Így több neves 
kutató is beépítette Murray téziseit a saját elméleteibe, többek között Sir George Clark, Chris-
topher Hill szociológusok, az antropológus Mary Douglas, valamint Pennethorne Hughes is 
sok elemét felhasználta a boszorkányságról szóló monográfiájában.27

Ettől függetlenül már az első könyv megjelenését követő pár évben is megjelentek kritikus han-
gok a boszorkánykultusz-teóriát illetően. George L. Burr boszorkánypereket kutató szociológus 
például már 1922-ben felhívta a figyelmet egy kemény, támadó kritikában Murray módszertani 
hiányosságaira (Burr, 1922: 781), bár a nem valós történelmi adatokat ő is csak egy későbbi írásában 
ítélte el (Burr, 1935: 491−492). E. M. Loeb szociológus még keményebben bírálta a teóriát, szerinte 
ez csak egy regény volt, melyet az eredetiségre áhítozó naiv vágy szült (Loeb, 1922: 477). Ezenkívül 
Steven Runciman szociológus 1962-es előszavában azt írta, hogy bár Murray tagadhatatlanul sok 
új elemet vitt a boszorkányság kutatásába, annak néhány része további kritikai vizsgálatot igényel 
(Runciman, 1962: 5). Ahogy Catherine Noble néprajzkutató From Fact to Fallacy c. tanulmányá-
ban részletesen bemutatja, a boszorkánykultusz-teória  megjelenésétől kezdve igen megosztó volt, 
nagyon ellentétes reakciókat váltott ki a brit tudományos körökben (Noble, 2015: 7).

Murray munkáját elsőként Elliott Rose bírálta bővebben, aki a torontói egyetem előadója,  
a mai napig történelmi és antropológiai tanulmányokat ír. A Razor for a Goat c. könyvében 
két tézist is cáfol: az egyik a boszorkánykultusz-teória, a másik a hozzá kapcsolódó „anti-szad-
daceusok” kultusza. Az anti-szaddaceusok hitük szerint magának a Sátánnak dolgoztak.  
E dolgozat témájára való tekintettel az előbbire fogok koncentrálni.

Rose már a mű elején vitatja Murray munkáját; szerinte csak azért válhatott népszerűvé, 

26  Boszorkányhisztéria alatt azt a jelenséget értem, amikor a történelem folyamán az emberek az inkvizítoroktól való félelműkben, 
vagy egyéb társadalmi okok miatt (pl. váratlan természeti csapások) tömegesen jelentettek fel boszorkánynak vélt embereket.

27  Murray-nak megadatott többek között az a tiszteletre méltó lehetőség, hogy az Encyclopaedia Britannica „Boszorkányság” szócik-
két megírja, kifejtve benne a tézisét. Ez egészen 1969-ig változatlan maradt. In: Noble, 2015: 5–6.
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mert Murray a Londoni Egyetem (UCL) professzora s a Folklore Society tagja volt, ez adta teó-
riájának validitását (Rose, 1962: 15). Rose kifejti, hogy a mágiáról és a boszorkányságról való 
vélekedés nem volt egységes a középkor folyamán. Az inkvizíció, mely később a boszorkányé-
getéseiről lett hírhedt, eredetileg az eretnekség felszámolására alakult, csak a késő középkor 
táján fordult a varázslók ellen a kánonjogok és a mózesi törvények alapján. Az inkvizítoroktól 
való félelem később csak tovább szította a mágiától való rettegést, így a 16−17. századra már 
háztartásokon belül is voltak feljelentések. Addigra már ismert volt a Malleus Malleficarum,  
a boszorkányperek és az ellenük folytatott harc fő könyve, melyet az inkvizítorok és bírók 
rendszeresen olvastak. Ez a mű szentesítette többek között a kínvallatást is, amennyiben a kér-
dezők nem kaptak megfelelő választ a kérdéseikre. A perbe fogott nők és férfiak kínzás hatá-
sára minden lehetetlen és abszurd dolgot bevallottak, így terjedt el például a hit a boszorkány-
szombatokban, amelyek során a boszorkányok a Sátánnal mulatoztak (Rose, 1962: 28−35). 
Rose ezenkívül rávilágított arra a tényre, hogy Anglia kereszténnyé válása és az első boszorkány-
per között eltelt ezer év anélkül, hogy bármi történelmi forrása keletkezett volna a Murray által 
leírt hiedelmeknek. Maga a boszorkányhit sem volt a középkorban egységes, főleg vidéken volt 
jellemző, a tanulatlan emberek között. Rose kifejti azt is, hogy az a mitikus őskori Anglia, amit 
Murray elképzelt, sosem létezhetett, hiszen a prehisztorikus brit szigeteken sokféle nép élt, így 
helyenként a szokások és hiedelmek is merőben eltértek (Rose, 1962: 37−40).

Rose a későbbiekben magára a boszorkányszombatra vonatkozó hiedelmeket is részletesen 
elemzi, összevetve Murray állításaival. Szerinte a középkori boszorkányszombatokat nem egy 
termékenységvarázslatnak képzelték el, hanem a katolikus mise meggyalázásaként. Ezért le-
hettek olyan elképzelések is, hogy a boszorkányszombatokon keresztet égettek, vagy visszafele 
szavalták el a Miatyánkot (Rose, 1952: 49−51). Szó sem volt olyasmiről, mint a Murray által 
leírt esőcsinálás (sőt, inkább az ellenkezője), vagy a föld termékenységének előidézése. Való-
színűleg téves feltételezés az istenkirály áldozata is: bár a boszorkányokat vádolták rituális 
emberöléssel, de a perekben inkább kereszteletlen gyermekeket említettek, tehát ez inkább 
Frazer hatásának tudható be (Rose, 1962: 82−84).

Rose kitér a tündérhiedelmekre is. Szerinte Murray összekeverte a néphagyományok ve-
szélyes, gyakran rosszindulatú hiedelemlényeit a romantikus tündérmesék jóságos, csodaszép 
alakjaival, és ezáltal Rose ki is zárta annak a lehetőségét, hogy az emberek valóban a tündé-
rektől tanulták volna a kultuszt (Rose, 1962: 86−88).

Ez a könyv összességében arra alapozza cáfolatát, hogy Murray nem tudományos, hanem 
érzelmi alapra helyezte teóriáját, a feminista mozgalmakban való részvételre utalva. Bár sok 
állítása elavult (pl. a feljelentések jellemzően nem az inkvizíciótól való félelemből történtek, 
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Murray kritizálása csupán „érzelmes” női mivolta miatt stb.), fő erénye az, hogy elsők között 
vonta komolyabban kétségbe az addigra már igen népszerű boszorkánykultusz-teóriát.

Cáfolatok történettudományi megközelítésből 
A történészek közül elsőként Keith Thomas angol történész kritikáját mutatom be, aki a mai 
napig az Oxfordi Egyetemen tanít és kutat. Egyik leghíresebb műve az 1971-ben megjelent 
Religion and the Decline of Magic c. könyv, mely az 1500 és 1700 közötti időszak angol má-
giához kapcsolódó hiedelmeit mutatja be. Több, lazán összefüggő tanulmányt tartalmaz.  
A könyvben Keith többek között bemutatta, hogyan szolgált menedékként a mágia és a hit  
a háború és járvány sújtotta emberek számára.

Thomas Rose-hoz hasonlóan cáfolta Murray tézisét. Rámutatott arra a tényre, hogy az álta-
la kutatott kora újkori boszorkányperek során nem talált semmi olyan jelet, mely bizonyítja, 
hogy a boszorkányok egy létező termékenység- vagy ördögimádó kultuszhoz tartoztak volna. 
Ezenkívül bírálta alaptalan következtetéseit és légből kapott állításait, melyekre már Rose is 
felfigyelt (pl. honnan tudhatta volna, hogy a bretonok a középkor és az újkor folyamán is 
pogányok maradtak?). Azt viszont elismerte, hogy Murray bátor tettet hajtott végre műve ki-
adásával, ugyanis valamiféle alternatívát nyújtott azokkal az állításokkal szemben, melyek azt 
hangoztatták, hogy a boszorkányjelenség elmebetegség lett volna (Thomas, 1971: 514−515).

Mircea Eliade román vallástörténész sem tudta elfogadni Murray állításait. A témával kap-
csolatos nézeteit a Some Observations on European Witchcraft c. tanulmányában fejtette ki, 
amely a History of Religions c. szaklapban jelent meg 1975-ben.

Eliade úgy vélte, hogy a huszadik századi boszorkányság kutatása reménytelenül hasz-
nálhatatlan („hopelessly inadequate”), nem készült egy komolyabb monográfia sem, mely 
nem elmebetegségként vagy tömeghisztériaként mutatta volna be a jelenséget. Ezért lehetett 
Murray munkája olyan népszerű, és így fejthetett ki olyan nagy hatást a későbbi kutatásokra.  
Ő Murray teóriájának gyengeségei közül a rosszul értelmezett forrásokat emelte ki, konkrétan 
azt az állítást, hogy az inkvizítorok csupán félreértelmeztek egy pogány rítust. Eliade szerint 
ez lehetetlen lett volna, hiszen a perek kezdetén a boszorkányokat – mint mindenkit, aki nem 
egyezett ki a hivatalos katolikus dogmatikával – az eretnekség bűne miatt fogták perbe, és csak 
a késő középkor táján merült fel a maleficium, a rosszakaratú mágiahasználat vádja. Ezenkívül 
sok nevetséges vádpont, melyekkel a bebörtönzött embereket meggyanúsították, szinte szóról 
szóra megjelent más eretnekek (pl. az albigensek) pereiben, ilyen vádpont volt például az orgia, 
vagy a kereszt és ostya meggyalázása. Tehát ezek a vádak nem alapulhattak konkrét eseményen, 
céljuk mindig az eretnek irányzatok démonizálása volt (Eliade, 1975: 151−153).



33

margaret a. murray boszorkánykultusz-teóriája és kritikája

Ronald Hutton angol történész, a bristoli egyetem professzora. Szakterülete a kereszténység 
előtti történelem, valamint az újpogányság. Az utóbbi témában írta  egyik legismertebb mű-
vét, a The Triumph of the Moon címűt, (1999) melyben az újpogányság, azon belül is a Wicca 
kialakulásának történelmi gyökereit vizsgálja.

Hutton Eliadéhoz hasonlóan leginkább Murray felelőtlen forráskezelését kritizálta. Rávilá-
gított többek között arra a tényre, hogy több korszakból és különböző vidékekről származó 
anyagot gyúrt össze és állított be mint kulturális egységet. Erre példa a boszorkánykenőcs 
konkrét használata, melyet csak néhány szűk területen említenek a források, míg Murray ál-
talánosan elterjedtként írta le (Hutton, 1999: 196). Hutton ezenkívül rávilágít még a feltűnő 
hasonlóságokra olyan korábbi romantikus, pogány kultuszokat említő regényekkel, mint pél-
dául Jules Michelet művei.

Összefoglalva a fentieket, a történészek általánosságban Murray felelőtlen kutatási módsze-
reit bírálták főként, valamint azt, hogy inkább önkényes, mintsem logikus alapokra helyezte  
a teóriáját. Hogy mégis népszerű lett, az csak annak volt köszönhető, hogy kortársaitól elté-
rően egy pozitív és szerethető képet adott a boszorkányokról az egyház által elnyomott bölcs 
pogányok szerepében.

Murray modern megítélése
Jacquelin Simpson néprajzkutató volt az első, aki azt vizsgálta, mi lehetett Murray szándéka 
azzal, hogy saját kutatói integritását kockára téve kiadatott egy nyilvánvalóan történelmileg 
hamis adatokkal dolgozó szöveget. Murray-ről szóló dolgozatát 1994-ben publikálta Margaret 
Murray: Who Believed Her, and Why? címmel a Folklore c. folyóiratban.

Simpson szerint már maga az is nehezen értelmezhető, hogyan válhatott Murray a Folklore 
Society elnökévé, mikor alapvető módszertani mulasztásokat követett el (Simpson, 1994: 89). 
De Simpson azt is bebizonyította, hogy Murray nem teljesen logikátlan módon alkotta meg 
a teóriáját, hanem gondosan gyűjtögette össze az egyes elemeket a különböző néphagyomá-
nyokból. Rámutatott arra is, Murray valószínűleg szándékosan hagyta figyelmen kívül azt  
a tényt, hogy a kínzás által bevallott tettek nem lehetnek valósak, ily módon adva mitologikus 
hátteret a kultuszának. Továbbá ezeket a vallomásokat racionalizálni is próbálta, például azért 
hitték a bírók, hogy egy patás ördög van jelen a boszorkányszombatokon, mert a Nagymester 
egy különleges rituális cipőt viselt (Simpson, 1994: 91−94). Ilyen elem volt még a boszorkány-
kenőcs használata, valamint a seprűn lovaglás is, melyeket Murray speciális termékenységi 
varázslatoknak tartott.

Juliette Wood és Caroline Oates Coven of Scholars c. kritikai kötetükben közreadták Murray 
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több korábban kiadatlan művét, s a boszorkánykultusz-teória több pontját is elemezték. Eb-
ben bemutatták, hogy e teória a korban rendkívül nagy népszerűségnek örvendett, s ez le-
hetett az oka, hogy eleinte nem vették észre vagy figyelmen kívül hagyták a pontatlanságait. 
Wood 2001-es tanulmányában kibővítette ezt a tézist, kifejtve: bár több kutató is szimpatizált 
Murray teóriájával, nem állították egyértelműen, hogy ténylegesen létezett volna ilyen kultusz 
(Wood,  2001: 45−52).

Jóllehet Murray teóriája kétségkívül ma már nem számít valós adatokon alapuló elmélet-
nek, még a 20. század végén is volt, aki annak vélte. Carl Ginzburg történész az 1960-as évek 
óta ismeri a boszorkánykultusz-hipotézist, melyre még az 1980-as években kiadott műveiben 
is hivatkozik. Bár kiemeli, hogy Murray nem mindenben írt igazat (pl. nem feltételezi, hogy 
a boszorkányperek valóban minden esetben ennek a titkos kultusznak a tagjait ítélték volna 
el), de úgy véli, hogy munkája alapvető igazságokra vetett fényt. Erre a benandantik28 hiedel-
meit és hagyományait hozza fel bizonyító példaként (Ginzburg, 1983: xiii). Ginzburg állítá-
sát többek között Klaniczay Gábor néprajzkutató is bírálta, felhívva a figyelmet arra, Murray 
fantázia-könyvekbe illő teóriáját már sokan kritizálták, és rég bebizonyították, hogy valót-
lan adatokon alapszik (Klaniczay, 1990: 131). Valamint Eliade már korábban rávilágított arra  
a tényre, hogy a benandanti hiedelmek csupán egyes pogány hagyományok mágikus-babonás 
gyakorlatokká válását bizonyítják, egy titkos kultusz tényleges létezését nem (Eliade, 1975: 
156−157). Viszont Hutton a Wicca kialakulását taglaló könyvében megvédte Ginzburgot.  
A műveit tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy Ginzburg nem egy ténylege-
sen létező, az őskor óta fennálló titkos vallás létét próbálta bizonyítani, csupán arra hívta fel  
a figyelmet, hogy a termékenység növelésére szolgáló és gyógyító, álom-utazásokra hivatkozó 
sámánisztikus szokások valóban fennmaradtak (Hutton, 1999: 378). Hogy a tudományos kö-
zeg egyből a boszorkánykultusz-teóriára asszociált, és ennek alapján kritizálta Ginzburgot is, 
az azt mutatja, hogy ekkorra a modern tudományos világ már igyekezett eltávolítani magát 
mindentől, amit Murray állított a műveiben.

Donald Frew történész is felhasználta a boszorkánykultusz-teóriát a saját elméleteihez: sze-
rinte bár Murray nem mindenhol állított igazat, ettől függetlenül nem lehet kizárni („can’t be 
ruled out”), hogy ténylegesen létezett ilyen kultusz (Frew, 1998: 61). Az 1998-ban megjelent 
tanulmánya egy nyilvános kutatói vitát indított el, melynek során Ronald Hutton és Jacquelin 
Simpson is bírálta Frew-t. Hutton szerint Frew azáltal, hogy egyéb Murray-t kritizáló műveket 
is elítélt, csak azt bizonyította, hogy sem a munkásságát nem tanulmányozta elég behatóan, 

28  A benandantik a 16−17. századi itáliai források szerint jóakaratú varázslók vagy boszorkányok voltak, akik képességeikkel megvéd-
ték a közösségüket (pl. álmukban gonosz szellemekkel vívtak harcot a jó termésért stb.). A magyar táltosokhoz hasonlóan burokban 
vagy foggal születtek, ez jelezte kiválasztott sorsukat. In: Klaniczay, 1990: 91.
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sem magukat a kritikákat (Hutton, 1999: 108). Simpson is hasonlóan vélekedett, és úgy nyilat-
kozott, hogy gondatlanság lenne egy egyértelműen történelemhamisító teóriát valós tényként 
kezelni (Simpson, 2000: 286–287).

Összegezve: Simpson a történészektől eltérően felfedezte Murray tudatos gyűjtésének és 
forrásfelhasználásának a nyomát, de abban nem különbözött tőlük, hogy ennek módját ugyan-
úgy elítélte. Ezenkívül megfigyelhető az is, hogy vannak, akik a mai napig hisznek Murray 
téziseiben, ám ez leginkább a gondatlan kritikai feldolgozásnak és  töretlen népszerűségének 
köszönhető.

Murray forrásai
Ahogy láthattuk, több kutatónak is sikerült bebizonyítani, hogy Murray nem teljesen magától 
találta ki a boszorkánykultusz-hipotézist, hanem több forrásból gyűjtött adatokat szerkesztett 
össze egy kvázi-tudományos művé.

Elsősorban 16−17. századi boszorkányperes anyagokból dolgozott, melyek kivétel nélkül 
boszorkányvadászok és papok tollából származtak – tehát a leírtak csak a vádlók nézőpont-
ját mutatták be. Továbbá Murray kiemelte, hogy Angliában ebben az időszakban tiltott volt  
a kínvallatás, tehát amit a boszorkányok elmondtak, azok szerinte a valós állapotokat tükröz-
ték (Murray, 1971 :16). Ahogy Noble írta, ez a feldogozott források tudatos félreértelmezése, 
így az ezekre alapozott állítások is több sebből véreznek, például maga a boszorkányszom-
batok gyakorlata – ezt is csak a 17. században hozta be Matthew Hopkins boszorkányvadász 
angol területekre, azelőtt nem említették a források (Noble, 2015: 13).

Már Hutton is rámutatott arra, hogy Murray-re óriási hatást gyakorolt olyan romantikus 
szerzők munkássága, mint Jules Michelet La Sorcière c. műve. De nem ő volt az egyetlen író, 
aki hasonló pogány maradványvallással foglalkozott. Elsőnek Karl Ernst Jarcke német író és 
jogász állította a 19. század közepén, hogy a boszorkányüldözés tulajdonképpen pogányok 
ellen folytatott háború volt. Emellett ő is azt vallotta, hogy a boszorkányok egy Szarvas Istent 
imádtak, akit az inkvizítorok a Sátánnal tévesztettek össze (Hutton, 1999: 109).

A már említett francia író, Jules Michelet valószínűleg ismerte Jarcke munkásságát, melyet 
tovább is fejlesztett. Szerinte a boszorkányság a 12−13. században alakult meg, mint egy titkos 
kultusz az elnyomó és korrupt katolikus egyház ellen. A boszorkányok összejöveteleiket éjsza-
ka tartották meg, és gyakran parodizálták a keresztény miséket – innen ered a fekete mise hie-
delme. Vezetőjük egy papnő volt, egy olyan vajákos asszony, akit meggyalázott a patriarchális 
társadalom (Hutton, 1999: 140).

Michelet munkássága az Egyesült Államokba is eljutott, ahol egy szüfrazsett, Matilda  
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Joslyn Gage tovább formálta ezt a teóriát, és szintén egy matriarchális kultuszként mutatta 
be. Szerinte már a kőkorban is egy Nagy Istennőt imádtak egy olyan nőközpontú kultúrában, 
ahol az asszonyok voltak a közösség vezetői és ápolói, míg a férfiak a túlélésért voltak felelősek 
(Hutton, 1999: 141).

A korábbi, 19. századi munkákat végül egy amatőr amerikai antropológus, Charles G.  
Leland tette ismertté. Leland szakterülete a roma és etruszk népi kultúra volt, sokat kutatott 
Dél-Olaszországban, ahol állítólag megismerkedett egy ősi kultuszt követő vajákos asszony-
nyal (strigával), Maddalenával. Az ő adatközlése segítségével adta ki az Aradia, avagy a Bo-
szorkányok Evangéliuma c. könyvét (1899), melyben részletesen leírja az állítólagos etruszk 
eredetű boszorkányvallás mítoszait és rítusait. Leland ismerte Michelet és Gage műveit, így 
hozzájuk hasonlóan egy nőközpontú mitológiát alkotott Aradiával, Diana és Lucifer lányával 
a középpontban. A tizenhárom fős közösségeket itt is egy főpapnő vezette, aki mágikus prak-
tikákkal felszabadította a nőket a patriarchális társadalom és egyház elnyomása alól (LaMort,  
2005: 27−30).

Murray mint kutató és professzor jó eséllyel ismerte a boszorkánykultusz-teória korai vál-
tozatait, tekintve a sok hasonló elemet:

1.  Jarckehoz hasonlóan kultuszának középpontjában egy Szarvas Isten imádata áll;
2.  Michelet-től vehette át a keresztény egyház elnyomásának tézisét, valamint a fekete mise 

szóhasználatot;
3.  Murray-nél is ugyanúgy megjelenik a női szexualitás miszticizálása, mint Gage-nél;
4.  Leland kitalált kultusza alapján írhatta meg a saját szertartásait és mítoszait, sok elemet 

változatlanul felhasznált (pl. teliholdkor varázslás, tizenhármas csoportok).
Ezeken kívül Murray néprajzkutatóként az általa feldolgozott források alapján jól ismerte a 

16−17. századi boszorkányhiedelmeket, valamint a mágiához kapcsolódó néphagyományokat. 
Ezzel a tudással alkothatta meg a boszorkánykultusz teóriáját.

Tudományos műből pogány mítosz
Ahogy láthattuk, az 1960-as évekre a tudományos közeg számára kínos lett mindennemű ta-
nulmány, amely Murray téziseire épített. Bár azt fontos kiemelni, hogy ebben az időszakban 
még akadtak követői, és csak azok a kutatók ismerték a boszorkánykultusz-hipotézis mélyre-
hatóbb kritikáit, akik maguk is régóta ezen a szakterületen dolgoztak. Így egy olyan amatőr 
antropológus, mint Gerald B. Gardner, kevés eséllyel olvashatta a részletes cáfolatokat.

Először érdemes pár szót ejteni Gardnerről, a Wicca vallás alapítójáról. Angol okkultista 
volt, élete nagy részét Srí Lankán (akkor Ceylonban) töltötte egy teaültetvény tulajdonosaként.  
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Érdeklődött a környék kultúrája és vallása iránt, életrajzírói szerint gyakran beszélgetett a hely-
béli közösséggel és vett részt ünnepeiken (Heselton, 2000: 195−196). Miután Londonba költö-
zött, tanulmányozni kezdte a nyugati mágikus hagyományokat. Később beavatást nyert a Sza-
badkőművességbe és a Rózsakeresztes Rendbe, valamint a kor hírhedt okkultistájával, Aleister 
Crowley-val is kapcsolatot tartott (Heselton, 2000: 225−228). Állítása szerint az 1930-as években 
találkozott egy Dorothy Clutterbuck nevű hölggyel, aki egy ősi túlélő pogány kultusz főpapnője 
volt. Gardner szerint Dorothy tanítványának fogadta, és 1939-ben beavatta a közösségébe New 
Forest városában. Gardnernek titoktartási esküt kellett fogadnia. Ettől függetlenül későbbi regé-
nyeiben már megemlíti a kultusz néhány elemét (pl. High Magic’s Aid), míg végül engedélyt ka-
pott, hogy a tanokat nyíltabban is közreadja, miután az angol parlament semmissé nyilvánította 
a boszorkányellenes törvényeit 1951-ben (Hutton, 1999: 205−206).

1954-ben adta ki Gardner a Witchcraft Today c. könyvét, amelyben részletesen leírta az 
állítólagos vallás addig titkos tanait. Szerinte két istent tiszteltek: egy istent és egy istennőt. 
A szertartásokat tizenhármas csoportokban végezték egy főpapnő vezetésével. Filozófiájuk 
magába foglalta a Föld – és ezzel együtt a női nem – mitizálását, a termékenység ünneplését, 
valamint az egyenlőség elvét (Gardner, 2005: 49−60).

Ma már bizonyított tény, hogy Gardner maga alkotta meg a vallást. Ahogy lentebb látható, 
feltűnő a hasonlóság Gardner tanai és Margaret Murray feltételezései között. A rítusok struk-
túráját tekintve sokban megegyezik a szabadkőművesség szertartásaival, beleértve a mágikus 
eszközök használatát is (Hutton, 1999: 56−57). Sok a hasonló elem a Rózsakeresztes Rend gya-
korlataiban, konkrétan a Wicca felelős felkészülés-gyakorlata a Rózsakeresztesek meditációs 
és vizualizációs gyakorlataiból ered (Hutton, 1999: 82−83). Valamint Hutton bebizonyította, 
hogy élt ugyan New Forestben egy Dorothy Clutterbuck nevű hölgy, de a Wicca alapításának 
idején már nagyon idős volt, és fizikai állapota nehezen tette volna lehetővé, hogy egy titkos 
kultuszt vezessen (Hutton, 1999: 210−216).

Bár Gardner sokban alapozott Murray téziseire, Noble rámutatott, hogy állításai több pon-
ton is különböztek az eredeti boszorkánykultusz-teóriától: többek között Gardner a beavatása 
során szomorúan konstatálta, hogy az ősi hagyományok már csak töredékes formában érték 
meg a modern kort. Magyarázata szerint ezért vitt a vallásba okkult elemeket, hogy a hiányos 
részeket működőképes rítusokká tegye (Noble, 2015: 17−18). Másrészt Gardner úgy vélte, hogy 
a perekben leírt kereszténység megtagadásának gyakorlata csak a kínzás és bebörtönzés hatá-
sára született, de nem minden esetben reflektált tényleges pogány hitet (Noble, 2015: 19).

Hogy Gardner csak téves információk hatására alapította-e meg a saját kultuszát, vagy va-
lóban egy tudatosan megalkotott hamis kultuszról van szó, a mai napig vitatott a Wicca kö-
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zösségekben. Azt érdemes kiemelni, hogy a Wicca születésének idején Murray tézisei igen 
népszerűek voltak, de a kritikák csak egy szűk szaktudósi réteg számára voltak elérhetőek. 
Így ha feltételezzük, hogy Gardner tudatosan építette be Murray teóriáját a saját vallásába, azt 
azért tehette, hogy ezáltal nyerjen validitást az egész vallás számára. Tehát ha úgy vélte, hogy 
ténylegesen léteztek a Murray által leírt csoportok, úgy a Wicca is elnyerte az eredetmítoszát 
azzal, hogy Gardner is egy ilyen kultuszba nyert beavatást állítólag.

Érdemes még szót ejteni Murray tézisének utóéletéről, a kortárs pogány vallásokban be-
töltött szerepéről is. Ahogy említettem, ma már nem lehet tudni, hogy Gardner tudatosan 
épített-e be egy téves hipotézist a saját vallásába, vagy valóban hitt Murray-nek, de ez nem 
befolyásolta, hogy a Wicca milyen eredetvallást örökített tovább.29 Elsőként az Istennő szavai 
c. műre hívom fel a figyelmet, amit a Wicca vallás szentnek tart. Ez a költemény központi 
szerepet játszik a gardneriánus (Gardner által alapított irányvonal) Wicca vallásgyakorlatban, 
ugyanis ennek segítségével idézik le az istennőt a főpapnő testébe, ezáltal közvetlen kapcsola-
tot kialakítva a szenttel. Ennek így hangzik az első néhány sora:

„Főpap:
Most halljátok a Hatalmas Anya szavait, kit a régiek Artemis, Astarte, Athene, Dione, 
Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Dana, Arianrhod, Isis, Bride, és sok más néven ismer-
tek. Az ő oltárainál Lacedaemon ifjúsága méltó áldozatot mutatott be” (Tamás, 2005: 18).
Ez majdnem szó szerint megtalálható Leland Aradia c. művében is, Aradia istennő egyik 

kinyilatkoztatásaként. Ahogy fentebb láthattuk, Murray sokban támaszkodott Leland művé-
re, mikor a saját teóriáját írta, de nem használta fel szó szerint, így nem lehet kizárni, hogy 
Gardner tisztában volt Murray forrásaival is.

Ezt a szöveget a későbbi évtizedekben Doreen Valiente, Gardner egyik tanítványa és kö-
vetője is felhasználta a munkásságában. Ő azonban még Gardnernél is erőteljesebben helyezi  
a hangsúlyt az Istennő imádatára, míg Murray elsősorban a Szarvas Istent említette a bo-
szorkányok fő isteneként.30 Valiente pedig nagy hatással volt az 1980-as években, elsősorban 
az Egyesült Államokban alakuló, feminizmuson alapuló Istennő-mozgalmakra (mint például  
a Starhawk által alapított nőközpontú mozgalom).31

Murray munkásságát nem minden avatott Wicca fogadta el, mint például Margot Adler 
amerikai Wicca író sem, aki egy teljes kötetet szentelt a vallásnak. Bár szerinte sem zárható 

29  Tehát a Wicca eredetmítosza szerint egy Murray által leírt kultuszból született, és a későbbi Wicca irányzatokban is ez a nézet jelenik meg.
30  Míg Gardner a Szarvas Istenről és az ő hitveséről ír, Valiente az Istennőt és az ő hitvesét említi – apró, de fontos különbség. In: Va-

liente 1978: 24.
31  Starhawk Spiral Dance c. 1979-es művében fejti ki saját mozgalmának jellemzőit, melyre nagy hatással voltak a kor feminista tö-

rekvései, a környezetvédelem hangsúlyozása, valamint a hippi kultúra békeaktivizmusa. A könyvben az Ősi Vallást emlegeti, ami 
szerinte az őskor óta létezik. Lásd Noble, 2015: 22–23.
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ki, hogy a pogányság valamilyen formában fennmaradt a középkorban is, ő úgy vélte, hogy  
a Wiccának ahhoz nem sok köze van. Murray-ről pedig azt írta, hogy jelentős szerepet játszott 
a pogányság modern újjáéledésében, de az általa leírt jelenség nem azonosítható egy olyan 
okkult misztériumvallással, mint a Wicca (Adler, 1979: 45−47).

Ettől függetlenül az a hit, miszerint a modern pogányság egyenes ági leszármazottja a kö-
zépkori boszorkányságnak (amely pedig az őskori termékenységkultuszokból ered), be-vet-
te magát az újpogány csoportok többségének tudatába. 1974-ben az Amerikai Boszorkányok 
Szövetsége egy nyilatkozatban kijelentette – a gyakori támadásokra válaszolva –, hogy moz-
galmuk nem sátánimádó, hanem egy modern természetimádó vallás, melyet a középkorban 
üldözött a kereszténység. E szövetség a boszorkányhisztériát a holokauszthoz hasonlítja, és 
nem kevesebb, mint 9 millió áldozatot tart számon, olyan boszorkányokat, akiket vallásüldö-
zés keretében végeztek ki (Noble, 2015: 22).

Zárógondolatok
Bár az utókor bebizonyította, hogy Murray teóriája szinte semmilyen szempontból nem állja 
meg a helyét, kifogásolható mind a tartalma, mind a metodikája, ettől függetlenül nem tagad-
ható a jelentősége, melyet a későbbi korokra gyakorolt. Hatása ma is érezhető, elsősorban az 
újpogány mozgalmakban és a populáris kultúrában,32 bár a huszadik század végére már közü-
lük sem mindenki fogadta el a nézeteit – de ennek mára már nincs nagy jelentősége.33 Murray 
tevékenységének hibái mindenesetre rávilágítottak az európai boszorkányságkutatás hiányos-
ságaira, ami színvonalasabb munkákra inspirálta a későbbi kutatókat.

Ami magát Murray-t illeti, az Egyiptomban végzett kutatása a mai napig fontosnak számít 
az egyiptológusok körében (Sheppard, 2013: 239−240), és éppen ezért Noble, úgy vélte, Mur-
ray egyszerűen nem volt elég képzett ahhoz, hogy átfogó és minőségi kutatást tudjon végezni 
egy számára addig ismeretlen szakterületen.34 Murray még megélte, hogy a művét beépítsék 
az újpogány hiedelmekbe, ám ő ezt sosem vette jó néven. Úgy vélte, hogy a modern boszor-
kányságnak nem sok köze van ahhoz, amit ő leírt a műveiben (Noble, 2015: 24−25), de ettől 
függetlenül élete végéig kitartott a nézetei mellett. 

A végső kérdés magának Murray-nak a szándéka mindezzel. Murray lelkes feminista volt, 
ami azért számított különlegesnek, mert a mozgalom akkoriban még gyerekcipőben járt, ke-
vés nő merte felvállalni nézeteit (Simpson, 1994: 89). Hutton szerint egyszerre volt roman-

32  Lásd például a 20. század közepén élt neves horroríró, Phillip Lovecraft Red Hook c. művét, melyben szó szerint idézi Murray-t.
33  Eddigi kutatásom során azt tapasztaltam, hogy az újpogányságban nem játszik központi szerepet az eredet mítosza. Sokkal inkább 

a jelenre fókuszál és a személyes vallásos élményekre.
34  Többek között Simpsonnal és Huttonnal ellentétben, akik szerint Murray pontosan tudta, mit csinál, és miért. In: Noble, 2015: 12–13.
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tikus érzelmű és pontos, racionális kutató. Ellene volt minden intézményesített vallásnak,  
a népi vallásosságot tekintette eszményinek (Hutton, 1999: 200). Ezek alapján az a vélemé-
nyem, hogy Murray tudatosan szeretett volna egy olyan kultuszt alapítani, melyet a nők ma-
gukénak mondhatnak (a patriarchális jellegű kereszténységgel szemben). Ehhez szolgált hát-
térmitológiával és történelmi előzményekkel a The Witch-Cult in Western Europe c. könyve, 
s ez adta a pszeudo-validitását is.
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Régi adatközlőm, Kiro bá’ ezúttal sem volt teljesen józan. Megbeszéltünk ugyan egy tól-ig 
időpontot, amikor feltételeztem, hogy még tiszta lesz, de sosem lehet elég korán érkezni, az 
öreg már a masztikásüveg felénél tartott. Nagyon messziről futott neki – a húsz éve levágott 
kisujjával indított –, hogy kizökkentsem, mondtam pár jó szót a macedón tájszólásáról. „Mi 
közöm nekem a macedónokhoz, én sztrandzsai vagyok, az ük-ük nagyapám is itt született.” 
Mert a szavak is, a szórend is, a hangsúly is, próbálkoztam, meg hogy onnan telepítették át az 
elhagyott görög falvakba a lakókat a húszas években. „Mi már 1912 óta itt élünk, akkor üldöz-
ték el a törökök, de főleg a görögök nagyapámékat a Sztrandzsa hegység déli falvaiból észak-
ra, a határ túloldalára, ahol a görögök éltek.” Ennyi szesszel a szervezetben, feltételezem, húsz 
év csúszás még belefér; mutatom neki a laptopomon az Odrini vilajet (ez ma részben Bulgária 
délkeleti szeglete, részben az európai Törökország legészakibb tartománya, mely a Fekete-ten-
gernél ér véget) Miletics-féle 1912-es etnikai térképét: a bolgár többségű területeken mozaik-
szerűen elszórva görög és török településcsoportok, Szinemorec, ahol épp fogyasztunk. De 
gyakorlatilag az összes környező települést görögök lakták. „Na – vág bele Kiro bá –, mesélte 
nagyapám, hogy ’14-re már egy sem volt itt. Amikor a mieink idejöttek, első dolguk volt le-
rombolni a templomukat, aztán elhajtották őket haza, Görögországba.” Próbálok vele vitat-
kozni, hogy a görögök itt is itthon voltak, és csak 1919 után mehettek el, mert akkor kötötték 
meg az első világháborút lezáró Neuilly-i békét (a „bolgár Trianont”, az érthetőség kedvé-
ért), amely többek között a bolgár−görög lakosságcseréről rendelkezett. Szóval 1912−13-ban itt 
nem lehetett akkora mozgás, de erre előveszi a korabeli tulajdoni lapokat és az asztalra csap: 
„Itt van, ha mondom!” Készült – nálam biztos jobban.

Kiro bá az egyetlen a faluban, aki tudatosan gyűjtötte a felmenői emlékeit. És messze nem 
volt annyira benyomva, mint azt elsőre gondoltam. Kinyitottam a gépemen az első balkáni 
háborút lezáró, 1913-as Isztambuli békeszerződést, és mondatonként lefordítottam neki a ha-
tárrendezésre vonatkozó részt. Az angolul lehetetlen átírásban szereplő település- és helység-
neveket hibátlanul felismerte, a rég eltűnt falvakat és pásztorszállásokat is fejből tudta, még 
a rezovói tengerparton álló Szent János kolostor történetét is ismerte – ahonnan a szerződés 
szerinti határ indult a szárazföld felé –, melynek sehol sem sikerült a nyomára bukkannom: 
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szerinte azt a kommunisták rombolták le a negyvenes évek végén, hogy a helyére felhúzzák a 
határőrlaktanyát. És még mielőtt ezt a határt kodifikálták volna a dokumentumban, megkez-
dődött a nemzetállam etnikai homogenizálása – a folyamatosan változó frontvonalak mögül 
elzavarták a lakosságot, gyakorlatilag „rátelepítették” az etnikailag eltérő falvak lakosságára 
azon a területen, ahol egy új nemzetállam kezdte meg az építkezést. Az egykor színgörög 
falvakban a dühös és kétségbeesett, felhergelt betelepülők a nyomát is eltüntették az eredeti 
lakosságnak – se sírok, se feliratok, se templomok nem maradtak, az 1915-ös tűzvész Ahtopol-
ban még rá is segített erre, csak néhány csupasz fal maradt utána.

Az Ahtopol-Vasziliko (ma Carevo, előtte ármenetileg Micsurin) környéki őshonos görög 
lakosságot végül 1914-ben mentette ki Görögország. Hajót küldött értük, és az emberek három 
napot kaptak arra, hogy összeszedjék a holmijukat: kártalanításról, támogatásról szó sem volt, 
az állampolgárságuk sokáig rendezetlen maradt, csak az életüket és a kézben elvihető ingósá-
gokat vihették magukkal. Hogy milyen poklot rendeztek nekik a szülőhelyükön 1912 és 1914 
között, azt csak elképzelni tudjuk, a későbbi sorsuk viszont már jobban dokumentált – hosz-
szas vargabetűk és kiadós romániai rostoklás után végre partra szállhattak Görögországban, 
ahol a helyiek is a hátuk közepére kívánták őket, és leírhatatlan nyomorúságban töltötték az 
elkövetkező esztendőket. 

Ezt a históriát valójában alig ismerték a történészek, mert csak görög – részben hazafiasan 
elfogult – forrásokban írták le, egészen addig, amíg egy bolgár-amerikai történész, Teodora 
Dragosztinova szakszerűen fel nem dolgozta az egész görög−bolgár lakosságcserére vonat-
kozó görög archívumot és össze nem fésülte a nemzetközi és bolgár forrásokkal. A 2011-ben 
megjelent Between Two Motherlands (Két haza között) című remek monográfiájában idéz 
egy 30-as évekbeli görög etnográfiai forrást, mely szerint a Koszti faluból 1914-ben kitelepített 
parasztok már akkor sem voltak hajlandók visszaemlékezni a történtekre, a falu történetére, 
helyi hagyományokra (konkrétan az aneszteriára, a tűztáncra). Ugyanakkor a szomszédos 
hegyi faluban, Brodilovóban ma is láthatók a templomban kiállított ikonok (itt a templom 
megmaradt); az enteriőrt, meglehetősen formabontó módon, úgy alakították ki, mint egy ga-
lériát: a két oldalfallal párhuzamosan felállítottak két paravánt, és azokra sorakoztatták fel 
az 1914-ben eltávozott őslakosok naivan pingált ikonjait. Ma ezt azzal magyarázzák, hogy 
annak idején a kitelepülők féltek, útközben kirabolják őket a haramiák vagy a kalózok, de ez 
nem tűnik életszerűnek: alighanem nem hitték el, hogy nekik tényleg el kell menniük, hátra 
kell hagyniuk minden vagyonukat (ráadásul meglehetős jómódban éltek), és nem tér észhez 
idővel ez az elmehagyott világ, visszaengedve őket. A legszentebbnek, konkrétan a házi védő-
szentnek ott kellett maradnia, hogy várja őket vissza. Tűnhet ez az értelmezés szentimentális 
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hablatynak, de a kitelepített brodilovói görögök unokái a határok 1990-es megnyitása óta szin-
te minden ősszel megérkeznek a faluba egy autóbusszal és két éjszakát maradnak: előhozzák  
a templomból a nagy- és ükszülők ikonjait, leviszik őket a falu határában lévő valamelyik 
kápolnához (eredetileg állítólag negyven volt, mind gyógyító forrásra épült, ma öt-hat nyoma 
található meg a környező sustyásban, kettő felújítva üzemel – egy Szent Pantalejmon és egy 
Szűzanya kápolna csobogóval), egész nap fohászkodnak, estére transzba esnek, tüzet raknak, 
extatikusan imádkozva táncolnak körülötte.  Lehetne arról parttalan akadémiai vitákat foly-
tatni, hogy ez zoroasztriánus, dionisziánus, vagy milyen kultusz továbbélése keresztény cso-
magolásban, és hogy a szomszéd falvakból elszármazott és máig gyakorolt aneszteria, vagy 
bolgárul nesztinarsztvo milyen ősi pogány gyökerekből táplálkozik, de itt most sokkal inkább 
az ember és hely, közösség és környezet, rítus és közeg generációkon átívelő, szükség esetén 
több évtizedes kihagyás után újjászülető kapcsolatáról van szó. Egy olyan kapcsolatról, amit 
területszerző háborúk és kapzsi uralkodók a legfelvilágosultabb korokban is teljesen semmibe 
vettek, alárendeltek a homogén nemzetállam ábrándjának, a nemzeti lét vallásának, mely ép-
pen akkor minden más megváltási ígéretet felülírt. 

Nagyon apró történet ez, legjobb esetben is alig pár száz vagy ezer embert érintett még  
a maga idejében is, hanyagolták is a történészek, különösen annak árnyékában, hogy az első 
balkáni háború idején, 1912 folyamán, amikor a görög hadsereg elfoglalta Szaloniki környé-
két, több tízezer török és muszlim vallású lakos mentette át az életét hasonlóan nyomorúságos 
körülmények közepette az Oszmán Birodalom területére. Ez etnikai tisztogatás volt, nevezzük 
demográfiai katasztrófának, de hogy ezek a fogalmak mit jelentenek a hétköznapi valóság-
ban és hogyan hatnak a korokon keresztül, azt az Ahtopol környéki görögök utódainak mai 
éves menetrendje szabatosabban érzékelteti. Amikor Yuval Harari a valós és a nem valós – 
csak a bennük való hit miatt létező – dolgok közötti különbségtételről értekezik a 21 kérdés a 
21. századhoz című könyvében, azt javasolja, hogy alkalmazzuk a szenvedést mint indikátort  
a kettő megkülönböztetésére. Például a haza, az isten, a nemzet, a pénz, az emberi jogok olyan 
absztrakciók, melyek nem tudnak szenvedni, ezért csak amiatt léteznek, mert sokan hisznek 
bennük. A menekült, a jogfosztott, a lakosságcsere ezek szerint létezők, mert mai napig látjuk, 
érzékeljük a szenvedést, ami ezeket körbeveszi. 

Képzeletmenedzsment: Plovdiv
A Balkánról régebben azt mondták, az vele a baj, hogy több történelmet termelt, mint amit el-
bír. Ezt nehéz lemérni, azt viszont, hogy mennyi fantazmagóriát szült, nagyjából el lehet olvas-
ni az újkori történészek és a régi korok utazóinak írásaiban. Plovdiv, a félsziget egyik legfon-
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tosabb és legrégibb települése (jelenleg Európa kulturális fővárosa), rengeteg példával szolgál 
arra, hogy a vágyak és képzetek hogyan próbáltak valóságot teremteni. 

A nagy összefoglaló művek közül talán az orosz-brit Dmitrij Obolensky megkerülhetetlen 
középkori Kelet-Európa történetében (A bizánci nemzetközösség) említi a legtöbbször a ko-
rabeli Philippopolist (ahogy a görögök nevezték), de a városról magáról keveset mond, inkább  
a Konstantinápolyba vezető úton elfoglalt stratégiai szerepéről, illetve a város környékén ter-
jedő pauliciánus eretnekségről ír. A másik meghatározó régiótörténész, Braudel A mediterrán 
világ című kétkötetes munkájában talán ha kétszer említi a várost, akkor is abban a kontext-
usban, hogy ennek környékéről látják el rizzsel Isztambult. Ezt a tézist az amúgy alapos tudós 
feltehetően (mert jelöletlenül) a 17. századi híres török írótól és utazótól, Evlia Celebitől kölcsö-
nözhette, lévén hogy útirajzában ő értekezik kimerítően a város környéki mocsarakban term-
esztett kiváló minőségű (vöröses) rizsről, mely akár az egész főváros szükségleteit is ki tudná 
elégíteni. Braudel egyik legkiválóbb tanítványa, a macedón születésű, szerb-amerikai Traian 
Stoianovich a Balkáni világok – Az első és utolsó Európa című nagyszabású társadalomtör-
téneti áttekintésében több helyen is említi Philippopolist és Pulpudevát (ahogy a kelta-trákok 
nevezték), de gyakran bonyolódik nyelvészeti és őstörténeti spekulációkba, melyek felett jól 
érzékelhetően a szerb földrajz- és történelemtudomány egyik legnagyobb hatású szerzőjének, 
Jovan Cvijicsnek a szelleme lebeg, igaz, a Cvijicsre jellemző kétértelmű tendenciózusság Stoi-
anovichtól meglehetősen távol áll. Cvijics ugyanis a tudósoknak ahhoz a fajtájához tartozott, 
akik szerették szaktudományos ismereteiket a politikai vízióikkal vegyíteni, ami óhatatlanul 
együtt járt azzal, hogy a látomásaik visszahatottak a következtetéseikre. A „humángeográfia” 
ürügyén Cvijics sokat emlegeti Plovdivot és környékét, élesen szembeállítva Szófiával és a mai 
Észak-Bulgáriával a néplélektan és az etnogenézis (értve ezen különböző népcsoportok keve-
redését) szempontjaira hivatkozva. Az első világháborút 1919-ben lezáró Párizsi békekonfe-
rencián a szerb küldöttség tagjaként a  maga generálta „humángeográfiai tényekkel” érvelt, 
amikor az első Jugoszlávia határairól döntöttek, és ennek alapján például a Szófia környéki, 
etnikailag „tisztán szláv” népességet (sopi) Jugoszlávia kebelére ölelte volna, ellenben a kun, be-
senyő, vlah és főleg görög géneket ötvöző plovdiviakat meghagyta volna bolgárnak. Az 1919-
es Neuilly-i békeszerződés végül nem ennek megfelelően módosította az Első Jugoszlávia és  
Bulgária közötti határt, de belekerült a Cvijics által is szorgalmazott fejezet, mely lehetőséget 
ad a Bulgáriában élő szerb-horvát-szlovéneknek (bármilyen komikusan hangzik is ez ma), 
hogy felvegyék a szomszédos ország állampolgárságát, mint ahogy a Szerb-Horvát-Szlovén 
Állam bolgár nemzetiségű (ma identitásúnak mondanánk) polgárainak, hogy áttelepüljenek 
Bulgáriába. Nehéz megmondani, miben reménykedett, de a szerződésnek erről a fejezetéről 
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mára már senki nem tesz említést, ugyanis az ebből következő népmozgás statisztikailag ki-
mutathatatlan.

Cvijics a gyakorlati megvalósulás szintjén elbukta azt az elképzelést, hogy a történész meg 
tudja teremteni a valóságot, de abban mindenképp igaza volt, hogy az emlékezés és leírás 
nyilván megtörik ott, ahol a történelmi folyamatosság annyira szakadozott, mint a Balkánon. 
A hely, amelyiknek nincs rögzített, folyamatosan „frissített” hagyománya, roppant jó nyers-
anyag a történészeknek, akik saját ábrándjaik táplálásához találhatnak muníciót az egymás-
ba gabalyodó, elvesző, majd egy-egy elbeszélésben, régészeti leletben újra feltűnő korokban. 
Braudel a II. Fülöp kori mediterrán világban (benne nyilván Plovdivval) meglátta az egységes 
Európa előképét; Stoianovich, aki – mint könyve alcíme is mutatja – a Balkánon, sejthetően 
inkább Jugoszláviában kereste az uniós Európa eszméinek az ősi gyökereit; Obolensky, aki 
– könyvének címéből is következően – közvetlenül a II. világháború után a bizánci állam 
mechanizmusaiban talált rá egy birodalmi nemzetközösség (alighanem a britre gondolhatott) 
működésének kulcsára, s erre példaként épp azt hozza fel, ahogy a bizánci hatalom a Plovdiv 
környéki eretnekeket lerendezte; végül Cvijics, akit minden érdeme ellenére mára menthetet-
lenül etnocentristaként olvasunk, hiszen akadémiai tekintélyét arra használta fel, hogy becsa-
tornázza saját államába a genetikailag (jugo)szláv bolgárokat, míg a Plovdiv környéki „crni 
bugarit” (fekete bolgárokat, ahogy ő maga is nevezi a könyvében) meghagyta volna egy másik 
országnak (talán nem is bánta volna, hogy a város Görögország hadizsákmánya legyen, ahogy 
ezt a görög kormány 1919-ben szerette volna).

De semmi új a nap alatt: már a régi korokban is Plovdivot találták a legalkalmasabb te-
repnek arra, hogy saját fantazmagóriáikkal tegyék boldoggá a helyi populációt. A 12. század 
közepéről maradt fenn ennek egy meglehetősen radikális példája: Anna Komnéné, I. Alexiosz 
Komnénosz bizánci császár lánya, az igaz ortodox hit elkötelezett harcosa, gyakorlatilag csak 
eretnekeket lát Philippopolisban és környékén, az elburjánzó bogumil és pauliciánus tévely-
gésnek tudja be a város hanyatlását, mely – megjegyzi –  egykor erős és gyönyörű lehetett. 
Az önéletrajzi ihletésű Alexiádban Komnéné részletesen leírja, ahogy apja, amint hírét vette 
a kunok átkelésének a Dunán, hadai élén a mai Plovdiv környékére vonult, hogy ott várja be 
őket egy döntő ütközetre. Csakhogy a kunok valami miatt késtek, ezért a császár megpróbálta 
hasznossá tenni magát a holtidőben: belevágott a tévelygők átnevelésébe. Lánya ennek mód-
szertanára is részletesen kitér: hosszú felolvasásokat tartott az egybegyűjtött eretnekeknek 
iránymutató szerzők traktátusaiból, gazdag adományokkal és privilégiumokkal jutalmazta az 
áttérőket, engedélyezte nekik a nőági örökösödést, sőt, egy új városrészt építtetett fel a meg-
térőknek a Hebrosz, vagyis a Marica túlpartján. A legmegátalkodottabbakat ezzel szemben 
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életfogytig bezáratta, hogy „haljanak meg saját bűneik terhe alatt”. Sajátos nemzetközösségi 
ábrándot fedezhetett fel ebben Obolensky, így utólag visszagondolva, s a helyzetet az sem men-
ti, hogy ezeknek az eretnekeknek az őseit épp Alexiosz egyik császári előde telepítette át (fel-
tehetően nem saját kérésükre) Örményország területéről, hogy Trákiában élő pajzsként védjék 
a barbár betörésektől a birodalmi fővárost. Ja igen, a kunoknak végül más dolguk akadt, nem 
jelentek meg, a császári hadjárat dicsősége a térítésre korlátozódott.

De igazságtalanság lenne az emlékezet csőlátását pusztán a középkori vallási bigottéria 
számlájára írni. Anna Komnéné után több mint hét évszázaddal szinte ugyanazok a mintá-
zatok olvashatók ki a lengyel Michał Czajkowski (akit a törökök Mehmet Sadık Paşa néven 
tartanak számon) plovdivi visszaemlékezéseiből. A lengyel forradalmak és az emigráció egyik 
közismert személyisége visszaemlékezéseiben szintén alig vesz észre mást a városból, mint 
az ott élő pauliciánusokat. Az ő küldetése a korai modernitás szellemében immár nem vala-
miféle birodalmi, hanem vállaltan az etnikai, pánszláv nemzetközösség megvalósítása volt. 
A plovdivi katolikusokat ezért negyvenezer lengyel leszármazottjaként mutatja be, akik egy 
közelebbről meghatározatlan időpontban a rizstermesztés fellendítése okán vándoroltak be  
a térségbe Pawlik és Jan lelkészek vezetésével (ettől pavlikjan a helyi elnevezés), és ugyan el-
veszítették nyelvüket és szokásaikat, de leírása szerint megőrizték a korabeli lengyeleket is 
jellemző külsőt, rebellis karakterüket és hitüket. Egy másik részük szerinte felvette a moha-
medán hitet, belőlük lettek a pomákok (ma: mohamedán bolgárok), akik a katolikusokkal el-
lentétben megőrizték a nyelvüket, szokásaikat és mondáikat. Nehéz lenne rekonstruálni, mint 
tört meg ennek az erkölcsi és politikai kérdésekben annyira tisztán látó, remek katonaember-
nek az emlékezete, de szövegének Plovdivra vonatkozó része műfajilag tényleg közelebb áll  
a fantasyhez, mint az útleíráshoz. 

A hely és képzelet viszonyát még hosszan lehetne taglalni, de az ismert nyelvész és néprajzkuta-
tó, az első bolgár nyelvtan szerzője, Jurij Venelin esetét semmiképp sem lenne érdemes kihagyni. 
Georgij Guca néven született egy kárpátaljai hucul családban, és megközelítően Czajkowskival 
egy időben járta a bolgárok földjét. A Plovdivról szóló bekezdései azért kulcsfontosságúak, mert 
megközelítően olyan soknemzetiségű közegként írja le őket, mint amilyen az akkori szűkebb 
pátriája, Kárpátalja lehetett a Habsburg birodalmon belül, és ebben ő a bolgároknak rendelte azt 
a szerepet, ami a huculoknak jutott osztályrészül szűkebb pátriájában: többször és hangsúlyo-
zottan visszatér az etnikai identitásukat görögre cserélő, görög iskolába járó bolgárokra, akik-
ből a görögök gúnyt űznek falusi származásuk miatt, a bolgár pauliciánusokat unitáriusoknak 
nevezi, véletlenül sem katolikusoknak, és összességében a birodalmi, vagyis politikai ellenség,  
a török csak a városi etnikai paletta egyik komponenseként jelenik meg a szövegben, míg a görög, 
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a kulturális és vallási elnyomó (az osztrák és magyar analógiákra most nem térnék ki) a nemzeti 
önérvényesítés fő kerékkötőjévé lép elő. Ez a fajta „hazabeszélés” Venelinnél a kettősbeszéd egyik 
korai alfaja – az lehetett Czajkowski esetében is, hiszen józan ember nem ír le nyomós ok nél-
kül ekkora sületlenségeket –, amit tovább cizellál teljesen „hucultalanított” nevének mimikrije: 
mindannyian valahol bolgárok, valahol plovdiviak vagyunk…
Minden jel szerint a legszívósabb mintázatokat a 17. századi bölcs író és hivatásos utazó, Evlia 
Celebi hagyta ránk. Az amúgy tíz kötetes Utazások könyvében az európai Törökország leg-
szebb városának nevezi Filibét (ahogy a törökök hívták), leírja fekvését, történetét, gazdagsá-
gát, virágzó kereskedelmét, etnikai összetételét és építészetét. Talán ő az egyetlen utazó, aki 
vette magának a fáradságot és felkaptatott a város tíz dombjának egyikére – ő tízet számol 
össze, amúgy hétnek mondják, de ennek inkább a Róma-asszociáció felkeltése lehet az oka, 
amúgy meg mindenki azt nevezi dombnak, amit annak lát –, a Sahat tepére, vagyis Óradomb-
ra. Stoianovich szerint itt állt az első köztéri óra a Balkán területén, s ebből nem nehéz levonni 
a következtetést, hogy ebben a városban élt a lakosság először a nyugati értelemben strukturált 
idő szerint (ez akkoriban Nyugaton is elvétve volt jellemző), ami olyan eltérő magatartásfor-
mákat alakíthatott ki, melyek máig idegennek – pedánsnak, nyárspolgárinak stb. – hatottak  
a térség társadalmi környezetében. Szóval, ott állt Celebi az óra mellett a dombtetőn, és onnan 
számolta össze az ólomlemezekkel lefedett házakat, a kúriákat és palotákat   (ahogy ő nevezi  
a nagyobb építményeket), az etnikailag elkülönülő városrészeket, piacokat; röviden egy va-
lóságosan több dimenziós földrajzi-társadalmi/etnikai-történeti-gazdasági képet fest egy vá-
rosról. Valahol saját vágyálmát, a Pax Ottomanicát látja megtestesülni a szépséges és gazdag  
Filibében, a toleranciát és jólétet, amelyről az akkori keresztény-nyugati világ csak ábrándo-
zott – amint erre finom utalást is tesz  szövegében a derék krónikás.

Populációmenedzsment – 1919
Túl sok képzelet és zabolátlan önkény egy területen – ez azért nehezen kezelhető egy olyan kor-
ban, mely megrögzötten kapaszkodott a Felvilágosodásból átöröklött racionálisba és megingat-
hatatlanul hitt a modernizációs/civilizációs missziójában. (Azóta a kognitív pszichológusok – 
többek közt George Lakoff – már rájöttek, hogy a racionális cselekvés egyáltalán nem sajátja az 
embernek. Harari például erre a felismerésre alapozza liberalizmuskritikáját, de az akkori kez-
deményezés jó szándékát ez nem vonja kétségbe.) Ha ebben az értelmezési keretben próbáljuk 
újraolvasni a 20. század egyik legkülönösebb jogi dokumentumát, az 1919-es Neuilly békeszer-
ződést, mely Bulgária és a győztesek oldalán harcoló szomszédai helyzetét rendezte az első világ-
háború után, rögtön feltűnik, a győztes hatalmak nem tettek mást, mint hogy saját ideálképüket, 
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a korabeli eszményt fogalmazták bele a szövegbe: olyan szabályrendszert állítottak fel egy legyő-
zött ország számára, melyet egyetlen nagyhatalom sem kodifikált még a saját jogrendszerében.

Ezt a szerződést rengeteg kritika érte és éri a mai napig: a hazafias bolgár közvélemény és 
a hivatalos történetírás az ország területi megcsonkítását, a szuverenitás brutális korlátozását 
látja benne, mert az imaginárius Bulgáriához tartozó területeket csatoltak el, és megtiltották, 
hogy állami szinten sanyargassák a kisebbségeiket. A jogászok, mint például Konstantinos 
Tsitselikis „jogi perverziónak” nevezik, mert az egyéni szabadságjogokkal összeegyeztethetet-
lennek tartják az etnikai alapon történő lakosságcserét. Nemzetközileg elismert történészek, 
mint Carole Fink, abszurdnak tartják, hogy egy ilyen szerződés a védeni szándékozott érin-
tettekkel való egyeztetés nélkül, kívülről rájuk oktrojált s az alkotmányt is felülíró rendelke-
zéseket tartalmaz, a végrehajtási garanciát azonban az alig létező Népszövetség kezébe adja. 
Melina Grizo az azonos időben született lengyel kisebbségi egyezmény mechanikus és merev 
átvételét nehezményezi, ami a kollektív kisebbségi jogok figyelmen kívül hagyását eredmé-
nyezte (ez ráadásul még formálisan sem igaz). És persze, szinte kivétel nélkül mindenki azért 
kárhoztatja Neuilly-t, mert a történelem során első ízben jogi kereteket adott és precedenst 
teremtett a lakosságcserére, lehetővé téve tömegek mozgatását két, illetve több ország között 
(a szerb−horvát−szlovén vonatkozásról már ejtettem szót, de itt rendszerint a görög−bolgár/
macedónra gondol mindenki). Következményként hivatkoznak a németek kollektív kitelepí-
tésére Csehszlovákiából a második világháború után, a szlovák−magyar „lakosságcserére”,  
a hírhedt Akcja Wislára, melynek során százötvenezer ukránt telepítettek ki Lengyelország-
ból, a jugoszláviai háborúk utáni lakosságmozgatásra stb.

Nem egyszerű ma az akkori gondolatmenetet követni, de a séma valamennyire azért vilá-
gos: Wilson és az amerikaiak adták a tartalmat a békeszerződésekhez, az angolok jogi formába 
öntötték, a franciák pedig közben nagyon vigyáztak arra, hogy ne sérüljenek az érdekeik. Ha 
csak a Neuilly szerződés kisebbségi és emberjogi részére figyelünk, nehéz lenne ennél éssze-
rűbbet elképzelni. A feladat „büntetés” részét a területi rendezéssel letudták, a többiben ott 
egyensúlyoztak a bolsevista fenyegetés és a nemzeti önrendelkezésről szóló, azóta is sok fej-
fájást okozó doktrína között. A megoldás nyilván az egyéni emberi jogok biztosítása lett vol-
na, az amerikai alkotmány elveit követve (nyelvi, vallási, származási, faji megkülönböztetés 
tiltása), de az 1918. októberi lvovi/lembergi zsidópogrom után a nemzetközi közvélemény és 
a zsidó szervezetek összefogása bekényszerítette a tárgyalások napirendjébe a kollektív jogok 
kérdését: ha a nemzeti önrendelkezés és a nemzetállam építése kötelezően együtt jár a kisebb-
ségek gyilkolásával, akkor ezt később a nemzetállamokat létrehozó nagyhatalmak számlájára 
fogják írni. Neuilly előzményei között ráadásul ott volt a figyelmeztető példa, melyről Kiro bá 
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a maga keresetlen eszközeivel beszámolt: a spontán lakosságcsere is törvényszerűen atrocitá-
sokkal jár. Ahol nem, ott a friss nemzetállam oldja meg a helyzetet – rendszerint kényszerrel 
és erőszakkal. Száz év távlatából ennek a szerződésnek a jelentősége talán épp abban áll, hogy 
a nagyhatalmak egyedül itt kaptak szabad kezet a szerintük leghatékonyabb rendezési terv, az 
optimális egyezmény megszövegezésére. A kimondatlan alapelv az volt, hogy a kisebbséget 
minimumra kell csökkenteni, de ami megmarad belőle, annak minél több jogot kell biztosí-
tani. Ezt egyedül Bulgáriával lehetett megtenni: a bolgár tárgyalódelegációnak gyakorlatilag 
zéró volt a lobbiereje, mert szobafogságban tartották őket a szállodájukban az egész rendezési 
időszak alatt. A szövetséges jugoszlávok nagyjából megkapták, amit akartak, a görögök any-
nyira magasra lőttek a követeléseikkel (a teljes Dél-Bulgária elcsatolása), hogy nem vették őket 
komolyan. A szövetséges országok mind kilobbizták a szerződéseikből a kisebbségvédelmi 
kitételeket, még a lengyelek is csak az oktatás terén tettek engedményeket a német és zsidó 
kisebbség ügyében.  

Röviden: a Nyugat 1919-ben Bulgáriát használta mintának; a görög−bolgár (akárcsak a 
hamvába holt bolgár−jugoszláv) lakosságcserét évekre tervezték, önkéntes alapokra helyezték, 
az elköltözők állami garanciákat, állampolgárságot és kompenzációt kaptak volna, ráadásul 
a szerződés fenntartja a visszatelepülés lehetőségét. A törvény előtti egyenlőség minden fe-
lekezethez, nemzetiséghez stb. tartozónak jár, a Bulgáriában élő muszlimok vallási önren-
delkezéshez jutnak, maguk választhatják meg közösségi vezetőiket, akik az állammal szem-
ben képviselik őket, saját költségen olyan iskolát és alapítványt működtethetnek, amilyet csak 
tetszik, a választott intézményeiknek (nevesítve: mufti hivatalának) jár az állami támogatás,  
a kisebbségek anyanyelvi oktatására költségvetési pénzt kellett fordítani, fenntartva az állam 
jogát, hogy a hivatalos nyelvet kötelezően oktassa. És az országban nem hozhatnak olyan tör-
vényt, mely ezeket a rendelkezéseket felülírja, vagyis felért egy „alaptörvénnyel”. A győztesek 
szövetségeseinek országai ezzel szemben sikeresen kilobbizták maguknak, hogy a kisebbség 
kollektív jogai szóba se kerüljenek. A „békediktátum” oktatással kapcsolatos rendelkezései  
a mai napig nem valósultak meg Bulgáriában, a szabad helyváltoztatás jogához pedig csak 
1989-ben jutottak az ország állampolgárai. Sőt, alig valamivel a rendszerváltás előtt ponto-
san úgy ebrudalták ki az országukból háromszázezer török nevű/anyanyelvű polgártársukat, 
ahogy 1914-ben a bolgárok a sztrandzsai görögöket: három napot adtak a csomagolásra, min-
denfajta államközi egyezmény nélkül, az állampolgárság rendezése nélkül, pont annyi cso-
maggal, amennyit kézben elbírtak, az ingatlanok elkobzásával. Ha már szóba jöttek a „mintá-
zatok”, ez is lehet egy közülük.  

A Neuilly szerződés azonban tényleg ihletője lehetett a későbbi etnikai alapú lakosságren-
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dezési kísérleteknek, de nem azért, mert annyira sikeres lett volna, hanem  mert szinte minden 
pontjában elbukott. A kisebbségekkel kapcsolatos intézkedéseket még ímmel-ámmal ugyan, 
de valameddig betartották, a fő rendelkezésre, a görög−bolgár lakosságcserére azonban nem 
mozdultak tömegek. Ennek számos oka volt, de a baj leginkább az lehetett, hogy akik ak-
kor Párizs környékén megszövegezték a szerződést, nem ismerték eléggé a helyi viszonyokat, 
vagyis a terepet, ahol az ideáljaikat meg akarták valósítani. A bulgáriai görögök nagyrészt 
jómódúak voltak, rendszerint jól beágyazódtak a helyi társadalomba, sikeresen kommuni-
káltak mindenkivel, eszük ágában nem volt elköltözni, a pánhellén eszmén kívül sok más 
nem motiválhatta őket a kivándorlásra. Csak akkor indult meg egy kis mozgolódás, amikor a 
görög állam elkezdett invesztálni a hazafias propagandába, komisszárokat, „népi ébresztőket” 
küldött és helyi konfliktusokat gerjesztett mesterségesen. Az első három évben alig néhány 
ezer görög indult el a déli szomszéd felé, a teljes bizonytalanságba. De hova is mentek volna: 
másik oldalon a bolgárok nagyrészt falusiak voltak, akiknek az ingatlanaiba a városi polgárok 
sosem költöztek volna be. A bolgárok ráadásul épp abba fektettek energiát, hogy a „népi éb-
resztőik” ott tartsák helyben, az „elcsatolt területeken” a bolgárokat, mert a kisebbség jelenléte 
tovább éltette a revizionista ábrándokat. Azzal már kevésbé törődtek, hogy a görög hatóságok 
folyamatosan szekálták „szlávul beszélő” polgártársaikat, mígnem aztán 1923-ban, konkrétan  
a számukra katasztrofálisan végződő görög−török háború után egyszerűen kitelepítették őket, 
mert kellett a hely a Törökországból áttelepülő majd’ másfél millió menekültnek. És ekkor 
már szó sem volt önkéntességről, ahogy soha többé a történelem során, mert azt mindenkinek 
be kellett látnia, hogy jódolgában senki sem fogja elhagyni a szülőhelyét, kössenek a kormá-
nyok bármilyen szerződést, vagy egyezkedjenek bárhogy is egymással az államok.

A történetnek persze még itt sincs vége. A görög Macedóniából áttelepült több százezer 
bolgár, vagy – ha úgy tetszik – macedón elárasztotta a bulgáriai városokat, parasztból urbá-
nus proletárrá vált, de még évtizedekig integrálhatatlan maradt a bolgár társadalomban. Az 
1923 óta regnáló különféle diktatúrák remekül ki tudták használni erőszakszervezeteikben  
a gyökértelen tömegben lappangó dühöt és elkeseredést. Ezt a jelenséget, a macedón parami-
litárisok rémtetteit Milen Ruszkov rendkívül érzékletesen mutatja be legújabb (magyarul még 
kiadatlan) regényében, a Csamkoriájában. Mára ebből csak annyi maradt, hogy leszármazot-
taik politikai érdekképviselete, а VMRO parlamenti tényező, mi több, jelenleg az ő soraik-
ból nevezték ki a miniszterelnök-helyettest: a párt radikálisan nacionalista, és előszeretettel 
kooperál más európai neonáci szervezetekkel.

És még Kiro bá is rájuk szavazott. Tudom, semmi köze hozzájuk. 
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Introduction
“I never forget how very cold it was that early February night in 1912 when we got to Delray. 
It was nearly midnight, yet it was shiny, so beautiful with all the stores lit up on Jefferson, and 
those streetkárész [streetcars] going back and forth... First, my husband and I stayed with fel-
low villagers from Aldebrő, who owned two houses already. Another young couple from my 
village, my Aunt’s six children, and who knows how many boarders lived in the same house by 
the time we moved in. When my best friend from my village arrived in Delray we moved in to 
another boarding house. My father was already here when we got to Detroit in 1912. He wor-
ked as a skilled worker in Solvay Company and lived in a boarding house on Medina Street. I 
was not on good terms with him because he drank too much and caroused. Only once he had 
sent some money to my mother who remained in the village. He did not go to work on Mon-
days, just drank and spent his time with women. That way he survived the biggest industrial 
accident in which lots of workers, many Hungarians among them, died at the Solvay plant. He 
was so proud and kept repeating to everybody how he stayed alive by sitting and drinking at 
the corner saloon when he was supposed to be working. My first husband was just like him. 
I had to work because I could not depend on him. Two days after we got here I had a job and 
had to do everything: first I worked in the foundry, but conditions were bad, so I left and went 
to work in a laundry on Jefferson. I started with three dollars a week, then, when I did fancy 
work, you know lacy little dresses and cloths, I earned twelve dollars.

35 (1) While all responsibility for this chapter is mine, I would like to thank, above all, the American-Hungarian men 
and women who helped by sharing their stories and experiences, while offering warmth with their fine, famous (and 
fattening!) Hungarian hospitality. Mrs. Mariska Leleszi deserves a very special thanks for her boundless energy, under-
standing, and friendship. 

 For enthusiastic help and encouragement I am most grateful to Bishop Dezső Ábrahám and Mrs. Margaret Ábrahám; 
the Reverend and Mrs. Imre Bertalan, formerly of the Hungarian Reformed Church in Allen Park; to Fathers Csorba 
Domonkos, Julián Fuzér, Vendel Pócs, and Vazul Végvári, formerly of the Holy Cross Roman Catholic Church. I am 
indebted to Mr. Sándor Zoltán and Mrs. Piroska Zoltán for sustaining my work with their affectionate and vital, we-
ighty and interested concern.

 For stimulating comments and constructive criticism about earlier versions of this chapter, I thank my friends and colleagues, Inta 
Gale Carpenter, Linda Dégh, Tamás Hofer, Fran Markowitz, and the late Michael Sozan. For boundless patience, helpful coopera-
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My son, Ferenc József, was born a year after we got here. I stayed home with him for a little 
while, but we needed the money. And even though I was sewing for people after he was born 
and did earn a little that way, we needed more. When the First War broke out I became a co-
re-maker in a local factory. I made good money, fifteen dollars a week... After the War, I lost 
that job and went back sewing for a Hungarian Jewish shop in Delray. But they did not pay 
enough, so I went to work for a furrier...between 1932 and 1943 I was sewing for Hudson’s [De-
partment Store]. We even opened a grocery and butcher shop right here on West End Street, 
but my first husband liked to run over to the corner saloon, rather than work in the store, so 
we could not make a go of that either. Then my son married in 1936, a girl from Budapest, who 
was living right here in Delray with her family. I stayed here alone with the lazy drunkard, 
who did not care if we got thrown out on the street. Finally I divorced him in 1940, but my 
son, neighbors, and relatives would never let me live that down. To this day they are mad at me 
because of the divorce and of course because I married István Nagy soon thereafter... István 
was set OK, he had two rooming houses and we always had good roomers, so we did not have 
financial worries. But that one... liked to socialize too much with his fellow Szatmár County 
Hungarians here. But at least he respected me, so that marriage was a proper one. But my first 
husband, Lord he was cruel, he hit me, he lied to me, and even when he worked he spent his 
money in the saloon and then laughed with his buddies about how he cheats his wife out of 
everything. I never had any real joy in my life, but the most unhappy times I had was during 
my first marriage here, when we could not get ahead, because of his constant drinking... I was 
nearly fifty when I married my second husband, you see, and until then I had to provide for 
the family.... He did not have any children, he was frugal and knew how to treat money really 
well...we should have sold this house long ago, but even after he got a stroke, and... died in 
1965, I did not sell. I am very attached to this lot here, the yard and gardening means much 
to me.... I missed it when I went home, I mean to Hungary... The first time I went back was 
in ‘28. My mother and all my siblings were still alive then. I remember, how people changed 
by ‘28. I wanted to talk and visit, but there was always too much work to do and there were 
no servants by then. When we visited Budapest I was very disappointed, those city folks are 
so cold, so heartless. I can not even tell you why I went back in ‘68 and ‘73. Only one of my 
sisters was alive by then, she was sickly, but we visited Eger and that was nice. But everything 
changed there, it was really strange for me... All my life I always worked, never looked outside 
for things to do. I like to do my gardening the most, and listen to the news on radio and te-
levision... While I never learned to talk in English really well (Hungarian got me by just fine 
around here), I do read it and understand it. So now I just rather read, or listen to the radio 
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by myself... My real friends are almost all gone. There used to be thirteen of us here, all from 
my home village. We got together for dinner regularly, twice a month and that I liked. Now it 
is hard to get together anymore: those who are still alive from among us are either in nursing 
homes, or in apartments in the suburbs. And so many of my friends and fellow villagers died 
already. Well, so we are all slowly disappearing...”36(2)

The passage above is from one of hundreds of life histories I gathered during over two 
decades of ethnographic field-work among American-Hungarians in Michigan.37(3) This wo-
man’s story 38(4) is but one of many of hundreds of thousands of American-Hungarians who 
were forced by economic or political necessity to flee their homeland and try to piece together 
a new life in the State of Michigan during the past century. The passage is not at all intended to 
be exemplary of the “typical life experience” of Hungarians who came to Michigan, but many 
of its themes do reflect common problems of this and other groups in the early years of adjust-
ment. While indeed there is no such thing as the “typical immigrant experience”, I found this 
woman’s history particularly significant because it spans more than seven decades, from early 
1912 till the middle of the 1980s, when, shortly before she died, I recorded her story.

I am a cultural anthropologist and I am an American-Hungarian. The Delray area of Det-
roit at first actually, and later symbolically became the focal point for my research.39(5) Clearly, 
one of the reasons that I decided to concentrate on Delray was that I had to pick a population 
in an area from a widely scattered group in a large region. Delray was also an obvious choice 
because for many decades it has been the hub of American-Hungarian culture in the area. 

In the following sections I will describe the major immigrant waves from Hungary, that, 
mutatis mutandis, also illustrates Hungarian-Americans in Michigan, and then discuss pro-
cesses of cultural construction and perpetuation.

36 (2) Keeping with traditional anthropological practice, I gave pseudonyms to the informants cited in this chapter. The only exception 
is the case of Mrs. Mariska Leleszi, who gave her enthusiastic permission for publishing her actual name. All translations are mine.

37 (3) Between 1979 and 1982, when participating in Project AMEN, I interviewed scores of people over the age of 60 in the southeast 
part of the State. (Project AMEN - in Hungarian acronym for Amerikai Magyar Emigránsok Néprajza, or Ethnography of American 
Hungarian Immigrants – was designed and directed by Béla C. Máday, and supported by NEA and other Grants). Then, in a study of 
Hungarian radio programs in the Detroit area I interviewed over 50 people (Huseby, 1984; 1985). Between October of 1984 and June 
of 1985 with the support of NEA Research Grant NEA -RO-20663-84 I studied generativity among older women. Finally, field-study 
in the summer and fall of 1990 was made possible by a grant from the Alcohol Research Center of the University of Michigan. Parts 
and/or different versions of parts of the present effort were previously published in Huseby, 1982; 1984 a and b; Huseby-Darvas, 
1987, 1989; 1990; 1991; 1991−1992; 1994; 1997.

38 (4) I found her an excellent informant, articulate, lucid, direct, honest. The multiple leitmotif of her story – hard work, marital 
difficulties, alcoholism, the exploitation of women in the factories, shops, and in the home, the crucial importance of relationships, 
the loss at being cut adrift of her natal family, language and culture, networking with fellow villagers as one of many strategies of 
adaptation – were not uncommon. A number of other life stories I collected, and Erdmann Beynon’s studies show similar patterns 
(1933, 1935).

39  (5) Delray extended from Clark avenue to the Rouge River and from Fort Street to the Detroit River. It was a separate village until 
the first few years of our century, when, in spite of protests by the residents, the city of Detroit annexed it. According to Beynon 
(1935), the annexation took place in 1904, while Hauk-Abonyi and Anderson (1977) cite 1905, and Rankin (1932) mentions 1906 
as the year of the annexation.
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Major waves of Hungarian immigrants in the United States
There are intriguing legends about Hungarians among the crew of Leif Erikson in the year 
1000; as well as among the first people who greeted Christopher Columbus when he acciden-
tally found himself on the shores of North America (see Gunda), and about Hungarians par-
ticipating in a sixteenth century colonizing voyage that was directed by Queen Elizabeth of 
England. There are records of a Hungarian Colonel in the army of George Washington, who 
was only one of 141 Hungarian soldiers distinguishing themselves in the American Revolu-
tion; and of many brave Hungarian soldiers who fought in the American Civil War too, and 
about Sándor Bölöni Farkas, who visited North America in 1831 and subsequently published 
his vivid impressions that undoubtedly influenced some of his country-folks to try their fortu-
nes in the United States. However, until the last third of the nineteenth century there was little 
or no substantial emigration from Hungary, or rather the Austro-Hungarian Monarchy, as it 
was known between 1867 and the First World War. We can distinguish between six different 
Hungarian immigrant waves between the late 1800s and the middle of the 1990s. These mig-
rations occurred in different social and political contexts, with different push and pull factors, 
processes and rates of emigration. The immigrants’s destinations, their educational levels and 
social background, as well as their ability and desire to adapt to the ways of the American host 
society were markedly dissimilar in each of these phases. There were also variances in each of 
these groups’ relationship with and expectation toward their homeland and their natal cultu-
re, and in the creation of, adherence to, and strategies with immigrant associations and orga-
nizations.

(1) The first and largest wave of Hungarian immigration took place in the period between 
1871 and the First World War when, based on the United States Census, an estimated 
1,893,647 immigrants arrived from within Hungary’s borders. This was also a period of 
heavy industrialization in the United States so the pull factors were particularly powerful. 

 In 1907, the peak year of immigration when 193,460 people arrived from Hungary - an 
astonishing 15 percent of that year’s total immigrants of 1,285,439. It is difficult to deter-
mine, however, how many of these immigrants were ethnic Hungarians, or Romanians, 
Serbians, Slovaks, Ruthenians, Germans, and other nationality groups who lived in the 
Austro-Hungarian Monarchy before they emigrated. However, we know that, while be-
ing parts of chain migrations, many came alone, more men than women came, and that 
nearly seventy percent of these immigrants were farmhands or farmers, the remaining 
were either unskilled workers, factory hands, miners, or domestic servants. Indeed, most 
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of the immigrants in this first wave were very poor peasants who barely eked out a living 
in the Austro-Hungarian Monarchy. As one of Hungary’s most outstanding poets, Attila 
József lamented in a poem he titled “Hungarians” “...and a million and a half staggered out 
[of their homeland]....” These emigrants left their small, remote rural villages primarily for 
economic reasons.40(6) Their main intentions were to become miners or factory or agrarian 
workers in the United States, thus to earn and save as much money in as short a period of 
time as possible and, with their savings, to return to their villages and resume their rural 
lifestyles (Vázsonyi, 1978). Therefore, most of these immigrants remained transients (pa-
radoxically this is true for even those who ended up staying in the States) without much 
desire to learn English, or to leave their various immigrant enclaves other than going to 
work in their factories or mines among immigrants of various nationalities. The primary 
associations around which they have rallied were boarding houses, social insurance orga-
nizations, and churches that radically hanged in function from those of the homeland’s. 
While it is impossible to determine for certain the extent of circular or return migrations 
in this wave, in any of the later waves, some scholars estimate that between sixteen and 
twenty-five percent of this group eventually returned to their homelands either perman-
ently or temporarily. There were “professional immigrants” during this period, individuals 
who crossed the ocean six or more times in a regular pattern of pendular migration.

2) The second major group immigrated between the two World Wars when about 30,000 in-
dividuals arrived in the United States from Hungary. It was a much smaller wave than the 
first because in the early 1920s the new restrictive immigration laws blocked the way of 
potential newcomers, and then the Great Depression further reduced their chances and 
numbers. During this period there were also return immigrants, or remigration of Ame-
rican-Hungarians who returned from Hungary either directly if they were American ci-
tizens, or indirectly and often clandestinely through Canada to living in the States along 
with their family members. A significant percentage of these newcomers, however, came 
from the urban middle classes, and left their homeland for political rather than economic 
reasons. 

40  (6) While it is really impossible to separate economic push factors from political ones, I am using these here both for the sake of 
simplifying very complex economic-sociopolitical processes (see Andrew János), and also to distinguish some later waves such as 
the Displaced Persons, and the 56-ers, whose primary push factors, at least at the time of their leaving Hungary were decidedly more 
political than economic.
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Many were highly educated professionals, quite a few came from urban Jewish families.41(7) 
A number of those who emigrated from Hungary between the two World Wars belonged 
to what Laura Fermi (1971) called the “illustrious immigrants;” for example, Theodore von 
Kármán in the field of aeronautics; John von Neumann in the mathematical theory of ga-
mes and the development of missiles and computers; Leó Szilárd, Edward Teller and Eugene 
Wígner in the field of physics, particularly relating to nuclear energy; György von Békésy and  
Albert Szent-Györgyi in medicine and physiology; Béla Bartók, Eugene Ormándy, Fritz 
Reiner, György Solti, József Szigeti and many others in music; Ferenc Molnár and Kate Se-
rédy in literature, and too many to mention in the entertainment industry – and the list 
could go on and on. Some of the interwar immigrants joined earlier formed, well-estab-
lished associations, and others started their own social insurance organizations, churches, 
burial societies, and particularly political associations, formal and informal cultural ins-
titutions (as Mr. Pálos’ example shows – see note 7 – some became active in broadcasting 
ethnic radio programs and publishing ethnic dailies or weeklies; some produced amateur 
plays and sponsored poetry and prose readings, church and cultural center suppers, dances 
and such). The lobbying of some of the interwar immigrants, particularly for the return 
of territories and populations lost at the indeed unjust Treaty of Trianon, was evident 
in many of their publications and in the immigrant and national media (Birinyi, 1923).

41 (7) The example of Ernő Pálos illustrates important community processes of the inter-war period and beyond. Mr. Pálos was born as 
the second son of an affluent and assimilating Jewish family in Pancsova (then part of greater Hungary, and became a journalist in 
Budapest. After the First World War and the political turmoil that followed, he left Hungary and went to stay with his brother, who 
practiced medicine in Cleveland. He moved to Michigan in the early 1930s. For Pálos, and many others before and since, Michigan 
was a place of secondary settlement in North America. He was a publisher of the local weekly paper, the Detroiti Magyarság [Hun-
garians of Detroit], when on January 19, 1936 he started to produce a radio program, The Hungarian Rhapsody Hour. At first, Mr. 
Pálos broadcasted live music and skits, performed by amateur actors and actresses, musicians and vocalists, Gypsy orchestras, cham-
ber music groups, as well as children’s recitals. Most of the performers were members of the local community. Initially a five-minute 
hygiene program by Delray physician, Miklós Gáldonyi, along with numerous advertisements from local and regional merchants 
and services, were also included in the hourly programs each week. By the late 1930s, however, pre-recorded entertainment became 
the dominant mode interspersed with occasional live acts for special occasions, like anniversaries and holidays. In addition to the 
Sunday hour, a thirty minute program each Saturday on the same station was devoted to amateur shows performed by children of 
the community. As I was told directly and indirectly by American-Hungarians who remembered these early years of the Hungarian 
radio programs, the significance of this public forum in stimulating the enthusiastic upkeep and cultivation of the language, music, 
and other elements of Hungarian culture cannot be overstated. Mrs. Pálos recalled that „World War II transformed the program. 
During the war years the Saturday broadcast was used exclusively for the reading of letters sent by our soldiers from overseas.” And 
the Sunday hour was used by Ernô Pálos as the primary vehicle for a number of successful war-bond and Red Cross fund raising 
drives which were, according to Mrs. Pálos, widely emulated by other immigrant groups. As a result of these drives the local Hungar-
ian community received several honorable citations. „Thus,” Mrs. Pálos said, „our people did not suffer as much as they did during 
the first war around here from prejudice stemming from Hungary’s enemy nation status.” Even though the „programs were allowed 
to function uninterruptedly throughout the war years, and English language transcript of the program was required and examined 
by the War Department prior to each broadcast” (Huseby, 1984: 56−65 ff; and 1985). In 1952, when Ernô Pálos died, his widow 
took over as newspaper publisher, and as radio-program manager, hostess and announcer. Financial and other problems made it 
impossible to maintain all as it was before: first the Saturday children’s half hour was lost, „mainly,” Mrs. Pálos told me, „because 
radio stations toss and shove around programs catering to smaller national groups in favor of larger listening audiences...it is more 
profitable...when they sell more ads....” Then, in the late 1970s Mrs. Pálos was forced to sell the newspaper. But as she told me in the 
early 1980s, „the Sunday radio program must go on as it has since 1936....the audience wants, needs, and appreciates it as it is and as 
it has been since its inception.” In the middle of the 1980s Mrs. Pálos’s broadcast stopped because of financial and other difficulties 
(Huseby, 1984; Huseby-Darvas, 1985).
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(3) The third phase of Hungarian immigration occurred between the end of World War Two and 
the middle of the 1950s, when an estimated 25,000 Hungarians became so called ‘DPs’ since 
they have entered the United States under the Displaced Persons Act. Similarly to the pre-
vious wave, most ‘DPs’ were also urban and highly educated who left the homeland mainly 
for political reasons: to escape from communism and Soviet domination. Some of the ‘DPs’ 
were members of the Hungarian Christian middle class. Others hailed from well-known up-
per, middle, or lesser aristocratic backgrounds. Many were prominent in Hungary’s army. 
Still others were Jews, and Roma, who left Europe after they somehow survived the German 
occupation in which the majority of their relatives and friends have perished. Some of the 
‘DPs’ came from Hungary proper, while others arrived from the ceded territories from the 
neighboring states. For whatever reason, many ‘DPs’ experienced tremendous trauma before 
their arrival in the United States that was often followed, once they settled down, by sharp 
socioeconomic fall. Hungarian degrees and professions – particularly in medicine, law, poli-
tics, army careers, and teaching – were neither accepted nor really appropriate in the United 
States High-ranking army officers became unskilled factory workers in automobile and other 
manufacturing plants. It is not surprising that many of these immigrants, who were already 
highly politicized and ideologized upon their arrival, became the main actors in creating, 
articulating and perpetuating a particular, mostly interwar Hungarian identity and natio-
nalism that, as numerous scholars maintain, are no longer viable or timely, and, understan-
dably, the furthest from their motherland’s contemporary reality. In American-Hungarian 
associations some of these individuals lock themselves into a mirrored labyrinth in which 
they reinforce each other’s Hungarianness, along with each other’s real or invented pre-Wor-
ld War Two titles and ranks that are no longer recognized by anyone else anywhere. Mostly 
for political or personal reasons many ‘DPs’ did not return to Hungary even for visits until 
the late 1980s or early 1990s, if at all, therefore it is understandable that, after nearly fifty years 
of immigrant life, their Hungarianness is atavistic, and their reality regarding Hungary long 
ceased to be the reality of their homeland’s. The immigrant associations formed by this wave 
are perhaps the most complex among all their counterparts. These include the World Federa-
tion of Hungarian Veterans and the Hungarian Scout Association Exterris. In the middle of 
the 1990s these organizations are not only still operating – in spite of their aged membership 
– but also appear to be well functioning while providing reasons for the very being of their 
members as well as for not returning permanently to the homeland (after the end of commu-
nism, i.e. after the cessation of the very reason for which many of the ‘DPs’ left Hungary and 
refused even to visit there till 1989).
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(4) The fourth phase was constituted by the so called ‘56ers,’ refugees who left Hungary  
after the Hungarian Revolution of 1956. Many members of this wave were young, single, 
urban, and moderately or well-educated. Among all the earlier or later groups of Hun-
garian immigrants, the ‘56ers’ were the most warmly welcomed both by the host so-
ciety an – at least initially – also by the members of earlier immigrant groups most of 
who were joyous by and (though often misinterpreted it) identified with the Hungarian 
Revolution of 1956. The ‘56ers’ were also readily helped by the host society, primarily 
because of their status as actual – or purported – freedom fighters against commun-
ism in the atmosphere of Cold War and the overall political and economic situation in 
the United States at the time of their arrival. Many ‘56ers’ were and remain also highly 
politicized and ideologized and active regarding their homeland. Though it arguable, 
some scholars suggest that this group’s politics, lobbying and other strategies, as well as 
their relations with the homeland are somewhat less archaic and a bit more pragmatic 
than those of most ‘DPs.’ According to these scholars, many ‘56ers’ hold a more realistic 
image of the homeland than the ‘DPs’ is that, in general, ‘56ers’ have been paying regular 
visits to Hungary after they received political amnesty there in 1963. Thus they had an 
intensive relationship with their homeland. Nevertheless, after a while living away from 
Hungary, in a sense time stands still for immigrants. The homeland becomes a symbol 
and an abstraction rather than a concrete place. The lobbying of the ‘56ers,’ – through 
such organizations as the Hungarian Freedom Fighters Federation, Inc., the Hungarian 
Human Rights Foundation, the World Federation of Hungarians, the Hungarian Lobby, 
and many other voluntary association – is evident in the daily national and local media, 
widely circulated letters and petitions addressed to the President of the United States, 
and Washington D.C. circles, as well as on networks of electronic mail.

(5) The fifth wave of immigrants from Hungary could be called the “Kádár orphans”. 
 Individuals who were unhappy with the politics and regime of János Kádár that (at least 

after the middle of the 1960s) was based on the notion of “those who are not against us 
are with us,” escaped from Hungary during that regime and came to the United States 
between the early 1960s and the late 1980s. Some of these people left their homeland be-
cause they did not like the political regime, others left for a combination of economic, 
political, and familial reasons and – as most other groups before them – worked dili-
gently to establish themselves in the United States. Interestingly, some of these indivi-
duals appear to be less involved with the larger economic and political issues relating to 
their homeland than members of the former two waves, the ‘DPs’ and the ‘56ers.’ At the 
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same time ‘the Kádár orphans’ maintain what appears to be considerably more intensive 
familial and friendship relations, with apparently many more visits in Hungary and with 
relatives from there than other groups had before.

(6) The sixth and – for the time being – last phase, is comprised of those Hungarians who 
left after 1989, after the demise of socialism and the beginning of a politically confusing, 
and socio-economically very difficult period when the country shifted from a command 
economy to the “call of capitalist market” that is a harsh, costly, and inhumane process 
for many Hungarians. The majority of these immigrants came for mainly economic and 
familial reasons. In general, they had considerably higher and more concrete expectations 
of the West than immigrants before them. As one individual from an earlier wave lamen-
ted: “they now know exactly what labels of clothes and other goods they want”. Included in 
the last two waves are those ethnic Hungarians who came from Transylvania and left pri-
marily for political reasons – because they were discriminated against – and have no desi-
re to return permanently. Many of these individuals are very active in various chapters of 
the American-Transylvanian Federation, and in various Hagyományőrzőtársaságok [Tra-
dition-Maintaining Circles], and in churches, yet in general stay away from other Ameri-
can-Hungarian associations. Like most newcomers, these people focus their everyday ac-
tivities in trying to make an economic go of it in the United States that in the 1990s offers 
less opportunities than these immigrants had initially hoped. The strain in the relationship 
between the last two groups and the earlier waves of immigrants is particularly evident 
in the contemporary Hungarian-American associational life that, contrary to earlier ex-
pectations and predictions of some scholars and members of these associations alike, the 
newcomers failed to revitalize. Moreover, the political activities of some members of the 
last two waves, and their intensive involvement of the political, social, and cultural issues 
in the homeland are most evident in the internet where there are very heated and ongoing 
political discussions among some newcomers, usually those who comprise the latest wave 
of the brain drain from their homeland.

Surprisingly few individuals from these more recent immigrant waves permanently retur-
ned to Hungary since the end of socialist regime in the land that even after many decades 
remains what immigrants often call “our beloved homeland”. The question is: how come the 
‘DPs,’ ‘56ers,’ some of the Kádár-orphans did not return to Hungary permanently after 1989? 
These are the very people who still have strong, although different identification with Hunga-
ry, who left mainly for political reasons and it would appear that the demise of communism 
also put an end to the commonly held reason for which they initially left their homeland. 
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Many of these people have families and other “roots” in or, rather, ties to the United States and 
so they remain. Yet, at the same time ‘DPs’ and some of the immigrants from the inter-war 
period had very strong, though romanticized and, for all practical purposes, archaic (i.e. ty-
pical of interwar period Hungary) political identification with what they consider “all things 
Hungarian”. Many of the ‘56ers’ and some of the later immigrants also have as strong adher-
ence to their own images of Hungary. According to the motivation for leaving Hungary they 
rationalize why they don’t want to return to what many call “the beloved motherland”, where 
one “must live and die”, and from where one “…shall not roam”, as it is repeated during some 
solemn formal occasions.42(8) 

One ‘DP,’ a former judge of a military tribunal during the darkest period of the Second 
World War, who never returned for even brief visits to Hungary since living in December of 
1944, is still afraid of reprisals from possible survivors. Though what he gives as a reason is a 
convoluted argument about Hungary no longer being his real Hungary but it has been turned 
into a tragic dominion of the former Soviet Union. An other immigrant, who with his family 
has been a frequent visitor since the late 1960s in Hungary, says that he would not want to re-
turn because of the lack of proper infrastructure there. A ‘56er,’ an engineer and a successful 
businessman in two states, who also is a frequent visitor to his homeland since the late 1960s, 
complains that he would return but the “Hungarians do not open up” to him, they fail to listen 
or take his advise, though he could easily turn Hungary into a “tourist paradise”. The few indi-
viduals who returned permanently to Hungary from Michigan and gave me interviews were, 
without exception, ‘56ers.’ They were disappointed in what they found and complained that 
they got very little respect, much blame, and open disapproval by friends, relatives, and former 
neighbors in Hungary. The so-called ‘Kádár-orphans,’ and particularly the ‘Ceausescu-orp-
hans’ – ethnic Hungarians who left Romania during the Ceausescu-regime between 1965 and 
1989 − aim for and are explicit about one primary goal (a goal that seems to be nearly universal 
to immigrants of all times and from all places): to achieve economic success and thus secure a 
better life for their children in the United States. Among the latter group – the ethnic Hunga-

42  (8) Mihály Vörösmarty „Szózat” [„Appeal”] was written in 1836, during Hungary’s Reform Period, and set to music by Béni Egressy. 
It is often called Hungary’s second National Anthem. I find it, at the same time, both ironic and sad, when immigrants, many thou-
sands of miles and several decades away from Hungary singing about the homeland that: 
„No other spot in all the world/
can touch your heart as home -/
let fortune bless or fortune curse,/
from hence you shall not roam” ….
„Then, Magyar, keep unshakeably/
your native country’s trust,/
for it has born you and at death/
will consecrate your dust!”
(Watson Kirkconnel’s translation, in: Makkai, 1996: 227−28).
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rians who came from Romania and other neighboring countries – there is a strong conviction 
that, as ethnic Hungarians, they would be considered an unwanted minority, regardless of the 
regime. Some of these individuals are confident – as ironical as this may sound – that in the 
United States hey finally have a chance to become real Hungarians and maintain traditions as 
they wish.

The cultural construction of Hungarianness in the United States
For many, possibly most immigrants, Hungary is no longer where their homeland is actually 
(i.e. geographically) located – and not only because they also feel loyalty and gratitude to their 
chosen host country. Rather, immigrants continuously construct and reconstruct their natal 
homeland away from that homeland with actual or presumed Hungarian festive and everyday 
foods, specialty baked goods religious and secular customs and rituals, as well as decorating 
their homes, churches, restaurants, coffee houses, cultural centers, and other private and pub-
lic spheres with a rich assemblage of material culture. There are specially woven or lavishly 
embroidered tablecloths, runners, pillowcases that show typical, and believed to be traditio-
nal, flowered or geometrical designs readily identified as from the homeland. In some of these 
places there are even specially carved wood furniture, wallpapers, carvings, homes that are 
also filled with Hungarian and Hungarian-American books, dance, recorded and taped mu-
sic. Some, like a ‘56er’ woman, assemble remarkable memorial parks, like the one in Berkeley 
Springs, West Virginia. Others, for example groups of Hungarian-Americans in Cleveland 
and elsewhere stage annual folk-plays, comedies, and parodies about traditional village wed-
dings and bőgőtemetés [the burial of the bass-fiddle]. Still others tenaciously organize cultural 
events that focus on recitals of Hungarian poetry and drama; political events such as annual 
commemorations of revolutions; and social events such as annual dances and fancy-dress 
balls, pig-roasts, grape harvest celebrations, and so-called Hungarian days. During most of 
these events and gatherings there are overt manifestation of elements of Hungarian material 
culture. With the help of these selected symbols, signs, and other cultural elements (that at 
times are more cherished and recognized, and claimed authentic by immigrants than by vi-
sitors from the natal country) there is an ongoing construction and legitimization of a most 
variegated Hungarian-American culture and differentiated immigrant identity.
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American Hungarians in Michigan 
The State of Michigan was host to the above described major waves of emigration from Hun-
gary between the late 1800s and the present. Just like elsewhere in the States, these waves oc-
curred in very different social and political contexts. The process and the rate of emigration, 
the destination of emigrants, their educational level and social background were markedly 
different in each of the phases.

As I will discuss below, one major difference was that Michigan was often the host of secon-
dary migrants, i.e. to those who first went to mines and factories elsewhere, and then came to 
Michigan. In-migration of large numbers of Hungarians to Michigan really began in earnest 
in 1898, the year in which the Michigan Malleable Iron Company began production in Delray 
(Abonyi-Hauk and Anderson, 1977).

While Hungarian immigration to Michigan has proceeded continuously during the past 
century, in establishing and maintaining a viable community, the most significant immigra-
tion wave was between the early 20th century and the Second World War. The social control 
that was exercised in Hungary at the village level, by peasant communities and traditions, 
has – in Michigan – been taken over largely by the churches, sick benefit societies, social and 
athletic clubs, singing and dancing groups, dramatic clubs and so on. In the shift from rural 
peasant to urban industrial life, there is a clear tendency for certain roles to become feminized.

The first groups of Hungarians who arrived in southeastern Michigan in the late 1890s were 
attracted by the job opportunities in factories, foundries, and manufacturing plants during 
the industrial boom. Significantly, Detroit was a place of secondary settlement for many of 
these immigrants, the majority of whom were males. Originally from small and economically 
disadvantaged rural villages in Hungary43(9) they first tried their luck with farm work in the 
United States and Canada, or worked in mines in West Virginia, Kentucky, Pennsylvania, and 
the Northern Peninsula of Michigan. Some of them left factory jobs in Ohio, Illinois, and In-
diana because they had heard about higher wages and better working conditions in Michigan. 
Or, as a number of informants recalled, a koma,44(10) a brother, an uncle, or a fellow villager 
beckoned: “Hey, join us here: in Detroit even the fences are woven of sausage!” or “Come, five 

43  (9) In 1930 the city of Detroit had a Hungarian population of 22,311 and it was the fourth largest among the centers of Hungarian 
settlements in the United States (after New York, Cleveland, and Chicago) (Beynon, 1935: 226). These immigrants in Detroit came 
primarily from small rural settlements in Hungary, that were least affected by urban culture and had the highest birth rates in that 
country (Beynon, 1935: 228). And I must emphasize again that at the time of their emigration the majority of these people had no 
intention to stay permanently in the United States. Rather, they planned to earn and save enough money in as short of time as pos-
sible and return to their natal villages and resume their rural life. This intention was significant in the particular formation of early 
20th century American-Hungarian immigrant settlements and lifestyles.

44 (10) Koma in these cases often meant multi-stranded relationships, and not merely the fictive kinship of godfatherhood, or co-god-
fatherhood. At times it meant a fellow villager; other times a friend, or a former neighbor, or a person belonging to the same age 
group, even a person with whom one served in the military, or any combination of the above.
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of us are already here from your village of birth, Sarud, work and live with us” (Abonyi-Hauk 
and Anderson, 1977). 

Delray
Detroit and its regions remained places of secondary settlements until about 1940 and most of 
the new arrivals were already familiar with American-Hungarian life, and many of them had 
forged relationships at their previous sites which they continued to maintain after they arrived 
in southeast Michigan where primary locus of Hungarian settlement was Delray. This indepen-
dent village was formed in the late 1800s from what was previously known as a section of Fort 
Dearborn. According to old informants and contemporary documents, Delray was a pleasant, 
prosperous, and quiet community (Smith, 1922: 3; Abonyi-Hauk and Anderson, 1977). From the 
various sources one gets a rather idyllic image of early American industrial life in Delray: flowers 
and gardens everywhere; cow pastures alongside foundries, factories, and manufacturing plants; 
and chickens pecking near nicely paved streets under fancy street lights.

Then in the first few years of the present century this rural-residential, yet heavily industrial, 
and urbanized village five miles from the very center of Detroit’s downtown was annexed to 
the city – despite the angry protests of Delray residents. At that time thirty Hungarian fami-
lies already owned property in Delray (Rankin, 1939) and there was one Hungarian saloon, 
operating since 1901, which served multiple social, economic and cultural functions. As the 
widow of its original proprietor recalled, There was no center for the Hungarians of Delray. 
Our saloon was everything, all in one... We did all kinds of business besides selling liquor. We 
made the place home-like and lots of single men ate in our saloon. We had a kind of bank too... 
The people brought us their money to deposit for them. We remitted money to Europe... We 
sold steamship tickets and real estate. If the people wanted to have a meeting, they held it in 
the hall above our saloon. We conducted a sort of general merchandise store right there also.... 
(Beynon, 1933: 12). 

Then, the “five-dollar-a-day wage scale” offered by Henry Ford attracted thousands more 
Hungarians to the area after 1910. By the eve of the First World War, the Delray section of Det-
roit was known in popular parlance and by the media as “Little Hungary”, “Little Budapest”, or 
“Hunkytown”. The rapid influx of Hungarians had essentially displaced most of the Armenians 
and Poles from the center of the section to its peripheries. Thus there was a marked and identifi-
able geographic separation of the three major ethnic groups in the relatively small settlement.

Regardless of ethnic affiliation, however, most Delray residents worked together in one of 
the local factories, foundries, or plants. While they often worked side by side for twelve to 
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fourteen hours on each workday, verbal communication between Hungarian and other labo-
rers was limited, because of lack of a common language. Learning English was not considered 
to be important, old informants said, since, just like elsewhere, most of the Delray Hungarians 
were planning to stay in America just long enough to save money by hard work, then return 
to their villages, buy some land, pay the back taxes, and resume their traditional rural lives 
(Vázsonyi, 1978; Huseby-Darvas, 1984b; 1989).45(11)

A large number of Delray Hungarians were either single men, or married men whose fami-
lies had remained in Hungary. Many lived like guest-workers, maintaining a transient lifestyle. 
Some of them made the journey to America a number of times, and considered their American 
experiences as harsh but temporary phases of their lives driven by economic necessity. They lived 
in boarding houses or burdosházak, among their “own kind”, saved as much of their wages as 
they could, and concentrated all their energies on going back home (Vázsonyi, 1978).

Delray’s development was typical of many other American-Hungarian settlements in the 
rapidly industrializing regions of the United States (Dégh, 1980: 255−290). The first decade 
or so of the Delray Hungarian colony may best be characterized as an urban-nomadic pha-
se. Formal social organizations like the local mutual benefit associations, social and cultural 
clubs, religious and secular formations established rapidly, existed briefly, and disappeared 
without much of a trace. Membership in nationally-organized churches, and mutual benefit 
societies (i.e., the Roman Catholic, Byzantine-rite Catholic, Reformed Churches, and the Ver-
hovay – later William Penn – and Kossuth Societies) turned over rapidly. 

In 1910 the majority of the approximately 8,000 (Káldor, 1939: 193) Hungarians who lived 
in the Detroit area inhabited and worked in the densely populated Delray section. They cons-
tituted a community in the geographic sense of the term, and formed a fragmented and rather 
loosely knit social community as well. In that early phase, however, these Hungarians did not 
forge a symbolic community: a common shared consciousness, a sense of belonging together, 
in other words, ethnic solidarity, was just not there.

World War I and its aftermath changed this situation radically. In Michigan, as elsewhere 
in North America, Hungarians suddenly found themselves stuck in a place where they had no 
intention and no desire of staying permanently. But during and immediately after the war the 
option of returning home was no longer open, indeed immigration and re-migration ceased 
entirely during that period. The American social environment had become more antagonistic 

45  (11) By 1930 seven Hungarian churches of various denominations, along with several prayer houses of minor sects were operating 
in Delray. Less than five years later there were eleven churches; this growth was, in part, due to the national fractioning of the Hun-
garian Reformed Church. There are still remnants of the residential pattern of fifty years ago when members of each parish lived as 
close to their church as possible.
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since Hungarians were considered “aliens of enemy nationality”. A number of old informants 
recalled the war years as a period of great suffering, anxiety, and of concern about loved ones 
in Hungary (Huseby, 1984). They experienced overt discrimination in their places of employ-
ment, where, suddenly they were forbidden to speak Hungarian amongst themselves. They felt 
animosity aimed at them on the streetcars, in places of business, everywhere, except among 
their “own kind” in Delray. Many of these Hungarians were from villages that, along with 
two-thirds of Hungary’s territory, had been annexed to neighboring countries by the Treaty of 
Trianon. The majority of these people – those who did not want to go home, and live in villa-
ges which were now in Romania, Yugoslavia or Czechoslovakia – found themselves essentially 
stateless (Dégh, 1968−69; 1975; 1980: 269). In addition, the new American quota system and 
immigration laws, instituted in the early 1920s, put an end not only to the previous, almost 
commuting pattern of traveling between their homeland and United States, but also to subs-
tantial further immigration. The transient phase was over. 

...we live in an age of refugees, of migrants, vagrants, nomads roaming about the continents 
and warming their souls with the memory of their – spiritual or ethnic, divine or geographi-
cal, real or imaginary – homes (Kolakowski, 1990: 172).

Thus, Delray, like other settlements of its kind (Fishman, 1966) – was radically transformed 
by the First World War and its aftermath. The colony crystallized and stabilized, and by 1920, 
the population more than tripled. Delray became a cohesive, and dynamic ethnic neighbor-
hood. It became, according to many residents, almost like one big family where everyone was 
related – If not by blood ties, then by coming from the same village or province in Hungary; 
by being neighbors; by going to the same church; or just by living in the same community 
(Abonyi-Hauk and Anderson, 1977: 32; Abonyi-Hauk, 1983: 150). The Hungarians in Delray 
were not only settled, but consciously depended on one another socially, culturally, and eco-
nomically. Their regular contact with “outsiders” was limited almost exclusively to the places 
of employment for adults and to the schools for the children. In other words, the social dy-
namics that developed in the face of their isolation in America amidst global changes began 
a process that resulted in creating an immigrant version of a closed corporate community, in 
much the same manner as their forefathers had constructed Hungarian village communities 
in previous centuries. This process was evident in many aspects of the social and cultural life 
of Delray over the next fifty years.

In 1920 the large majority of the 22,293 Hungarians in the Detroit area lived and worked 
in Delray (Fourteenth Census of the United States, III:495 Table 12). Nearly all their needs 
were taken care of within the community by the numerous thriving ethnic mutual benefit 
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societies, professional and business associations, cultural, political, and social clubs, religious 
and secular institutions. The many Hungarian-owned or managed businesses, meat-markets, 
grocery stores, real-estate and insurance agencies, clothing and furniture stores, restaurants, 
taverns, and even three undertakers, did a brisk business. This transformation and growth 
brought about considerable socioeconomic differentiation in the community, in stark contrast 
to the undifferentiated structure in the earlier period. As a contemporary reporter, Faye Smith 
(1922: 3) observed, Delray is entirely independent of Detroit proper in meeting the needs of 
the Hungarians. The laborers settled close to the factories, shopkeepers followed, then profes-
sional men came... [the] Hungarian section of Detroit is perhaps the most self-contained of 
any foreign district... Many of the merchants are Hungarian Jews... The wealthier merchants 
and professionals live just outside of Delray in a pretty section [of Detroit]...

The socioeconomic differentiation was short lived, as contemporary student of the commu-
nity, University of Michigan-trained sociologist, who was also a Windsor (Ontario, Canada) 
based Hungarian clergyman Erdmann Doanne Beynon wrote, as the Hungarians of higher 
economic and social status began to move out of the colony by choice to “better neighbor-
hoods” ... families of the lowest economic strata were crowded out of Delray, [because] they 
could not afford even the comparatively low rents asked in the colony... [they] settled on the 
borders of River Rouge and Ecorse, where rents were cheaper.

By the time the Great Depression struck, Delray was again a predominantly working class 
neighborhood, populated mainly by Hungarians (1933: 11). Until the late 1960s it remained 
largely a multi-centered community, where the Hungarian ethnic churches of various deno-
minations constituted the focal points.

Accounts of Delray clergymen, contemporary documents, and most of my informants all 
point to the active participation of women parishioners throughout the decades as the fund-
amental element building and maintaining the churches in Delray. Formally organized into 
church women’s guilds, the women collected money for the building funds by going from do-
or-to-door throughout the neighborhood. They cooked, baked, served fund-raising suppers; 
they organized bake sales, prepared noodles for sale, sang and acted in church choirs and 
plays to make money for their parishes. As one of the priests in Delray told me, the men got 
together over a glass of wine to discuss and argue about how things should be in their church. 
The women went out and did practically everything for the church. The men talked, but the 
women were and still are the active doers here. 

In the various Delray congregations women were explicitly encouraged by the religious le-
aders and one another to rally to the work of [the] church [because] the church is the protector 
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of the community, ...the conserver of the values of the past, creator of ideals in the present and 
the torchbearer of tomorrow’s progress... The church is the great mother of the young... educa-
ting them... preparing them to meet the moral demands of the world (Tóth, 1941: 11).

Trying to inculcate “Hungarian ways”, Hungarian language, in order to assure continuity of 
their valued cultural legacy to American-born children, became the most difficult challenge for 
women in and beyond the Delray colony. The women’s church guilds helped to organize and 
maintain Hungarian language elementary schools, youth-oriented social, sport, and recreatio-
nal activities, and scout groups within the parishes. During the dynamic growing phase of the 
Delray ethnic community, during and immediately after the inter-war period, the transmission 
of “Hungarian ways” from one generation to the next was a major problem, a complex struggle. 
This is best illustrated by two stories of socialization of children in Delray and are from entirely 
different perspectives. The first is the account of sixty-year old Aranka Tóth, who at the time of 
our conversations still lived with her ninety year-old mother in the small Delray house where 
she was born. Aranka told me that the first thing I learned was to pay my respect to old people. 
My brothers and I had to greet all old folks first, and we had to call them all néni or bácsi, [aunt 
or uncle], whether or not they were related to our family. Mother said ‘don’t you ever make fun 
of anybody who is older than you are, or I’ll skin you alive!’ My brother made fun of this old wo-
man, who lived down from us here on South Street, she was the ugliest one in all of Delray. Boy, 
did he get a hiding from our Mom!...  another thing that was impressed upon us early in life was 
to be home at six o’clock, when the church bells chimed. The whole family had to be in the house, 
no matter what, and we all prayed together, then sat down to dinner together... all of us children 
had small jobs by the time we were ten years old. My older brother worked in the Molnár Funeral 
Parlor, he was doing odd jobs, washed cars, swept the sidewalk, and stuff like that by the time he 
was eleven. When he outgrew that job, we inherited it with my other brother... Of course, like all 
the other kids from Delray, we attended the American elementary, junior and high schools, whe-
re we were called the Hunkies, and the kids often laughed at my name too, and they made fun 
of how my mother dressed me. Like the other Hungarian kids we went to Hungarian language 
school too at our church, Holy Cross Hungarian Roman Catholic Church... I did not speak Eng-
lish when I started school, but that came quickly... I never learned to read or write in Hungarian 
although I went to the Hungarian language school for six years here at Holy Cross. There were 
a lots of activities for kids and teenagers at our church as I was growing up. My brothers and  
I were in every play, every choir in the church... I still am very active, now I am the president of 
the Ladies’ Rosary Group and I attend every funeral from our parish with the rosary, of course... 
I had to speak Hungarian with my grandparents, who lived with us, and now that my mother is 
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old and often is confused we speak only Hungarian between us anymore... Still, by the time I was 
a teenager it was somehow easier for me to speak English than Hungarian...

The other story is Mariska Leleszi’s – and here, with the enthusiastic and kind permission of 
Mrs. Leleszi, I am using her actual name. She was one of those relatively rare parents here who 
already in the 1940s and 1950s encouraged and supported her children to become professionals. 
However, while she is very proud of her children’s professional and financial success, at the same 
time she also bemoans their total lack of interest in “anything Hungarian”; she consciously per-
ceives and clearly articulates this as a discontinuity of something meaningful. She interprets 
“the children being too Americanized” as her failure as a generative parent. For example, while 
showing me an old, smooth rolling pin in her cheery kitchen she said, this belonged to my mot-
her-in-law. Bless her soul, she has been dead now for quite a few years. She told me that the first 
time she came to America it was the only thing she could not leave behind. Then she went back 
and forth, five different times and took her rolling pin with her each time. I married her one and 
only son, and, of course, I inherited her rolling pin. I am still using it... But I know that while the 
rolling pin will stay with one of my (three) children after I die, they will never use it. They don’t 
make noodles like we do. Us, our generation, my generation is the last one... the children are too 
Americanized. My granddaughter, who is 18 now is interested in cooking especially in preparing 
fast dishes. They say they don’t have time, they don’t do stuff like noodle making. Perhaps this 
is our fault. They are professional people. My husband and I stressed education to my children. 
For them to study was the most important thing, we said. When they came home from school, 
supper was either all ready or partially prepared... They did not have to learn our ways, how to 
make noodles or bread... you see, for me it was different. When I came to America [at the age of 
13] my mother had boarders. I had to learn how to make noodles and bread... I had to drop out 
of school [after the sixth grade] and stay home to help...

The churches, with their formal and informal groups, and social networks were instru-
mental in the economic survival of the entire community during the Great Depression. Also, 
in the years of the Second World War, when once again Hungarians in America were viewed 
with suspicion and hostility as enemy aliens, these organizations, (along with the local Ame-
rican-Hungarian newspapers, and the already mentioned radio programs) played important 
roles in “proving our loyalty to the United States,” as one informant put it (Huseby, 1984).

Delray Hungarians, then, had created a self-consciously closed community around the va-
rious ethnic churches between the two wars, but one which maintained adaptive relationships 
with the larger world. They were using multiple strategies as devices to protect themselves 
from that world, and to survive in it. 
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Even after the people began to move away from Delray to nearby suburbs – first slowly, then 
a bit more rapidly after the Second World War, and very fast during the so-called “white flight” 
of the late 1960s – Delray remained the center of Hungarian social, political, and economic 
activities. People regularly commuted from the suburbs to shop, visit, worship, and attend 
the many social and cultural functions. I have spoken with immigrants who were born and 
raised in Hungary after the communist takeover of the late 1940s, but knew very little of their 
Hungarian culture. They learned cooking, embroidering, and dancing of what they consider a 
genuine Hungarian tradition46(12) in Delray after they emigrated from Hungary. 

While an estimated 12,000 Hungarian-born individuals and their offspring still lived in 
Delray area during the early 1960s (Hansen, 1963) the community was devastated by Detroit’s 
riots in the late 1960s. The riots were followed by plummeting property values, a major demo-
graphic and ethnic shift in the population, and, concomitantly, by the Hungarians massive 
flight to nearby suburbs. In the 1980s of the estimated 27,314 American-Hungarians who lived 
in the Detroit metropolitan area, less than 100 continued to reside in Delray. These are the 
people who did not “escape” to the suburbs fifteen, twenty, or twenty-five years ago, because 
they could not, or would not leave their community. They are mainly elderly widows who live 
on social security pensions.   

The current appearance of Delray provides a sharp contrast to the image of the idyllic, 
flower-filled, peaceful community described by old informants and early documents. Today 
it is an urban slum, like many others in Detroit, where boarded up, burned out, abandoned 
houses, interspersed with weed-covered and trash-filled lots, dominate the scene. In the 1970s 
the representatives of the Black, Hungarian, Mexican, and Puerto Rican ethnic groups that 
currently populate the area organized “New Delray Incorporated” – a group whose goals were 
to save and renovate the neighborhood. Its efforts appear to have been in vain: in spite of some 
improvements – like a police mini-station, a neighborhood city hall, a small medical and men-
tal health clinic, and so on – Delray today is a sad and dangerous place. “They have forgotten 
about us”, I was told repeatedly. When I asked who they were, the old American-Hungarians 
just shrugged their shoulders and repeated themselves.

Personal accounts and interviews revealed a continuous frustrating struggle with the encom-
passing urban blight. The people expressed an overwhelming feeling of being trapped, inesca-
pably stuck in a social environment over which they no longer have any control. They live in 
fear, constantly under siege in an environment where vandalism, arson, burglaries, mugging, 

46 (12) Markowitz (1993) noted similar phenomena among other immigrant groups, for instance among Soviet Jews in Brighton 
Beach, New York and elsewhere.
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and knifings are common occurrences. Living behind heavily draped windows, chained and 
bolted doors, their telephones are their lifelines, the main vehicles for keeping in touch with one 
another and with their offspring. They are afraid to go outdoors; they walk to church together 
in small groups whenever they can, but only during the day. One group had to give up Tuesday 
evening prayer meetings, because it was becoming too dangerous to go out at night. Another had 
to forgo attending the weekly noodle making sessions in the local Roman Catholic Church after 
the treasurer of the Holy Cross Roman Catholic Church was robbed and beaten one sunny mor-
ning in the church parking lot. The few who still own automobiles in Delray have to chain them 
to the trunks of large trees. This way only the movable parts, batteries, hubcaps, windshield-wi-
pers, and antennas, will disappear overnight. Out of the literally hundreds of ethnic Hungarian 
social, cultural, and economic establishments constructed in the inter-war years, only a couple of 
churches and bars, a combination meat-market-grocery store, a mortuary and a bakery remain 
open. The Hungarian Social Club of Detroit opens now only on Sundays for noon meals, and 
on some other rare occasions. The clergymen, the proprietors, and the mortician know that the 
days of their respective establishments are coming to an end. Today, particularly during the we-
ekdays, these appear to be marginal businesses. Just as the old American-Hungarians of Delray 
appear to be marginal, displaced, and forgotten people.

Where are their offspring? Where are the newcomers? Where are the other tens of thousands 
we find in the census as American-Hungarian in and around the Metropolitan area? They live 
in various suburbs of Detroit and come for brief visits to Delray on the weekends. In spite of the 
danger and decay, Delray remains the symbolic center of American-Hungarian community for 
many people in southeastern Michigan. Although there is a new American-Hungarian Cul-
tural Center in Taylor, Michigan, and the First Hungarian Reformed Church in Allen Park has 
a “great room” available for all kinds of social gatherings, American-Hungarian from the area 
prefer to gather in Delray for one of the most meaningful national holiday, the commemoration 
of the 1848 Revolution, every March. They also meet there for the annual Saint Steven’s Day 
celebration on the third Saturday and Sunday of August. On some Sundays hundreds, on other 
Sundays dozens of foreign-born, as well as second and third generation American-Hungarians 
drive in from the suburbs to visit, and attend services at the Holy Cross Hungarian Roman Cat-
holic Church and to the recently combined Calvinist and Lutheran Church in Delray.

Amidst the depressing urban decay, there is a modicum of what some call “a vibrant Hun-
garian spirit” among the inhabitants of Delray. This spirit emerges most explicitly in the stori-
es about the occasional episodes when one of them outsmarted a would-be robber, or thwarted 
an attempted break-in with “just plain Hungarian cunning.” These stories are told and often 
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repeated much like traditional folk-tales; they focus on the triumph of good over evil, on inge-
nuity and cleverness. These traits of the good, of the protagonist are always attributed to their 
specific ethnic identity: to being Delray Hungarians. Other meaningful vestiges of this parti-
cular identity are frequently expressed in direct relationship to Delray, as if that neighborhood 
was the végvár, fortress or last bastion, or last outpost of “real Hungarianness”. For example, 
seventy-four year-old Aunt Jolán Kéri maintains that

Yes, the rich ones, who moved away from here, look down on us because we still live in 
Delray. But here we stayed real Hungarians, whereas they left their Hungarianness back here 
when they moved. If they want to feel good, they come back for a visit... They come and visit 
whenever they can, or call on the phone just to talk about the old days. They are lonely for us 
in those fancy suburbs. They don’t even know their neighbors there... 

So many of my interviews and conversations with former Delray residents indicate that 
there is validity in Aunt Jolán’s statement. For instance, the older people who moved away 
refer to their present houses, condominiums, or apartments as lakás, meaning dwelling, living 
quarters, residence, which has an emotionally neutral connotation, whereas they call their 
former Delray residences otthon, meaning home, which is an emotionally-loaded term con-
noting warmth, belonging, hearth. Also there is ambivalence in their feelings about Delray: 
expressions of compassion, concern, and pity for kin, friends, former neighbors who “are left 
behind there” alternate with expressions of self-pity for no longer being a part of that commu-
nity, and with self-satisfaction about selling their homes in time, “escaping” while it was still 
financially feasible. Former Delray residents know practically everything that occurs in that 
neighborhood. As so many insisted, “we do keep in touch, and feel a longing for Delray!”

And what is happening today? Along with other currently dynamic social institutions, most 
prominent are the American-Hungarian Cultural Center in Taylor, the Hungarian Reformed 
Church in Allen Park, the Branch of Hungarian Reformed Federation in Lincoln Park, the 
Circle for the Preservation of Hungarian Heritage, the First Hungarian Baptist Church in Lin-
coln Park, the Szatmár County Association of Allen Park, the Holy Cross Church in Delray, 
and the William Penn Association in Lincoln Park.

On the 4th of December, 1983, the American-Hungarian Cultural Center (AHCC) was for-
mally dedicated and opened in Taylor. A handful of people, men and women, mostly ‘56-ers 
with a few ‘DPs,’ worked together, and continue to do so to make the existence of the Center 
possible. For many of its members the Center is a bastion that presents and represents a parti-
cular framework for their ethnic identity. For a number of Hungarians in Michigan the Center 
is a nucleus for all that is Hungarian in the region. They gather there with friends and relatives 
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on Fridays and Sundays to eat Hungarian food, listen to familiar music in a room richly deco-
rated with colorful embroidery, carvings, maps, red-white and green emblems and other simi-
larly recognizable elements of Hungarian and Hungarian-American material culture. These 
overtly displayed articles play a very important role in linking the past with the present, the 
old country with the new “land of choice” (as John Kósa 1956 called North America).

A very wide variety of people – immigrants, offspring of immigrants, second, third, fourth 
generation American-Hungarians, Americans and others – and people of all ages, from all walks 
of life, from a wide geographical area of the Midwest regularly gather at the HACC. Several times 
each year formal and informal dances are held there. Picnics, pig roasts, and traditional grape 
harvest celebrations are organized. At these events, in addition to the Hungarian food, folk dan-
ces, and music, networks of friends, families, and compatriots are reactivated not only from the 
State Michigan but also from Ohio, Ontario, and elsewhere. Several times each year one can hear 
Hungarian poetry readings, lectures, and live music. On occasions plays, cabarets, and films can 
be seen year around, again amidst a display of Hungarian material culture. The Hungarian choir 
of the area meets there, as well as youth groups to practice for dances and other events.

Today, as in the past, the importance of women in maintaining the community cannot be 
overstated. As one recent immigrant told me, not only do the women participate, but they 
make all the decisions. The men don’t like to hear this, but it is true. Whenever there are 
fund-raisers, men delegate most chores to us women...

Another vital center of current Hungarian-American life in Michigan is The Hungarian 
Reformed Church in Allen Park. There the immigrants and their offspring have become par-
ticularly active in the various associations after they retire. They participate in voluntary asso-
ciations (Huseby-Darvas, 1989; 1990); some without recognizing their Hungarian descent and 
others who identify themselves as “Wednesday Hungarians.” A large number of women (and 
even some men) are active in the Reformed Church’s noodle-making group that meets each 
Wednesday, hence the “Wednesday Hungarian” identifier, in the Great Hall of the church. 
This is a continuously profitable version of women’s work. From the preparation and sale egg 
noodles the Women’s Guild gives thousands of dollars to their parish. Cooking, baking, bake 
sales, fund-raising dinners, and similar food related activities were and remain to be crucially 
important in the American-Hungarian communities of Michigan, illustrating the ongoing 
significance of food-ways and the meanings attached to these in the maintenance of symbolic 
ethnic identity (Huseby-Darvas, 1989; Schuchat, 1971).

Many immigrants are active in the Church Council, the Dorcas Guild, and the Szatmár 
County Association. I was repeatedly told that a member of this Association does not really 
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need to have any actual connection with Szatmár County, which was the natal home of so 
many of the Hungarians in Michigan. Many belong to the Women’s Fellowship Organization 
and to the recently formed group, Hagyományőrzőkör, or the Circle for the Preservation of 
Hungarian Heritage, whose founders are primarily newcomers from Transylvania. 

Until 1990 the Hungarian Club of Detroit on Jefferson, in the center of Delray continued 
to sponsor an annual three day festival held at Wyandotte’s Yack Arena where many thousands 
got together to eat, drink, dance, and listen to music. After 1991 the Holy Cross Roman Catholic 
parish has taken over the organization of that event.

Extra Hungariam non est vita, et si est, non est ita [outside of Hungary there is no life, and 
if there is, it is not like life there].

A century ago the mass emigration of an estimated one and a half million accompanied the 
widespread destitution in the Hungarian part if the Austro-Hungarian Monarchy. As Oszkár 
Jászi diagnosed, emigration was a crucial safety valve (1929). One critical consequence of the 
political and economic changes of the late 1980s in Central and Eastern Europe and the for-
mer Soviet Union is one of the most massive demographic transitions in recent history. Ethnic 
Hungarians are (and from all indications, will continue to be) very much part of this process. 
Some ethnic Hungarians mainly from Romania, the former Yugoslavia and former Czechoslo-
vakia are migrating, emigrating, or trying to emigrate both for economic and political rea-
sons. In very sharp contrast to the motto I have chosen for the heading of this section, and in 
mocking contrast to General Electric’s TV commercial about an elated and content post-1989 
Hungarian society, there is a segment of the Central and Eastern European population that is 
unsatisfied with its lot, some hope to emigrate – either temporarily, as guest-workers, or per-
manently. Just like a century ago, there is in East-Central Europe a loss of hope and frustration 
in an often confusing political environment, along with uneven development accompanied, 
for some, by social and economic destitution.

While there is a observable presence of a new wave of ethnic Hungarians from Central and 
Eastern Europe among the American-Hungarians of Michigan and elsewhere in the United 
States, it is questionable whether this presence will be permanent and if it will revitalize the 
ethnic community. A number of students of American-Hungarian immigrant communities 
are doubtful if it will (see Bartha, 1987; Fejős, 1991; Kontra, 1990; Pulitzer, 1990; Puskás, 1982 
and personal communication). I trust that for some time to come there will be more than the 
mere manifestation of situational, “weekend” or “Wednesday”, and what Gans (1978) calls 
symbolic ethnicity. I believe that this group will continue to constitute a community, albeit 
not a concentrated and closed one like Delray once was.
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Iván Sanders, in an insightful and sensitive essay entitled “Between Two Worlds: the con-
fessions of an American Hungarian,” ponders that “I realize, astonished, that I live in limbo: 
between two worlds, between two languages, between two cultures” (1974: 84−94). While there 
is no doubt that many American-Hungarians can be counted in virtually all fields of endeavor 
among the prominent contributors to the State of Michigan (Abonyi-Hauk, 1977: 58−61), it is 
those whose names are not known who were and continue to be the real contributors. The real 
backbone of Michigan’s social development are the immigrants who worked underground in 
the mines, who toiled in the factories and foundries, who worked the land; those who suffe-
red from humiliation and discrimination during and beyond the two World Wars. The real 
contributors truly are those who, consciously or otherwise, not only endured being in limbo 
between two cultures, two languages, two worlds, but, by weaving together selected strands of 
their natal culture with those of their chosen new, created a viable new milieu. A milieu that 
embellished and continues to enhance the value of our multi-ethnic Michigan.
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Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása
Az IKT eszközök robbanásszerű megjelenése és terjedése már a gyerekek, de főleg a fiatalok, 
serdülők körében változások egész sorát indította el, amelyek hatása a családok életébe is be-
gyűrűzik. A gyermekek otthoni média és internethasználata, valamint az ezzel kapcsolatos 
szülői viszonyulásmódok kérdésköre a nemzetközi szakirodalomban növekvő érdeklődésnek 
örvend (Valcke et al., 2013; Alvarez et al., 2010). A gyermekek egyre korábban találkoznak 
az internet világával, önállósodásukkal párhuzamosan egyre több időt töltenek az internetes 
digitális világban. A családi közeg válik elsődlegesen azzá a szocializációs színtérré, amely  
a digitális világok, az IKT eszközök használatát beépítheti, beépíti a mindennapi gyakorlatba.  
A téma vizsgálata során tehát nemcsak magát az eszközhasználatot szükséges vizsgálni, ha-
nem azt is, hogy az adott szociokulturális környezetben milyen szülő–gyermek kapcsolati 
modellek léteznek a családokban, a kívülről jövő hatások hogyan hatnak a család életére, mi-
lyen a szülők viszonyulása, hogyan tudják kezelni az új helyzetet (Bodó, 2018).

Kutatásom arra próbál választ adni, hogy egy székelyföldi községben hogyan alakul, ho-
gyan változik a szülő–gyerek kapcsolat az internetes technológiák térhódításának hatására. 
Az IKT eszközhasználat terén egyfajta fordított szocializáció érvényesül, a szülők és gyerekek 
közötti kompetenciakülönbség egy olyan aszimmetrikus helyzetet teremt a gyermekek javára, 
amely megzavarhatja a tradicionális családmodellben érvényesülő hierarchikus szülő–gyerek 
kapcsolat hagyományos rendjét. Ugyanakkor a saját okostelefon és internethasználat során a 
serdülők, fiatalok több szabadsághoz jutnak és kikerülnek a szülői kontroll egy jelentős része 
alól. Az új helyzet kezelése komoly kihívást jelent a szülők számára, amelyre különböző mó-
dokon reagálnak. 

Kutatásom elsődleges célja egy lokális helyzetkép megrajzolása, a szülő–gyerek kapcsolat-
ban és a családi szocializációban az IKT eszközhasználat okozta változások feltérképezése.  

TÉZIS-TÉR
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A kutatás két főbb dimenzió mentén haladt: elsőként a családi szocializáció fontosabb aspek-
tusait (családok összetétele, munkamegosztás, értékek, nevelési elvek, nevelési gyakorlat, kom-
munikáció, konfliktuskezelés) vizsgáltam, ami lehetővé tette annak a szociokulturális környe-
zetnek a megismerését, amelybe ágyazottan értelmezhetővé váltak a második főbb dimenzió, 
az IKT eszközhasználat (eszközellátottság, eszközhasználati kompetenciák, szülői viszonyulá-
sok az eszközökhöz) szülő–gyermek kapcsolatra gyakorolt hatásai. 

A doktori értekezés egy elméleti, egy módszertani és egy eredményeket bemutató fejezetből 
áll. Az elméleti rész első fejezetében a család definíciói mellett a családi szerepekkel és a család 
modernkori változásaival kapcsolatos szakirodalmak kapnak helyet. A család definíciói folya-
matosan változtak az idők során, ma a társadalomtudósok nagy része a fogalom meghatáro-
zásában nagyobb hangsúlyt helyez a család által nyújtott érzelmi támogatásra és a közösségi 
összetartozás érzésének biztosítására. Kutatásomban a családra mint az elsődleges szocializá-
ció színterére tekintek, ahol a gyermekek, serdülők nevelése zajlik. A család a múlthoz képest 
ugyan veszített számos alapvető funkciójából, ennek ellenére változatlanul fennmaradt, és olyan 
funkciókat lát el, amelyeket mind az egyén, mind a társadalom szempontjából csak a család tud 
biztosítani (Hablicsek, 2000). A család ma már nem kimondottan a hagyományok és a nemzeti 
értékek legfőbb őrzője, inkább a társadalmi változások „barométerévé” vált (Mihailescu, 1999).

A második alfejezetben a fontosabb családszociológia-elméleteket veszem számba: a csalá-
dökológiai modell, az interakcionalista megközelítés (Mead, G. H., 1934), a rendszerszemléleti 
megközelítés (Luhmann, N.,1982; Olson, D. H. 1990), a strukturális – funkcionális elmélet 
(Parsons, 1955; Goode, W. 1963), a fejlődési családmodell (Aldous, 1996; Mattessich – Hill, 
1987), a családi konfliktusmodell és a feminista iskola, amelyek segítséget nyújtanak kutatási 
eredményeim értelmezéséhez. 

A harmadik alfejezetben a gyermeknevelésben bekövetkező változásokkal és a gyermek 
családon belüli helyzetének alakulásával foglalkozó szakirodalmakat tekintem át. A XX. 
század második felétől a család meghatározása, a szülők feladatai, a gyermek családon be-
lüli helyzete megváltozott. Elkezdődött a család demokratizálódási folyamata, mely által a 
gyermeki jogok fokozatosan előtérbe kerültek, a gyermek önálló, egy saját világgal rendelkező 
személlyé vált, a szülői autoritás visszaszorulóban van, így a gyermek autonomiája felerősö-
dik. Ennek következtében a szülők szerepe is átalakul, már nem a generációkon át szerzett ősi 
tudás továbbadása a cél, hanem a gyermek kibontakoztatása. Létrejött egy alternatív nevelői 
modell, ez a szülőtől egy támogató, segítő, védő kapcsolat kialakítását várja el, amely lehe-
tőséget biztosít a gyermeknek a  szabad kibontakozásra, arra, hogy minél szélesebb körben 
felfedezhesse a világot. A szülőnek tehát az a szerepe, hogy gyermekét kísérje ezen az úton, 
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védje érdekeit, szükség esetén mellette legyen, megvigasztalja, de semmi esetre se avatkoz-
zon a gyermek személyiségfejlődésébe, döntéseibe, kivéve ha veszélyeszteti általuk az életét. 
A gyermekkel szemben pedig nem az az elvárás, hogy udvarias és engedelmes legyen, hanem 
hogy autonóm, önmagát kifejező és megvalósító lény. A szülő–gyermek kapcsolatban a pa-
rancs és utasítás helyét átveszi a érvelés és magyarázat. Napjainkban (posztmodern gyerme-
kkor) a gyerekek és felnőttek közötti különbség folyamatosan zsugorodik, mindezt a kultúra 
jellegzetes változásai is támogatják (Vajda, 2005). Szintén a harmadik alfejezet tartalmazza  
a családi szocializációval kapcsolatos irodalmakat, a nevelési elvek, szülői attitűdök vizsgála-
tára irányuló hazai és nemzetközi kutatási eredményeket. A szülői nevelési attitűdméréshez 
több kutató a szülő–gyerek kapcsolatot a szülői viselkedés két dimenziója alapján határozta 
meg, ezek a gyermekkel való emocionális kapcsolat és a szülői kontroll. (Holden és Edwards, 
1989; Baumrind, 1971). Baumrind gyakran hivatkozott elmélete (1971) három nevelési attitű-
döt különböztet meg: autoritativ (odafigyelés a gyermekre, viszonylagos szabadság, jól megha-
tározott követelmények), autoritariánus (szigorú, merev, túlzott elvárások a gyermektől, gya-
kori büntetések) és engedékeny (érzelemdús kapcsolat, nincsenek jól meghatározott nevelési 
módszerek, következetlenség). Maccoby és Martin (1983) kiegészítette Baumrind modelljét 
az elhanyagoló, involváltságtól mentes nevelői attitűddel. A szülők nevelési stílusának bemu-
tatása során Baumrind elméletére támaszkodtam, a szülői szabályozás és a  szülő–gyermek 
közötti emocionális kapcsolat mint főbb dimenziók dolgozatomban is megjelennek.

Az elméleti rész negyedik alfejezetében tárgyalom a média mint szocializációs eszköz sze-
repét, a fiatalok internethasználatának a  szülő–gyermek kapcsolat alakulását befolyásoló ha-
tásait, számbaveszem a témámmal kapcsolatos médiakutatásokat. A problémafelvetésemhez 
szükséges alapvető fogalmak (infokommunikációs eszközök, digitális kompetencia, internet-
használathoz való viszonyulás, attitűdkomponensek) tisztázását a jelen fejezet szakirodalma 
tette lehetővé. A gyermekek, serdülők internethasználatát vizsgáló kutatási eredmények (Living-
stone – Haddon – Görzig –  Ólafsson, 2011) rámutatnak, hogy a gyermekek, serdülők, fiatalok 
legtöbbet otthon interneteznek, ami előtérbe helyezi a szülő szerepét a gyermek internethasz-
nálatának  szabályozásában. A szülői ellenőrzés és szabályozás módja különbözőképpen zajlik  
a családokban, az eljárások meghatározása a szülői attitűd beazonosítása révén történik. A szü-
lők viszonyulása alapján gyermekeik internethasználatához Valcke és munkatársai (2010) négy 
internetes szülői stílust (internet parenting style) különítettek el Baumrind elméletét felhasz-
nálva s kiegészítve Maccoby, Martin (1983) és Becker (1964) következtetéseivel: megengedő,  
laissez-faire (nemtörődöm), autoriter és autoritatív. A Valcke és munkatársai által végzett ku-
tatás segítségemre volt bizonyos fogalmak operacionalizálásában, mint például a gyermekek, 
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serdülők IKT eszközhasználatának szülői szabályozása, vagy a szülők érzelmi bevonódása, 
együttműködése.

Az alkalmazott módszerek vázolása
Kutatásom terepe egy olyan székelyföldi község, amely szervesen illeszkedik abba a „kvázi ar-
chaikus” társadalomba, amely Székelyföldet jellemzi (Biró – Bodó, 2003: 190). Hargita megyé-
ben a Középcsík régió egyik legjelentősebb települése. Lakosainak száma 3652, amelynek 96%-a 
magyar. Közigazgatásilag négy falu alkotja a községet. Mivel az IKT eszközhasználatnak a szü-
lő–gyerek kapcsolat alakulására gyakorolt hatását vizsgálom, kutatásom elsődleges célcsoportját 
olyan szülők képezik, akiknek kora serdülőkorú (14−15 éves) gyerekeik vannak. Az adatbázist 
a három tagtelepülés iskolája szolgáltatta, a 2017/2018-as tanévben hetedik−nyolcadik osztályba 
beiratkozott tanulók szüleit választottam ki interjúalanynak. Az összes (61) hetedik−nyolcadik 
osztályos tanuló szüleit megkerestem, közülük negyvenen vállalkoztak a beszélgetésre. 

Kutatásom alapmódszere a félig strukturált interjú, amelyet 40 szülővel készítettem 2016 
és 2019 között. Az interjúzásra a családok otthonában került sor, előzetesen egyeztetett idő-
pontokban. Az interjúk általában 60−90 percet tartottak, és többnyire zavartalanul zajlottak. 
Az interjúterv öt fontosabb dimenzió mentén tartalmazott kérdéseket. Az első négy dimen-
zióban a családok szerkezetét, szocializációs közegét, a bennük érvényesülő kommunikáci-
ós gyakorlatot, a megjelenő konfliktusok kezelésének gyakorlatát vizsgáló kérdéseket fogal-
maztam meg, az ötödik részben pedig konkrétan az IKT eszközök használatának gyakorlatát,  
a kapcsolódó szülői viszonyulások feltárását célzó kérdések kaptak helyet. A családmodell,  
a családi munkamegosztás, a szülők nevelési elveinek, értékrendszerének, a családi kommu-
nikáció és konfliktuskezelés módozatainak megismerése alapján kirajzolódott egy ún. lokális 
helyzetkép, egy olyan kontextus, amely lehetővé tette számomra a szülők IKT eszközökhöz és 
gyermekeik internethasználatához való viszonyulásának pontosabb értelmezését. A kutatási 
kérdések megfogalmazásában, az interjúk lebonyolításában  terepismeretemre támaszkodtam, 
a helyi közösség alapos ismerete és az a háttértudás, amellyel mint a „saját kultúrájában kutató  
etnológus” (Fél, 1991) rendelkezem, lehetővé tette számomra az e kultúrán belüli összefüggé-
sek feltárását (émikus kultúrakutatás, Keszeg, 2011), a helyiek közös értelmezési gyakorlatá-
nak megragadását. Ugyanakkor az interjúszövegeket mint szöveghalmazt, mint a szülők nar-
ratívahalmazát kezeltem, és a társadalomkutató távolságtartásával, objektivitásával igyekeztem 
ezeket elemezni, s  következtetéseket megfogalmazni.
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Az eredmények tézisszerű felsorolása
Szülők viszonyulása serdülőkorú gyerekeik internethasználatához 
A kutatásba bevont szülők számára komoly kihívást jelent az IKT eszközök gyermekekre 
gyakorolt hatásának elfogadása, megértése, a használat szabályozása. A hirtelen bekövetkező 
változások hatásaira nem voltak felkészülve, az állandó problémahelyzetek folyamatos rea-
gálásra, viszonyulásra kényszerítik őket. Mindezt előzetes ismeretek, követhető modellek, be-
járatott gyakorlatok nélkül. Ennek következtében az attitűdök igen széles skálán mozognak, 
az elfogadástól a teljes elutasításig. Egy szűkebb csoport, főleg a magasabb iskolai végzettség-
gel rendelkező szülők felismerték az internethasználat pozitív hozadékát, és szerintük „ha jóra 
használják”, nagyon hasznos lehet az internet mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. 
Érzékelhető bizonyos fokú tudatosság részükről, amelynek köszönhetően gyermekeik eszköz-
használatát is igyekeznek nagyobb odafigyeléssel szabályozni.

A másik kis létszámú csoport az internethasználat káros hatásait érzékeli leginkább, ők 
negatívan, elutasítóan viszonyulnak gyermekeik eszköz- és tartalomhasználatához. Ennek 
legfőbb oka, hogy a szülők leterheltségük, több műszakban végzett munkájuk miatt nehezen 
tudják szabályozni, ellenőrizni gyermekeik internethasználatát. Serdülőik leginkább a szóra-
koztató tartalmakat (játékok, zenék, YouTube filmecskék) és a közösségi oldalakat használják, 
ami elvonja őket a tanulástól, a házimunkák elvégzésétől. A szülők korlátozásokkal, tiltásokkal 
próbálnak szabályozni, rapszodikusan büntetnek, ami a pillanatnyi hatáson túl, hosszútávon 
nem eredményes, ezért az internethasználatot vehemensen ellenzik. Ezek a szülők általában 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, digitális kompetenciáik is alacsonyak. 

A többség a „köztes” csoportban van, akiknek viszonyulása ambivalens, önmaguk számá-
ra sem tisztázott. Látják az IKT eszközhasználat előnyeit is (iskolai feladatok megoldásánál, 
ingyenes kapcsolattartás), de ugyanakkor ők is naponta átélik serdülőik eszközhasználatának 
szabályozási kudarcát. Mivel IKT kompetenciáik zömében alapfokúak, nem tudnak partner-
ként részt venni az eszközhasználatban, betekintést nyerni gyermekeik „digitális” világába. 
Néha tiltanak, szigorúan szabályozni akarnak, máskor engedékenyek és elismerik gyerme- 
keik többlettudását e téren. Ahol a serdülők „rabjává” válnak az online játékoknak, közösségi  
oldalaknak, a szülők nehezen tudnak határokat szabni. A tiltásokat, korlátozásokat, bünteté-
seket gyakran „hiábavalónak” érzik, elbizonytalanodnak, addigi nevelési gyakorlatuk haté-
konyságát kérdőjelezik meg. Az interjúk során gyakran kifejezésre juttatták tanácstalanságu-
kat, tehetetlenségérzetüket. 
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A serdülők internethasználatának szabályozása
A szakirodalom különbözőképpen kategorizálja a szülői internetszabályozás módozatait.  
Livingstone és Helsper (2011) a tiltó (restrictive) és a támogató (instructive) szabályozásról, 
Lwin, Stanaland és Miyazaki (2008) szabályozó (csak szabályokkal), támogató (csak magya-
rázatokkal, beszélgetésekkel), szelektív (szabályokkal és beszélgetésekkel) szabályozásról,  
illetve szabályozás nélküliségről, Livingstone és Health (2008) pedig aktív együtt használókról  
(active co-use), technikai szűrőt alkalmazókról, szabályokat alkalmazókról és közvetlenül el-
lenőrzőkről beszél. A kutatásba bevont szülők internetszabályozási gyakorlatát vizsgálva meg-
állapítható, hogy a szülők nagyobbik hányada inkább a tiltó (restrictiv) szabályozást alkalmaz-
za. A tiltások, korlátozások leginkább a használat időtartamára és időpontjára vonatkoznak, 
bevallásuk szerint a serdülők infokommunikációs tartalomfogyasztását, a létrehozott kapcso-
lataikat nehezen, vagy egyáltalán nem tudják ellenőrizni. Az általam vizsgált családokban az 
IKT eszközök aktív együtthasználatáról nem beszélhetünk, hacsak a serdülők szülőket tanító 
„leckéit” nem tekintjük annak. Senki nem alkalmazott technikai szűrőprogramokat, és né-
hányan a szabályozás szükségtelenségét emlegették. Alig pár szülő hangsúlyozta a támogató 
jellegű szabályozás fontosságát, többnyire a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, akik 
elmondásuk szerint magyarázatokkal, rávezető beszélgetésekkel tudatosan próbálják megta-
nítani gyermekeiknek az IKT eszközök helyes használatát.

A szülők számonkérések, büntetések helyett bizalmas beszélgetések során igyekeznek in-
formációkat szerezni gyermekeik digitális tevékenységéről. Ezeknek a beszélgetéseknek az 
őszintesége, a saját virtuális világ feltárásának mértéke nagymértékben függ a szülő–gyermek 
kapcsolat közvetlenségétől, a szülő nyitottságától, a kölcsönös bizalom mértékétől. A megkér-
dezett szülők szűk negyede vallotta azt, hogy a bizalmas kapcsolatnak köszönhetően a serdülő 
bizonyos mértékig beavatja őt saját digitális világának történéseibe. 

A túlzott IKT eszközhasználat miatt kialakuló konfliktusok a családban 
A szülők beszámolói alapján egyértelműen megállapítható, hogy az IKT eszközök megjelené-
se a családban a konfliktusok megsokasodásához vezetett. A szülők gyermekeik „megválto-
zását” egyrészt a serdülőkor számlájára írják, másrészt határozottan állítják, hogy a „telefo-
nozás” miatt gyakoribbak a konfliktusok. A beszélgetések során több szülő is hangsúlyozta, 
hogy a „mai gyermekek másak”. Már nemcsak fizikailag akarnak minél többet távol lenni  
a szülőtől (barátokkal elvonulni), hanem saját virtuális világukba is gyakran visszahúzódnak. 
Az a világ a szülő számára nem átlátható, ezért a szülők zöme nehezen viseli ezt a fajta elvonu-
lást. Mind az „elfecsérelt idő” mennyisége miatt, mind a titokzatosság, az ellenőrizhetetlenség  
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miatt gyakran tesznek szemrehányást gyermekeiknek. A legtöbb családban állandó a küzde-
lem szülő ás serdülő között, kivételt az a néhány „engedékenyebb” szülő képez, akik nem szí-
vesen konfrontálódnak gyermekeikkel. A konfliktusok általában nem vezetnek konstruktív 
megoldásokhoz, hiszen egyik fél sem szívesen enged az érdekeiből. A zömében autoriter család- 
modellben szocializálódott szülők nehezen tudják elfogadni, hogy gyermekeik életének bizonyos 
történései a virtuális világban zajlanak, amire nekik kevés rálátásuk van. Elmondásuk szerint 
nehézséget okoz számukra, hogy az IKT eszközök használatának szabályozásában a szülői te-
kintély alig érvényesíthető, hiszen a serdülők jobb digitális kompteneciáiknak köszönhetően 
könnyen kijátsszák a szabályokat. Mivel a szülők kevés gyakorlati tudással, tapasztalattal ren-
delkeznek az IKT eszközhasználat terén, a szabályozást illetően is bizonytalanok. A konflik-
tusok kisebb-nagyobb gyakorisággal kiújulnak, egy-egy „alkalmi” büntetés után (elveszik 
a gyermek telefonját bizonyos időre) a szülő pillanatnyilag lenyugszik, a serdülő ideig-óráig 
próbál alkalmazkodni, majd minden kezdődik elölről. A probléma nem oldódik meg meg- 
nyugtatóan, az állandó küzdelem szerves részévé válik a család életének.

Az IKT eszközhasználatból adódó konfliktushelyzetek generálta változások  
a szülői szerepek tekintetében
Kutatási tapasztalataim alapján a megkérdezett családok többségében jelen vannak a ha- 
gyományos családmodell bizonyos jellemzői, különösen a munkamegosztást, a nemi szere-
peket, a gyermeknevelési gyakorlat bizonyos vetületeit tekintve. A legtöbb családban a szü-
lői tekintélyen alapuló hierarchikus szülő–gyermek kapcsolat érvényesül, amelyben a szülő  
a tapasztalat és a tudás birtokosa, aki engedelmességet, alkalmazkodást vár el gyermekétől. 
Az IKT eszközök megjelenése a szülők számára új helyzetet teremtett, hiszen az adott terüle-
ten nem ők képviselik a „tudást”, a „tapasztalatot”, ezekhez az eszközökhöz a serdülők értet-
tek/értenek jobban. Ebben a fordított szocializációs folyamatban megcserélődtek a szerepek:  
a gyermek vált az ismeretek, készségek birtokosává, a szülő pedig gyermekétől tanul. A vizs-
gálatba bevont szülők mind elismerték gyermekeik többlettudását ezen a területen. Ez a fo- 
lyamat mondhatni „aláássa” a hagyományos családmodell rendjét, az aszimmetrikus szü-
lő–gyermek viszony veszít érvényességéből. Az IKT eszközöknek köszönhetően a gyerme-
kek már nemcsak szüleiktől szerezhetnek információkat, saját érdeklődésüknek megfelelően, 
szülői kontroll nélkül böngészhetnek a világhálón. Olyan tájékozottságra,  ismeretekre, te-
hetnek szert, amelyek felülmúlják szüleikét s önálló véleményalkotásra késztetik őket. Ezek 
következtében nagyobb eséllyel kérdőjelezik meg szüleik mindenhatóságát, kritikusabban 
viszonyulnak hozzájuk. Bátrabban kifejezésre juttatják véleményüket, már nem mindenben 
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engedelmeskednek, csak tekintéllyel nehezen meggyőzhetőek. A szülői büntetések kevésbé 
hatékonyak, helyettük megalapozott érvekre, őszinte beszélgetésekre tartanak igényt a serdü-
lők. Amelyik szülő ezt nem ismeri fel és nem tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz, a gyere- 
kek kizárják világukból, keveset kommunikálnak vele, nem avatják be mindennapjaikba.  
Saját szabad virtuális világukba menekülnek, új kapcsolatokat létesítenek. Az IKT eszközök 
megjelenése tulajdonképpen egyfajta konkurenciát jelent a szülőknek, nem megfelelő szü-
lő–gyermek kapcsolat esetén a serdülők számára egy alternatív világot nyújt, ahol szabadon, 
kötöttségek, szülői ellenőrzés nélkül informálódhatnak, ismerkedhetnek. Ennek veszélyét  
a néhány autoritatív szülő már tudatosította, a többiek a sorozatos küzdelmek – alkudozások, 
büntetések, beszélgetések – folyamatában csiszolgatják nevelési gyakorlatukat.

Szülői stílusok – Internetes szülői stílusok (internet parenting style)
A szülői stílus fogalmának értelmezése a szakirodalomban különböző szempontok alap-
ján történik. A két fő szempont, amely különböző variációkban fordul elő az egyes elméle-
ti megközelítésekben – pszichodinamikus megközelítés, tanuláselméleleti megközelítések, 
Schaefer (1965) szülői nevelői attitűdök cirkumplex modellje, Baumrind (1971), Maccoby 
és Martin (1983), Holden és Edwards (1989) – a szülő–gyermek közötti érzelmi kapcsolat,  
illetve a szülői kontroll mértéke. Az elméletek tükrében az „ideálisnak” tekintett szülői stí-
lus jellemzői a szülő meleg-érzékeny viszonyulása gyermekéhez (Schaefer, 1965), a viszonyla-
gos szabadság biztosítása – stabil, rugalmas szabályokkal (Baumrind, 1971), gyermekközpon-
túság (Maccoby és Martin, 1983), szoros emocionális kapcsolat (Holden és Edwards, 1989).  
A korai elméletek után Baumrind (1971) modellje az egyik legismertebb, amelyet Maccoby és 
Martin (1983) fejlesztettek tovább, négy szülői nevelési stílust elkülönítve (autoritativ, autori-
tariánus, engedékeny és elhanyagoló). Erre alapozva Valcke és munkatársai (2010) négy in-
ternetes szülői stílust (internet parenting style) alakítottak ki. Az alacsony fokú–magas fokú 
kontroll és az alacsony fokú–magas fokú érzelmi szülői bevonódás négyes mátrixa adja az 
említett négy szülői stílust. Dolgozatomban a Valcke és munkatársai (2010) által végzett ku-
tatás alapján próbáltam operacionalizálni az IKT eszközhasználatra vonatkozó „szülői sza-
bályozást” és „szülői érzelmi bevonódást”, s besorolni a megkérdezett szülőket a négy inter-
netes szülői stílus valamelyikébe. A „gyakorlat” azt mutatta, hogy az általam vizsgált terepen  
a megkérdezett szülők körében az internetes szülői stílusok még alakulóban, változóban van-
nak, nem lehetett a két dimenzió mentén markáns típusokat egyértelműen elkülöníteni. Ezért  
a típusoktól eltekintve „leíró” formában mutattam be szülői stílusokat. Meglátásom szerint  
a nevelési stílusok főképp a szülők iskolai végzettsége szerint differenciálódtak, amely jelentősen 
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meghatározta a szülők foglalkozását, jövedelmét és a gyermeknevelésről vallott nézeteit is.  
A szülők nevelési stílusát befolyásoló kulturális és strukturális tényezőket számos kutatá-
si eredmény alátámasztja. Az osztályhovatartozás (Bianchi and Robinson, 1997; Cooksey  
et al., 1997; Coontz, 1992; Hays, 1996; Lareau, 2003; McLanahan, 2004; Menaghan 1991), az 
iskolázottság, a foglalkozás, a végzett munka komplexitása (Kohn et al., 1986; Cooksey et al., 
1997), a jövedelem és a forrásokhoz való hozzáférés lehetősége (Coontz, 1992; Hays, 1996; 
Hochschild, 2002), a szűkebb társadalmi, illetve lakókörnyezet (Holloway és Pimlott-Wilson, 
2014) mind-mind olyan tényezők, amelyek hatással vannak a szülők nevelési stílusának, köz-
vetve pedig az internetes nevelési stílusának alakulására.

Az említett tényezők kölcsönhatásának keresztmetszetében vizsgálva a kutatásomba be-
vont szülők internetes nevelési stílusát az egyik legmeghatározóbb tényezőnek a szülők  
iskolázottsága bizonyult. A magasabb iskolai végzettséggel (főiskolával, egyetemmel) ren-
delkező szülők (főleg anyák) esetében volt megfigyelhető leginkább a partneri viszonyra  
alapozó szülő–gyermek kapcsolat, amelyben a szülő tudatosan törekszik a kölcsönösen nyi-
tott, bizalomteli kommunikációra serdülőjével, ahol a beszélgetések, tárgyalások nagyobb 
szerepet kapnak. Ez megmutatkozott a serdülő IKT eszközhasználatának szabályozásában is. 
Mivel ezek a szülők jórészt rendelkeznek bizonyos fokú digitális kompetenciával, pontosabban 
meg tudták határozni elvárásaikat az okoseszközök használatát illetően, nemcsak az időtarta-
mot, hanem a tartalmakat és a serdülő kapcsolatait is jobban tudták követni. Többet érvelnek,  
magyaráznak, nem annyira korlátozásokkal, inkább meggyőzéssel próbálnak hatni gyerme-
kükre. Fontosabbnak tartják meghallgatni álláspontját, biztosítani számára bizonyos fokú 
önállóságot, hogy tapasztalatokat szerezhessen, és a későbbiekben önszabályozóvá válhasson. 
Elmondásuk szerint számukra is kihívást jelentenek az IKT eszközök, az új helyzetben ők is 
számos nehézséggel szembesülnek. De a korábban megalapozott őszinteségen, elfogadáson 
alapuló szülő–gyermek kapcsolatban könnyebben megtalálják a hangot serdülőikkel, bizal-
masabb viszonyuknak köszönhetően több rálátásuk nyílik gyermekeik eszközhasználatának 
minden vetületére. Nyitottabbak a tájékozódásra, az önképzésre. Bár gyakran küzdenek idő-
hiánnyal, és általában nélkülözniük kell az apák állandó jelenlétét is, több energiát fordítanak 
gyermekeik nevelésére, iskolai előmenetelük követésére, jövőjük tervezésére. Többet fektetnek 
be kulturális tőkéjük gyarapításába, amelynek szerves részét képezi a megfelelő szintű digitális 
kompetencia kialakítása is.

Az alacsonyabb iskolai végzettséggel (szakiskola) rendelkező szülők lényegesen kevesebb 
időt és energiát tudnak fordítani gyermekeikre, legtöbben reggeltől estig kénytelenek dolgoz-
ni, sőt gyakran gazdálkodnak, vagy – különösen az apák – időszakosan külföldi munkát is 
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vállalnak. Az alacsony jövedelmek kiegészítésére végzett folyamatos pluszmunkák tulajdon-
képpen a gyermekektől veszik el az időt, és nemcsak a fizikai időt, hanem a nevelésükre fordít-
ható energiát is. A hónapokig külföldön tartózkodó, vagy az estig dolgozó apák szinte teljesen 
kiesnek a gyermeknevelésből, ami azt is jelenti, hogy ennek terhe és felelőssége legtöbbször az  
anyákra hárul. Az anyák többsége szintén munkába jár, megterhelő fizikai munkát végez, vagy 
közülük sokan a nagyon sok türelmet, érzelmi bevonódást igénylő segítő szakmákban (ápo-
ló, pedagógus) dolgoznak. Mivel a gyermekkel való állandó egyezkedésekre, megbeszélésekre 
kevés idejük és energiájuk jut, többségük inkább a tiltó, büntetésekkel nyomatékosított sza-
bályozással próbálkozik. A gyakran korlátozó, büntető jellegű nevelési gyakorlatot tehát sok 
esetben a folyamatos, kimerítő, pihenést nélkülöző munkavégzés miatti fáradtság, türelmet-
lenség is „táplálja”, ami az IKT eszközök szabályozásában is érvényesül. Számukra nagyobb 
kihívást jelent az IKT eszközök megjelenésével kialakuló új helyzet kezelése is. Többnyire 
ők azok, akik kevésbé használják, így kevésbé tartják hasznosnak az IKT eszközöket, ezért  
aztán nehezebben viselik serdülőik „állandó telefonozását”. A szülők távollétében a gyermekek  
könnyebben válnak az internet, az online játékok rabjává. Ezért még nehezebb a szülők szá-
mára a szabályozás, a korlátozás. Az anyák közül sokan hangot adtak bizonytalanságuknak, 
bűntudatuknak, tudják, hogy gyermekeikkel sokkal többet kellene beszélgetni, hogy nem kel-
lene velük kiabálni, vagy állandóan büntetni. Többen törekednek is ezek alkalmazására, de  
a hétköznapi gyakorlatban (a sok munka, a „hajtás”, az időhiány, a fáradtság miatt) kevesek-
nek sikerül. Talán ezzel magyarázható az is, hogy sokuknak nehézséget jelent a következetes-
ség. Bár legtöbbször hirtelen felindulásból könnyen büntetnek, de könnyebben engednek is. 
Ez a fajta nem következetes, hol tiltásokra, korlátozásokra, hol megengedésre alapozó nevelési 
stílus az IKT eszközök használatának szabályozásában hosszútávon kevésbé vezet az önkont-
roll kialakulásához. Ugyanakkor jól tükrözi ezeknek a szülőknek, különösen az anyáknak  
a nehéz helyzetét, a bizonytalanságot, amely gyakran tehetetlenségérzéssel párosul. Tanácsta-
lanok, azt érzékelik, hogy gyermekeik IKT eszközhasználatát nem tudják szabályozni, hiszen 
a keretek közös megbeszélésére, az alkudozásokra kevés idő jut, fizikailag is kevés időt tudnak 
együtt tölteni. Kételyeikkel, félelmeikkel gyakran magukra maradnak, sok családban a fér-
jek, a nagyszülők a feleség feladatának, felelősségének tekintik a gyermekek nevelését, szabá- 
lyozását. Külső szakmai segítséget sem nagyon kapnak, az iskolában eddig egyetlen alkalom-
mal került terítékre a biztonságos internetezés. Nevelési gyakorlatukban gyakran együtt van 
jelen a tiltás, korlátozás, büntetés és a megengedés, vagy időnként akár az elengedés.

A szülők nevelési stílusának vizsgálatánál az iskolai végzettség mellett természetesen az 
egyéb tényezők befolyásoló hatásával is számolni kell: a foglalkozásukkal, a jövedelmükkel, 
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a saját családból hozott tapasztalatokkal, értékekkel és nem utolsósorban a szűkebb környe-
zet mentalitásával, nevelési gyakorlatával, azaz a családok anyagi, kulturális tőkéjével. Ennek 
tükrében válik árnyaltabbá a szülők nevelési stílusa, amely bizonyos fokig összhangban van  
a szülők internetes nevelési stílusával. De nem minden esetben, hiszen az IKT eszközhasználat 
területén a szülők zöme gyermekeinél alacsonyabb digitális kompetenciával rendelkezik, ami 
megnehezíti számára a megfelelő beavatkozási, szabályozási módozatok megtalálását. Külö-
nösen az általában korlátozó, kontrolláló szülő jut könnyen „zsákutcába” az IKT eszközhasz-
nálat terén, hiszen az időtartamon kívül a használat egyéb vetületeit alig, vagy egyáltalán nem 
tudja ellenőrizni, korlátozni. Ez a kognitív disszonancia-állapot gyakran feszültséget, szoron-
gást idéz elő a szülőkben, ami addigi nevelési gyakorlatuk, elveik újraértelmezésére készteti 
őket, és nevelési stílusok, gyakorlatok sokféleségét hozza létre. Így válhatnak az IKT eszközök 
a szülő–gyermek kapcsolat befolyásoló tényezőivé, alakítóivá. Ennek a változási folyamatnak 
a nehézségei, bizonytalanságai folyamatosan visszaköszönnek az interjúszövegekben.
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Absztrakt
Írásom kiindulópontja egy tapasztalat, amellyel a képzésvezetői munkám során találkoztam 
és amely módosította a hagyományos tudásátadási eszközkészletet mozgósító e-learningre, 
illetve a technológia szabványai által dominált mobil alapú képzési környezetekre vonatkozó 
szemléletmódomat. Kutatómunkám formájául az annotált bibliográfiát választottam, melyet 
egy-egy rövid írás fog közre, összefoglalva a vizsgálódás tárgykörét, a fogalmak viszonyait és  
a kutatói kérdések közül azokat, amelyekkel ritkábban vet számot a szakirodalom.
A technicizmus az oktatásban betöltött szerepét tekintve sokszor sugall értékmentességet, holott 
a tudásszerzés a felnőtt élet során minden mozzanatában egyértelmű értékválasztás. 
A kutatási erőfeszítések szisztematikussága kizárja a rövid távú gondolkodást az oktatást érin-
tő digitalizációs tendenciák kapcsán. Egy gazdag forrásanyag feldolgozása, amelyben az át-
fogó visszajelző rendszerekkel operáló longitudinális kutatásokra helyeződik a hangsúly, ma  
a legpontosabb előrejelzője lehet a felnőttoktatást érintő változási modellek kibontakozásának, 
melyeket a digitalizáció ösztönöz.
Kulcsszavak: m-learning, technicizmus, tanulási környezet, változásmodell, bibliográfia
m-learning, technicalism, learning environment, model of change, bibliography

Bevezető
Írásom kiindulópontja egy tapasztalat, amellyel a képzésvezetői munkám során találkoztam, 
és amely módosította a hagyományos tudásátadási eszközkészletet mozgósító e-learningre, 
illetve a technológia szabványai által dominált mobil alapú képzési környezetekre vonatkozó  
szemléletmódomat.

Az m-learning szükségszerű következménye volt annak a változásnak, amit a vezeték nél-
küli internet és telekommunikációs eszközök széles körű elterjedése jelentett. A strukturált 
tudás megosztásának lehetőségeiben a mobil-platformok szerepvállalása természetes, de kép-
zésvezetői szempontból a platform tartalmi kihasználhatósága közel sem végtelen, képzési 
környezetnek pedig az esetek nagyobb részében elégtelen.
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Fontos volt számomra, hogy a képzési rendszeremet ért kihívásra tudományos igényű vála-
szokat keressek, és megismerjem annak a gondolkodási környezetnek a szemléletét, amelyben 
az m-learning létrejött. Kutatómunkám egyetlen formában tudja elérni a célját, és ez az an-
notált bibliográfia. Ezt egy-egy rövid írás fogja közre, összefoglalva a vizsgálódás tárgykörét, 
a fogalmak viszonyait és a kutatói kérdések közül azokat, amelyekkel ritkábban vet számot  
a szakirodalom. Így válik ez a forma alkalmassá arra, hogy a témában érintetté váló, azzal 
most ismerkedő oktatói, kutatói, valamint képzésvezetői közösség számára is megnyíljon egy 
olyan értelmezési keret, amely lehetővé tesz újabb kritikai észrevételeket.

A tudományos igényű válaszok, amelyeket a kutatóközösség az m-learning térnyerésére 
adhat, azt a korszellemet képviselik, amelyben a jelenség megszületett, befolyást szerzett, meg-
hódította a tudásátadási közegek egy részét és alternatívákat szolgáltat (a technológia eszköz-
készletével) a tantermi gyakorlatra, illetve az e-learning alapú strukturált moduláris oktatási 
rendszerekre. 

Az annotált bibliográfia mint formális vizsgálati keret lehetőséget ad az olvasó számára, 
hogy valóban áttekinthesse a témára válaszul született megállapításokat, és saját pedagógiai/
andragógiai tapasztalatába illessze mindezen következtetéseket.

Írásom azon túl, hogy magában foglalja a válogatott szakirodalmi ajánlót és az annotáci-
ókat, kapaszkodókat ad annak feltárásához, hogy a jelenség értelmezésének fundamentumát 
jelentő  fogalmak miként viszonyulnak egymáshoz. Itt kap szerepet a technicizmus képzési 
környezetre reflektáló jelensége, amely magyarázó elve számos összehasonlító elemzésnek.  
A gondolatmenet része olyan megállapítások forrásának az igazolása, amelyek az oktatás kul-
turális beágyazottságát a technicizmussal vetik össze, illetve a képzési folyamat értékelésé-
nek azon részére is figyelmet fordít, hogy a tudomány szempontjából miért gyorsult fel ilyen 
rendkívüli módon az oktatást érintő fejlődés üteme, és miként váltak a tanulási módszerek 
(mikrotanulás) s az új képzési közegek (LMS – learning management system) hétköznapiakká 
úgy, hogy tudományos konszenzus nem jött létre a hasznosságukról és implementálhatósá-
gukról az oktatási-képzési környezetbe. Mindez mégis magyarázatot szolgáltathat arra a kihí-
vásra (mégha nem is a témát érintő teljes szakbibliográfia alapján), amely a tudásipar oktatásra  
vetülő szegmensét az m-learning megjelenésével és térnyerésével érte. Ahhoz, hogy tudomá-
nyos értelemben jól követhessük a változások értelmét és célját a felnőttképzési rendszerben, 
az oktatási folyamat céltudatos személyiségfejlesztésre és a szereplők tudatos együttműködé-
sének szükségességére is fókuszáló írások megállapításait is mozgósítanunk kell. 

Magára a változás ütemére vonatkozó magyarázatokat a technicizmus térnyerése miatt te-
kinthetnénk pusztán a korszellem vívmányának, ha nem lenne a fejlődés egyenlőtlen a képzés 
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megvalósítására tervezett rendszerkörnyezet és a képző személy képességeinek formalizálásá-
ból eredő didaktikai hiátus miatt.

A bibliografikus elem az elbeszélésmódban egy olyan lehetőség a helyzet áttekintésére, ami 
sokkal többet nyújt, mint egy most konstruált eredeti gondolatmenet. Láttatja az ezredforduló 
utáni tudományos értékű írások szempontjait, és végiggondolt módon strukturálja azoknak 
a fogalmaknak a világos dominanciáját, amelyek hozzájárulnak a témára reflektáló tudás el-
mélyítéséhez. A szakirodalom – éppen a jelenség gyors változása miatt – bőséges. Az anno-
tációk a tudományos szövegekben tárgyalt tények köré épülnek, abban az esetben is, ha csak 
részben igazolják a címben megjelölt állítást. Vagyis nem veszik védelmükbe a hagyományos, 
illetve az organikusan fejlődő digitális tudásátadási módszereket, hanem feltételezik a techno-
lógiai megoldások hosszú távú primátusát az oktatásban.

A tananyagfejlesztőként általam jegyzett curriculum jelentős mértékben függ az oktatói kom-
petenciáktól digitális környezetben is, és tudom, hogy ez sok száz egyéb komplex tantervnél és 
pedagógiai programnál is így van. Az m-learning azonban természeténél fogva uniformizál, 
így arra kényszeríti a tananyagfejlesztőt, hogy visszaszorítsa mentalitása azon elemeit, amelyek 
oktatóvá tették, és szituatív lehetőségek között adja át tudását. Ennek a szituativitásnak a jellegét 
meg kell értenünk, hogy értékelni tudjuk a hatását a tanult készségeinkre, az oktatói értékelhető-
ségünkre, a felnőttképzés jövőjére és annak didaktikai kihívásaira vonatkozóan. 

A szituativitás (a tanulás alkalomszerűsége) nem pusztán a vizsgált jelenség (m-learning és 
a technicizmus térnyerése) része, hanem annak fundamentuma is. Nem veszélyezteti ugyan az 
e-learning – mint tanulási környezet – értelmezési kereteit, de átalakíthatja azokat, és ebben  
a folyamatban a digitalizáció nagymértékben segíti. 

Ám ha csak a digitalizációval kellene a képzésvezetőknek szembenézniük, szólhatna írá-
som az e-learningről vagy a hibrid tanulási formákról. A digitalizáció csak az eszköz szintjén 
keretezi a sokkal régebb óta velünk élő technicista attitűdöt, amely tudományos értékelések 
és alapos vizsgálatok nélkül (pusztán a korszellemet kihasználva) módosíthat minden olyan 
szabályozón, irányelven és módszertanon (a formális és az informális oktatási rendszerekben 
egyaránt), amelyek ma a strukturált nevelő-oktató tevékenységet alkotják. 

A technicizmus – mint gondolkodási forma és megoldáskeresési attitűd – az oktatásban 
betöltött szerepét tekintve sokszor sugall értékmentességet. Kívül helyezni a képzési helyzetet  
a közvetlen emberi tényezőn, professziót sejtet és tanulási szabadságot ígér a befogadó számá-
ra. Ha ez az újjáéledő fogalom helyet kér magának az oktatás mai kultúrájában, akkor érdemes 
feltérképezni a hozzá köthető paradigmákat, hogy az elvárások, amelyeket az így szerveződő 
képzésekkel szemben támasztunk, pontosak lehessenek.
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A témát érintő fogalmak az akadémiai gyakorlatban
A tanulmányokban használt egyes fogalmak egymáshoz való viszonyát érdemes kifejezni, mert 
az annotáció erre nem lesz alkalmas. A fogalmak közvetlen magyarázatát ismertnek tekintjük, 
de egymáshoz való értékelő viszonyuk kialakítása sarkalatos. Három fogalompár dominan-
ciája segíti a forrásfeldolgozással kapcsolatos munkát, amelyeket az oktatási folyamat három 
dimenziójaként értékelek. Az első fogalompár az oktatói szerepfelfogás és az LMS-rendszerek, 
amelyek a tudás átadásához kötődnek. A második fogalompár az m-learning és az integrált 
mikrotanulás, ezek a tudásszerzéshez fűződnek. Végül a harmadik fogalompár az e-learning 
és a technicizmus, melyek a tudástranszferhez kapcsolódnak.
A fogalompárok összekapcsolása értelmezési támpontot ad, segít átfogóbban látni azt a tényt, 
hogy az értelmezési keret aktívan alkalmaz olyan terminusokat, amelyek elfogadottá váltak tar-
talmilag, és paradigmákhoz, modellekhez kötöttségük vitathatatlan. Végül vannak olyan fogal-
mak, amelyeknek a konkrét tanulási helyzetekhez igazodó értékelésével még adós a szakma.
A választott fogalmakról szóló bekezdések nem az elmélyült elemzést szolgálják (hiszen erre 
vállalkozik a bibliográfia), hanem olyan szempontok mérlegelését, amelyek a jelenségek gyors 
egymásutániságát, valamint módszertani törékenységét fedik fel.

Oktatói szerepfelfogás − LMS (tudásátadás)
Az m-learning nem az e-learningből következett, önálló fejlődési utat járt be és már az 1970-
es évek óta alkalmazzák. Nem csak a hibrid tanulási formák vagy a tantermi gyakorlat elemi 
digitalizálásának célja hívta életre, hanem a képzési költségek csökkentése és a potenciálisan 
kifizetődőbb tanulási tapasztalat igénye.

Ebben a helyzetben az oktatói szerep alternatívájává vált az LMS-alapú képzési környeze-
tek korlátlan alkalmazási lehetősége. Az m-learning azonban az e-learningtől eltérően nem 
definiálta a tudásátadási lehetőségek azon körét, amely az LMS-alapú képzési környezetben 
megvalósítható, így nincsen konszenzusos módszer a benne teljesíthető strukturált oktatási 
gyakorlatra. 

Az oktatói munka (maga a pedagógia/andragógia szemléletének gyakorlata) és a hozzá 
kapcsolódó hivatásbeli és professzionális elemek a tanulási helyzet elvitathatatlan részei. Ha 
mindezt korlátozott szerepfelfogásként értelmezzük inkább, akkor is el kell fogadni azt a tényt, 
hogy az oktató szakértelemmel járul hozzá az oktatás folyamatához, ami a befogadókban ka-
talizálja a megértés vágyát. Jelentős differencia mutatkozik ehhez képest az LMS-platformok, 
akár mobil, akár desktop felületen követett képzések esetében, ahol az oktatói professzióhoz 
többnyire nem fér kétség, de a személyesség és a differenciált figyelem hiánya a későbbi tanulá-
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si módszerek és az értékelés kérdéseiben (lényegében az egész curriculumot illetően) módosít-
ja mindazt, amit tudásátadásnak hívunk. Az LMS-platformokon folyó oktatás (részben mivel 
előre rögzített tananyagokról van szó) racionalizálja az átadni szükséges ismeretek körét és az 
oktatás módját.

M-learning – Integrált mikrotanulás (tudásszerzés)
Az m-learning összekapcsolta a tanulási tevékenységeket a legújabb technikai eszközök használa-
tával és bevezette a integrált mikrotanulás (IML) fogalmát. A mikrotanulás olyan tanulási hely-
zetekben is a tudásszerzési módszer alapjává vált, amelyek összetettebbek annál, hogysem a kis 
szekvenciákra osztott tanulási időkeret alkalmazható lenne. A tanulási célokat érintő perspek-
tívák nélkül a tanulás és a készség alapú oktatás nem valósítható meg hatékonyan. Éppen ezért  
a mikrotanulás felülvizsgálandó minden olyan m-learning helyzetben, amelyben a mikro-kon-
cepció kevés a megértéshez. A készség alapú oktatási stratégiákat ez különösen veszélyezteti. 

Az m-learning nem a hagyományos empirikus kutatói úton, hanem az üzleti tudományokat 
érintő módszertani gyakorlatban ért el hivatkozható eredményeket. Ez különösen a vállalati 
felnőttképzési környezetnek köszönhető, de mivel ma már nem csak ezt a szférát érinti a szé-
les körű használat, az alaposabb vizsgálódás időszerű. A mikrotanulás megítélése változatos  
a kutatói gyakorlatban, a tanulási hatékonyságra, a tanultak felidézhetőségére vonatkozó mé-
rési nehézségek, valamint az új tanulási ökosztéma (mobil eszközök) jellege miatt.

E-learning − technicizmus (tudástranszfer)
A technicizmus jelenségének jelentős irodalma van, mégis vállalhatna nagyobb szerepet an-
nak megértésében és mérlegelésében, hogy az elmúlt két évtized során mely világkép vagy 
rendszerelméleti keret magyarázza mindazt a változást, amivé az ember ismeretszerzési kör-
nyezete vált. A szakirodalom a tanárképzési programokban ragadja meg a technicizmus ha-
gyományos oktatási rendszerre gyakorolt hatását, de ez nem elegendő a jelenség reflexív érté-
keléséhez. Ugyanakkor érthető a technicista nézőpont megjelenése az oktatás világában, mert 
eszközeivel, a kínált tudásátadási, tudásszerzési és tudástranszfer megoldásokkal mérhetőbbé 
teszi az oktatás teljes folyamatát. A technológiai eszközök fetisizálása egy alapvetően emberi 
tényezőn alapuló folyamatban mérhetetlen előrelépést jelenthet akár a teljes oktatási szféra tel-
jesítményértékelésének adatvezérelt megközelítéséhez. A technicista megközelítést vallók cél-
ja vélhetően nem a tanári szerep kiüresítése, vagy a tantermi gyakorlatok átformálása, hanem  
a (felnőtt)oktatási folyamat mérése, akárcsak más professzionális tevékenységek esetében, 
amelyek piaci helytállása és kompetitív jellege így bontakoztatható ki. 
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Ez az írás azt a meggyőződést képviseli, hogy amennyiben a cél valóban ez, úgy az okta-
tási szolgáltatást igénybe vevők maradéktalan tájékoztatása érdekében, tudományosan több 
szempontból igazoltan, az empirikus módszertani megfeleltetésekkel világszerte kipróbált 
modellek jöjjenek létre, amelyek világos eredményeket mutatnak be, és így lehetővé teszik  
a mérlegelést a hagyományos oktatás, az e-learning és az m-learning alapú képzési környezet 
tudásátadási modelljei között. El kell ismerni az igényt az oktatásban is releváns mérési lehe-
tőségekre, de igazolni kell akadémiai eszköztárral azt, hogy erre a szféra készen is áll.

Az m-learninggel foglalkozó írások nagy része nem igazolja, hogy az e-learning készítette 
volna elő bármilyen elméleti konstrukció keretében a mobil tanulás expanzióját. Fontos érteni 
a két tanulási platform és módszertani forma fejlődési útjának elszakadását egymástól, mert 
így az e-learning a távoktatási stratégiák/technikák eredeti (nem átmeneti) közege marad, 
amely viszont előzményének a tantermi oktatást tekinti.

A szakbibliográfia összeállítása
Szigorúan véve nem szakbibliográfia születik, hanem repertórium, a felvetések szempontjá-
ból értékes publikációk kiemelése. Az annotációkba válogatott szövegek esetében a beveze-
tőben körülhatárolt kiindulópontok felnőttoktatásra vetülő magyarázataival foglalkozom.  
A szakirodalmi válogatásban egyaránt megjelenítettem referenciának számító, illetve kevés-
sé idézett, de szemléletbeli újdonságokat tartalmazó tudományos írásműveket, amelyekről 
azt gondoltam, hogy érvényes és kielégítő magyarázatokkal szolgálnak. A tudományfilozófia,  
a modern üzleti tudományok, az andragógia és a didaktika vizsgálati területeiről válogattam 
szövegeket, utóbbi esetben különös tekintettel a moduláris képzéssel foglalkozó tanítási és 
képzés-tervezési módszertanok tárgyalására, mert a modularitás definíciója figyelemre méltó 
bővülést mutat az elmúlt évtizedben.

Az annotációk azon részei, amelyek szisztematikus kutatási gyakorlatot alkalmazó tanul-
mányt foglalnak össze, inkább a választott kutatási módszerről és annak eredményeiről szól-
nak. Más esetben a tudományos írás olyan célú kommentálásán van a hangsúly, hogy a szö-
vegben kifejezett érvek miképpen segítik az olvasót érvelése alakításában, és hogyan tudja 
felhasználni a vonatkozó forrást a témát érintő önálló kutatási projektjében. 

A szerzők szemléletbeli elkötelezettsége, valamint kutatói tapasztalatszerzésének helye és körül-
ményei kiemelten fontosak számos olyan tudományosan is értelmezhető jelenség egyidejű vizs-
gálatánál, amelyek ma a tudás megszerzésének és alkalmazásának forrását jelentik. Éppen ezért 
a teoretikus és a gyakorlatra fókuszáló írásművek azonos arányban szerepelnek a bibliográfiában. 

Kifejezett célom volt, hogy a kiterjesztett esettanulmány-kutatás módszert alkalmazó írá-
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sokban – melyek példái az ipar és nem az oktatás világából származnak – említett felnőttkép-
zési hatékonyságjavító módszerek (az elmúlt két évtizedben bevezetett számos technológiai 
alapú képzési innováció) főszerephez jussanak. 

Az oktatáskutatás azon része, amely a hosszú távú hasznosulásra és a módszertani alapok-
ra fókuszál, egyensúlyba hoz minden olyan okfejtést, ahol a tudományosság középpontjában  
a kognitív folyamatok és a technológiai hegemónia áll. Az egyensúlyteremtés igényéhez 
azonban hozzátartozik a tudásátadásról szóló gondolkodás azon része is, amely közelebb áll  
az akkreditációk, a minőségbiztosítás és a tudás átadásának filozófiai megközelítéséhez, így az 
ezekkel a szempontokkal számot vető munkákat is a bibliográfia részévé tettem.

A szakirodalmi gyűjtemény nyilvánvalóan nem teljes, hiszen mindössze kilenc írásmű be-
mutatására koncentrálódik. Nem objektív, mert a címben kifejezett szemlélet az összeállítás 
alapja, de szándékom szerint kurrens és referencialitást érdemlő művekből áll, amelyek bátor, 
alapos és nagyívű elemzés során vetnek számot a jelen azon mozzanataival, amelyek a tudásá-
tadás új és tradicionális színtereinek feszültségét láttatják. A helyzet által generált feszültséget 
azért érdemes elismerni, mert ez felfedi egyes modellek és oktatási közlésmódok megalapozat-
lanságát, pontosabban a mögöttük álló fejlődés folytonosságának hiányát.

A kilenc írásmű sorrendje a bibliográfia szabályai szerint ugyan alfabetikus, ám a művek átte-
kintésének sorrendisége is döntő fontosságú, ezért alább megfogalmazom ajánlásomat e téren. 

1. Sujit Kumar Basak, Marguerite Wotto és Paul Bélanger alapozó munkája a digitális felülete-
ken működő képzési formákra alkalmazott terminológiák közötti különbségek szisztema-
tikus elemzését végzi el. Hiánypótló írás az alapos tudományos megértés érdekében.

2. Andrina Granić és Nikola Marangunić modellező írása a technológia elfogadásával (TAM) 
kapcsolatos speciális témákra összpontosít. Egy bibliográfia a bibliográfiában, amelyben  
a szerzőpár jelentős munkát végzett el azzal, hogy a vizsgált témát érintő megállapítások 
predikatív érvényességét is egyedi módszerrel kutatta. 

3. A technológia elfogadási modellje képezi Wei Wei Goh, Jer Lang Hong és Wilson Gunawan 
vizsgálódásának is a gerincét, de más vizsgálati környezetben válik az oktatáskutatási erő-
feszítések vezérfonalává.

4. Charles M. Weber az iparban alkalmazott példákkal operáló disszertációjának kiterjesztett 
esettanulmány-kutatása olyan tanulási architektúrát javasol, amely hierarchiában határoz-
za meg a vállalati képzéseket hatékonyabbá tevő mutatókat. 

5−6. Sangeeta Mehrolia, Subburaj Alagarsamy és Indhu Sabari, illetve Lee Yen Chaw és Chun 
Meng Tang a web alapú tanulási rendszerről szóló elemző írásai indiai, japán és dél-afrikai 
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felnőttoktatási környezetekben alkalmazott LMS-alapú rendszerek hatékonyságát kutatják, 
kérdőíves adatfelvétellel, középpontban az oktatók véleményével az LMS hasznosságáról. 

7. David Carr és Don Skinner tudományfilozófiai alapokon álló írása az oktatói kompetenci-
ák közül a reflexiós készségről és az interdiszciplináris professziót érintő gyakorlat fontos-
ságáról szól, melyek jelen tudásunk szerint az LMS-rendszerekben modellezhetetlenek az 
oktató hiányában.

8−9. Az elméleti írásművek szerzői: John Traxler, illetve Desmond Keegan olyan konzekven-
ciára kíváncsiak, amihez a infokommunikációs technológiák története biztosítja a forrást. 
A teoretikusan is helyes szintézisek szilárd alapot teremtenek a tudás kibontakoztatásához  
a területen.
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tudásának célját, amikor az oktatás egységes fogalmát keresi. 

Chaw, Lee Yen − Tang, Chun Meng (2018): What Makes Learning Management Systems Effective 
for Learning?, in: Journal of Educational Technology Systems, Vol. 47 Issue 2, pp: 152−169. 

 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047239518795828
 A szöveg érdekessége, hogy keletkezésének idején, 2018-ban már a mainstream részének 

tekinti az LMS-alapú oktatási környezet alkalmazását a felnőttképzésben. A mainstraim 
kifejezés használata két okból elgondolkodtató egy tudományos írásműben. Magában hor-
dozza azt, hogy kiszorít valamint a lehetőségek közül, ami később megkapja majd az al-
ternatív jelzőt. Így ebben az esetben kérdés, hogy mi az alternatíva, ha az LMS a főáram 
meghatározója. A másik elgondolkodtató szempont, hogy egy adott korszakban a jellemző 
főáramhoz tartozó módszer éppen azért tud főáramba kerülni, mert jelentős a társadalmi, 
a közéleti és a tudományos támogatottsága is. Így lenne hát az LMS-rendszerekkel is? 

 A tanulmány másik izgalmas felvetése, hogy a tanulásirányítási rendszerekhez sorolja az 
online könyvtárakat, bibliográfiákat, repertóriumokat mint a tanulást segítő külső adat-
bázisokat, holott ez az integráció nem reális, hiszen a szakirodalmi nyilvántartások más 
ismeretszerzési metódusok mellett alkalmazhatók hatékonyan. 

 A szerzők úgy teszik fel a kutatási kérdést, hogy az e-learning alkalmazásának esetleges 
problémáihoz közelítve konstruktív lenne megérteni, a hallgatók hatékonyan tudják-e 
használni a technológiát a tanuláshoz is. A szöveg megállapítja, hogy a digitális műveltség 
ehhez elengedhetetlen, mi több, az információkezelés, kritikai gondolkodás is döntő jelen-
tőségű. A kutatást a szerzők vegyes tanulási környezetben tanuló hallgatók közt végezték.

 A DeLone és McLean információs rendszer sikermodelljét is alkalmazza az írás, ami kevésbé 



103

az m-learning és a technicizmus kritikai észrevételek a hagyományos tudásátadási módszerek 
védelmében, annotált bibliográfia alapján rosa susana nhancale

szerencsés egy bevezetés alatt álló rendszer esetében, kivéve ha annak szükségszerű sikeressé-
gét szeretnénk igazolni. A sikermodellt annak vizsgálatára alkalmazzák a szerzők, hogy a tanu-
lásirányítási rendszerek információminősége és szolgáltatásminősége befolyásolja-e a tanulók 
rendszerhasználatát és felhasználói elégedettségét. A szöveg az adatok értékelésén túl érvelé-
sében is hasznos következtetésre jut: azt mondja, hogy végső soron a tanulási eredményesség a 
felhasználói elégedettséggel ekvivalens egy ideálisan működő LMS-rendszerben.

Goh, Wei Wei − Hong, Jer Lang − Gunawan, Wilson (2014): Exploring Lecturers’ Perceptions 
of Learning Management System: An Empirical Study Based on TAM, in: International 
Journal of Engineering Pedagogy, Vol. 4, No 3. pp: 48−54.

 https://www.researchgate.net/publication/304554876_Exploring_Lecturers%27_Percep-
tions_of_Learning_Management_System_An_Empirical_Study_Based_on_TAM

 A tanulmány az oktatók véleményét elemzi a különböző tanulásirányítási rendszerben lét-
rehozható kurzusfelületekről. Az értékeléshez jelentősen hozzátesz az, hogy nem általános-
ságban az LMS-rendszerekről kérdezték az oktatókat, hanem két elterjedt rendszer képezi a 
vizsgálat alapját. Az ázsiában népszerű Moodle, ami egy ingyenes és nyílt forráskódú tanu-
láskezelő rendszer, és az USA-ban használt Blackboard, ami a modularitás ideális kezelésére 
fordított kiemelt figyelmet. A tudásátadási módszerek tekintetében a Moodle a reflektálásra, 
míg a Blackboard  a kollaboratív oktatási tevékenységekre összpontosít.

 A cikk (bár így szó szerint nem tér erre ki) a közhasznú technológia mint jelenség értékét 
vizsgálja, az oktatók módszeresen felvett visszajelző véleménye alapján. A kérdőívben vá-
laszt adó oktatók körében a tanulásirányítási felületek funkcióinak felismert hasznossága 
ideális mértékű volt, de az IKT infrastruktúra részeként és oktatástechnológiai eszköz-
ként az LMS-rendszerekre adott alapvető reakció kedvezőtlen. A képzők megjegyzik, hogy  
a könnyű használhatóság és nyílt forráskódú hozzáférés azok számára tekinthető értéknek 
a funkciók kavalkádját tekintve, akik megfelelő technikai ismerettel rendelkeznek a felület 
informatikai implementálásához és napi szintű használatához.

Granić, Andrina − Marangunić, Nikola (2019): Technology acceptance model in educational 
context: A systematic literature review, in: British Journal of Educational Technology, Vol. 
50, Issue 5, pp: 2572−2593.  https://www.researchgate.net/publication/334365543_Techno-
logy_acceptance_model_in_educational_context_A_systematic_literature_review

 Az írás olyan kutatásokat elemez és azok eredményeit, amelyek a specifikus tanulási tech-
nológiák adaptálhatóságát mérik a Tanulás Menedzsment Rendszerek (LMS), a Hibrid 
E-learing Rendszerek (BELS), a Virtuális Tanulás Környezetek (VLE), videókonferen-
cia-szoftverek vagy multimédia platformok esetében. A tanulmány a TAM-modell hite-
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lességének megerősítését szolgálja, megkönnyítve az értékelési kritériumok alkalmazását 
a változatos technológiák esetében. A technológia-elfogadás modelljét a felhasználók által 
észlelt könnyen kezelhetőségre és hasznosságra fűzi fel, valamint a tanulással való elége-
dettség tényére. Bizonyítja (más szerzők szövegeiből idézve) a játékosítás (gamification)  
jelentős szerepét a különféle technológiák elfogadását tekintve az oktatás kontextusában. 

 Mobil tanulási környezetben végzett kutatási eredmények azt igazolják, hogy a tanulási 
tartalom és a tartalomtervezés minősége, az interaktivitás, a funkcionalitás, a felhasználói 
interfész-tervezés, a hozzáférhetőség, a személyre szabás és a gépi válaszkészség tökéletesí-
tése állnak a mobil tanulás teljes elfogadásának útjában. 

 A szerzők végkövetkeztetésükben megállapítják, hogy a TAM vezető tudományos paradigma  
a korszerű oktatástechnológiák elfogadás- és előrejelzésvizsgálata kapcsán.

Keegan, Desmond (2002): The Future of Learning: From eLearning to mLearning, Fern Univ.,  
Institute for Research into Distance Education, Hagen https://eric.ed.gov/?id=ED472435

 A könyv célja, hogy elemző és elméleti hátteret nyújtson az oktatási és képzési szolgáltatások 
közül a mobil tanulásnak. A tanulás jövőjéről szólva szót ejt az ipari forradalom oktatásra és 
képzésre gyakorolt   hatásáról, a 80-as évek elektronikai forradalmáról és a 20. század utolsó 
éveinek mobil forradalmáról is. Azt állítja, hogy a távoktatásban sikert hozó stratégiák és 
technikák a mobil tanulás sikerének alapjaként vannak jelen már jelenleg is. A gondolatme-
netet három kísérlet zárja, amelyek elméleti konstrukciókat nyújtanak a mobil tanuláshoz.

 Kevés jelentés készült arról, hogy a felnőtt korú diákok hogyan alkalmazzák a mobil ta-
nulást, de a szerző Írországban, Norvégiában, Németországban és Olaszországban is vég-
zett kutatásokat. A szöveg a Leonardo da Vinci-program keretében jött létre, amelyet az  
Európai Bizottság kezdeményezett a szakképzésben résztvevők oktatási és képzési igénye-
ire összpontosítva, az egész életen át tartó tanulás 2007–2013 közötti programjának kiszé-
lesítése érdekében. A szerző tudományos elkötelezettsége e program céljai iránt egy új né-
zőpont megismerésének lehetőségét adja az olvasónak is, hiszen az egész közösséget érintő 
technológiai kihívásként tekint a mobil tanulásra.

 Az e-learning a távoktatás korszerű állomása volt az írás idején. Sokan úgy tekintettek rá, 
mint tele-tanulásra a digitális világban, de volt egy jelentős szabályozási és közmegítélési 
probléma is az e-learning képzési közegében megszerzett diplomákkal. A nemzeti és nem-
zetközi szinten elismert egyetemi/főiskolai diplomák és képzési bizonyítványok odaítélé-
sét jelentette ez azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányi programjuk egészét/nagy részét 
számítógép előtt ülve töltötték. 2002-ben még nem volt világos, hogy az európai távoktatási 
piac milyen mértékben áll át az e-learning-re.
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Mehrolia, Sangeeta − Alagarsamy, Subburaj − Sabari, M. Indhu (2021): Moderating effects of 
academic involvement in web-based learning management system success: A multigroup 
analysis, in: Journal of Educational Technology Systems, Vol: 47 Issue 2, pp: 152−169. 

 https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(21)01103-8
 A szerzők azokat a tényezőket vizsgálják, amelyek befolyásolják a hallgatók WLMS-rend-

szer elfogadását. Számba veszik azt is, hogy az oktatók a technológia felhasználásával a kü-
lönböző módszertani is magasabb tanulási tapasztalatot szereznek.

 A tudományos újítások megjelenése Indiában azt jelentette, hogy az anyagi megosztottság-
tól függetlenül mindenki tisztességes lehetőséget kap az oktatásra. Kétségtelen, hogy nem 
lesz kívánatos ezeket az új technológiákat felhasználni vagy beépíteni az oktatásba anélkül, 
hogy értékelnénk a szükséges pedagógiai feltételeket, így a rendszer ezekben a helyzetek-
ben csak oktatás-promóciós és nem tudományos módszerként használható.

 A tanulmány célja feltárni a WLMS használatának sikerét India oktatási környezetében;  
a hallgatók elvárásainak és a szoftveres rendszer teljesítményének integrálásával.

 Az elméleti hátteret illetően az információs rendszer perspektívájára összpontosítottak. 
Hasonló megközelítéseket alkalmaztak az e-learning átmenetének, az állandó használat-
nak és az e-learning teljesítményének tanulmányozására. 

 Az e-learning sikermodell olyan tényezőket ölel fel, mint a technikai hatékonyság, a tudás 
hatékonysága, a támogatás következetessége, a tanulók (mint ügyfelek) megtartása és szel-
lemi kihasználtsága, valamint a szolgáltatás minősége műszaki, oktatási, tartalmi aspek-
tusból, az információs-rendszer vonatkozásában.

Traxler, John (2018): Mobile learning: the philosophical challenges, problems and implications 
of defining and theorising, in: Progressio South African Journal for Open and Distance 
Learning Practice Vol. 39 No. 1, pp: 17−33. https://journals.co.za/doi/abs/10.25159/0256-8853/1785

John Traxler, a Nemzetközi Mobil Tanulás Szövetség alapítója, a világ első m-learninggel fog-
lalkozó egyetemi professzora, az interaktív tanulási környezetek szakértője. Munkájának 
beemelése a bibliográfiába a referencia értékű írásművek megismerésének fontossága miatt 
indokolt. Traxler két évtizede érvel az m-learning széleskörű alkalmazása mellett, kiterjedt 
munkássága a technológiai háttér (oktató applikációk) és a társadalmi kontextus számos 
területét felöleli, fontos azonban, hogy nem minden kutatása vonatkozik a felnőttképzés 
területén való alkalmazásra, sőt, érvei nagyobbrészt az informális képzési formákra alkal-
mazható m-learning hasznosságát emelik ki. Jelen írása a kontextus-tudatos mobil tanu-
lásról szól, mely munkásságának egyik leglényegesebb sarokpontja megítélésem szerint. 
A szerző az m-learning környezetre fejlesztett applikációiból előhívható oktatóanyagok-
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ra vonatkozó etikai kérdéseket is felvet, hiszen e tananyagok már most is képesek olvasni  
a készülék tulajdonosának viselkedésmódjában, a készülékhasználaton keresztül.

 Következtetésében a szerző az m-learning mint oktatási forma előnyei mellett elismeri azt 
is, hogy a mobil tanulási koncepció a saját normáit a nagyobb hagyományú tudományágak 
diskurzusának is részévé kell hogy tegye. A definíciós és konceptualizációs kérdések keze-
lésére, esettanulmányokat vizsgáló kutatásokra támaszkodik.

Weber, M. Charles (2003): Rapid learning in high velocity environments, MIT – Sloan School 
of Management  https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/8003

 A doktori disszertáció értéke abban rejlik, hogy vizsgálati területe az ipar, azon belül is egy 
bővülő és folyamatos megújuláshoz szokott szektor a mai USA-ban. A felnőttoktatás kérdése  
a vállalaton belüli környezetben egészen más hozzáállást követel. Az oktatási programok a tech-
nológiai változást üdvözlik, mert a tudás stuktúrája gyorsan változik, konvertálhatóságára pe-
dig nagy az igény. Weber terjedelmes műve már tartalomjegyzékében is lenyűgöző abban az ér-
telemben, ahogyan a terület átfogó bemutatását előlegezi. Az írást a 2. fejezet miatt válogattam 
a bibliográfiába, ebben a szerző ugyanis a tanulási és a tapasztalati görbékkel hozza kapcsolatba 
az erőforrások (esetünkben a technológia) természetes korlátait. Így kapcsolja  kutatási okfej-
tését a modularitás tágabb témájához. A moduláris oktatási struktúrákról írt 4. fejezet rendkí-
vüli feltárása annak, hogy milyen feltételek között és milyen oktatási program-tervezési előis-
meretekkel alakítható ki egy professzionális moduláris tananyagrendszer, amely akár online is 
alkalmazható. Az írás abban a tekintetben különleges eleme a bibliográfiának, hogy a vizsgált 
képzési struktúra és környezet tartalmi oldala is technológiai téma, tehát itt egy technokrata at-
titűdű környezet tanuláshoz és tanításhoz való hozzáállása kerül a fókuszba.

Értékválasztások a tudásszerzésben
A bevezetőben azt írtam, a technicizmus az oktatásban betöltött szerepe révén sokszor su-
gall értékmentességet azzal, hogy kívül helyezi a képzési szituációt a közvetlen emberi ténye-
zőn. Ebben a kijelentésben az értéket az oktató adja hozzá az ismeretátadási folyamathoz, de 
ugyanígy a hallgató is, amennyiben reflektál a hallottakra. A tanulásirányítási rendszerek 
többsége azonban az oktató valós idejű jelenlétével nem kalkulál, éppen ezért tudják skálázni 
az ismeretek hozzáférhetőségét és minimalizálni az elérés költségeit. Hogyan viszonyuljunk 
hát azokhoz a korszerű informatikai rendszerekhez, amelyek magas szinten szolgálják ki tu-
dással a hallgatókat, de megszüntetik azt az oktató−hallgató kapcsolatot, amely létrehozza  
a tapasztalatot, ami segít képet alkotni a valóságról. A valóság kifinomult értelmezése a tanu-
lás lényege. Ebben a folyamatban jön létre az értéktudatosság is. 



107

az m-learning és a technicizmus kritikai észrevételek a hagyományos tudásátadási módszerek 
védelmében, annotált bibliográfia alapján rosa susana nhancale

A tudásszerzés a felnőtt élet során minden mozzanatában egyértelmű értékválasztás. A fel-
nőttkori tanulás a választott eszközök, a képzési környezet, az ismeretszerzés módszere és a ta-
nulási stílus tekintetében számos döntést hordoz magában. A személyes prioritások deklarálása 
sokféle formát ölt: az e-learning helyfüggetlenségéhez, az m-learning alkalomszerűségéhez, az 
öntanuló készségek fegyelmező erejéhez való ragaszkodást vagy egy szakmai mentor személyes 
elérésének lehetőségét, esetleg egy vitacsoportban való részvétel élményszerűségét. Ezek szocio-
kulturális igények, amelyeknek kifejeződése az oktatási platformok felé folyamatos.

A bibliográfiába került tanulmányokban az értékelv és az oktatási szolgáltatások kapcsolata 
nincsen a középpontban, mégis, ha közel szeretnénk jutni az alapvető kérdés megválaszolásá-
hoz az m-learning és a technicizmus térnyerését illetően, akkor azokra a személyiségjellem-
zőkre is gondolnunk kell (a tudásszerzéshez köthető viselkedési, gondolkodási és érzésmin-
tákra), melyek az objektív tartalmakhoz (a tananyag formája, a képzési-tartalom, az oktatási 
közeg stb.) szubjektív viszonyulást alakítanak ki a tanuló felnőttekben. A felnőttképzésben 
elérhető oktatási szolgáltatások differenciálódása az értékek személyes és csoportokra vonat-
kozó jellegét is módosítja.

Az egyének értékelő képessége attól függ, hogy a tudásipar felnőttoktatást érintő területén 
történő változásokat a kutatók olyan kihívásnak tekintik-e, amelyre tudományos igényű vála-
szokat kell alkotniuk. Ha a válasz igen, akkor a potenciális hallgatói közösség számára meg-
nyílik egy olyan értelmezési keret, amely lehetővé teszi a tudatos választást a képzési formák 
és programok, a befogadó intézmények és az oktatói értékfelfogások között. Jelentős részben 
a kutatók aktivitásán (és az állami szabályozáson) múlik a humán kontroll fenntartása a fel-
nőttképzés területén.

Összegzés és értékelés
Bár a mobil eszközök integrálása a pedagógiai gyakorlatba egyre szélesebb körben kutatott 
téma, az újító szellemű megoldások iránti elfogultság sokszor felülírja az emberi tanulási ké-
pességek realitását. 

A bevezető írás állításainak célja az értékmentességből való kizökkentés volt minden olyan 
helyzetben, amikor a tudásátadás módjainak jövőjéről és egyértelmű különbségeiről van szó. 
Differenciált módszerek kínálkoznak a befogadók számára, amelyek más-más ismeretszerzési 
utakat jelentenek és a tanultak eltérő mértékű felidézhetőségét biztosítják.

Az összegzés célja a korszerű tanulási helyzetek normatív megközelítése, a pragmati-
kus elméletektől az adattudományi hipotézisekig terjedő értelmezési keretben. A probléma 
definiálatlanságától a megoldás működtetéséig évtizedes útja is lehet egy-egy újító szellemű  
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képzési megoldás vizsgálatának, amely az ismeretszerzés hagyományos terein kívüli érvénye-
sülést kezdeményezi. 

A tisztánlátás határozza meg a tanulási elkötelezettség alapját, ez alakítja az oktatóanyag-for-
mák közti tudatos választást, a tanulási módszereket, a megtanultakról való számadás módjait 
és minden lehetséges tudástranszfert, ami ezt követi. Az oktatási piac differenciálódásának az 
előhírnökei a fenti tanulmányok által is kutatott jelenségek. A bibliográfia azért koncentrál  
a nagy mintán tesztelt kísérletek leírására és az átfogó visszajelző rendszerekkel operáló longi-
tudinális kutatásokra, mert ma ezek a legpontosabb előrejelzői a változás kibontakozásának.

Az adatfelvételek a felnőttképzésben részt vevők körében a teljesítményfigyelő szakaszt 
hosszúra nyújtva kísérik figyelemmel az m-learning felületeken szerzett tudás alkalmazha-
tóságát. Ez a módszertani megközelítés közel vihet minket a valós folyamatok megértéséhez. 
A kutatási erőfeszítések szisztematikussága önmagában kizárja a rövid távú gondolkodást az 
oktatást érintő digitalizációs tendenciák vizsgálatát tekintve. Egy gazdagabb forrásanyag fel-
dolgozása ugyan lehetővé tenné a teljes (intézményi) változásmodell áttekintését, de a cél most 
a korszerű tudományos szakismerettel rendelkező szerzők közül azok szerepeltetése volt, akik 
maguk is adatintenzív módszereket mozgósítanak az eredmények kimutatásához.
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A TERÁPIAVÁLASZTÁS SZOCIOKULTURÁLIS TÉNYEZŐI – 
A KOMPLEMENTER ÉS ALTERNATÍV MEDICINA 

HASZNÁLATÁNAK KÖRÜLMÉNYEI MAGYAR BETEGEK KÖRÉBEN47

DOI: 10.25116/kozelitesek. 2021.3-4-7

Bevezetés
Téma
A kutatás az ún. nem konvencionális gyógymódokat, azaz a komplementer és alternatív me-
dicina (KAM) modalitásait alkalmazó betegek terápiaválasztását befolyásoló szociokultu-
rális tényezőket vizsgálja. Tágabb kontextusban a kutatás arra irányul, hogy a beteg miként 
kerül kapcsolatba az egészségügyi kérdésekre vonatkozó információval és hogyan értelmezi 
azt, valamint interpretációját miként fordítja cselekvésbe. A Hagyományos Kínai Orvoslást 
(HKO) alkalmazó betegek kerültek a kutatás fókuszába, viszont a HKO sok szempontból ma-
gas transzferabilitással bírt a többi KAM-modalitás tekintetében.

Klinikai relevancia
A nem-konvencionális medicina kizárólagos (alternatív) használata – azaz a nyugati orvoslás 
elutasítása – sokszor súlyos betegségek kapcsán, akár a beteg életét veszélyeztetve is előfordul. 
Elterjedt jelenség az is, hogy a beteg terápiaválasztásával kapcsolatos döntéseiről kezelőorvosát 
nem tájékoztatja, ami szimultán alkalmazott gyógymódoknál destruktív terápiás interakciók-
hoz vezethet. Komoly kommunikációs problémák merülhetnek fel akkor is, amikor az orvos 
nincs tisztában a beteg KAM-használata mögött rejlő érvelésével, (szub)kultúrafüggő és sze-
mélyes preferenciáival, ami a beteg részéről bizalomvesztéshez vezethet.

Definíciós kérdések
A komplementer és alternatív medicinának számos definíciója és tipológiája létezik, a legel-
terjedtebb a „nem konvencionális gyógymódok”, de a biomedicina és a KAM határvonala 
országról-országra, akár kórházról-kórházra változhat. A Cochrane Collaboration definíció-
ja nem pusztán arra hívja fel a figyelmet, hogy egy-egy KAM-modalitás kultúrába ágyazott 

47  Doktori értekezés, Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2020, témavezető: Dr. Zana 
Ágnes, egyetemi adjunktus



110

tézis zörgő szilvia

(saját orvosi rendszerrel rendelkező) jelenség, hanem arra is, hogy a KAM meghatározásában 
alapvető kérdés az, milyen medicina domináns egy adott országban.

Prevalencia
A legtöbb KAM-használatot mérő vizsgálat növekvő népszerűséget mutat, de a nemzetközi 
adatok nehezen összemérhetők, mert befolyásolja őket – többek között – az adott egészségügyi 
rendszer felépítése (szektorai, társadalombiztosítás által támogatott eljárások stb.), az alkalma-
zott KAM-definíció (pl.: csak biológiai alapú KAM bevonása, csak nagy gyógyító rendszerek 
eljárásainak mérése, csak specialistánál igénybe vett szolgáltatás vagy csak termék), a KAM 
kategorizációja (pl.: törvénykezés, nemzetközi szervezetek, bizonyítékalapú tipológiák), a be-
tegcsoport (milyen betegség, milyen stádiumban? Pl.: „tüdőrák” vagy „krónikus” vagy „moz-
gásszervi”) és a KAM-használat típusa (pl.: kiegészítő vagy helyettesítő használat).

A tipikus KAM-használó
Számos kutató állítja, hogy az átlag KAM-használó középkorú, jómódú, magas iskolázottságú, 
leginkább daganatos betegségben szenvedő fehér nő. Ugyanakkor más szerzők éppen amellett 
érvelnek, hogy a demográfiai mutatók nem befolyásolják a KAM-használatban nagy szerepet 
játszó egészség- és betegviselkedést, hanem az egyéni, pszichológiai jellemzők a fontosabbak.

A terápiaválasztás
A KAM népszerűségét magyarázó egyik legrégebbi és sokak által még mindig jelentősnek tar-
tott teória a „piaci rés hipotézis”: a KAM a biomedicina által meghagyott „piaci réseket” töl-
ti be, mint a gondoskodás, valamint a szenvedés jelentéssel való felruházása. Sok, KAM-mal 
foglalkozó szakember viszont amellett érvel, hogy ennél komplexebb jelenségről van szó, és a 
terápiaválasztásban szerepet játszó szempontokat két csoportba sorolja: a biomedicinától eltá-
volító tényezők („push factors” pl.: nincs biomedikális gyógymód, nem hatékony, vagy nagyon 
erősek a mellékhatásai), valamint a KAM felé vonzó tényezők („pull factors” pl.: filozófiai kong- 
ruencia, azaz az egyén egy bizonyos KAM-modalitás szociokulturális közegében felfedezni véli 
saját értékrendszerét). A push−pull dichotómiához hasonlóan számos szerző különbséget tesz  
a biomedicinával szemben érzett „elégedetlenség/kiábrándulás” és „értékek/hitek” tényezők kö-
zött, és kimutatták, hogy az elégedetlenség másodrangú az értékrendszer dimenzióihoz képest.  
A vélekedési és viselkedési mintázatok tehát a KAM-használat jelentős prediktorai. Számos  
pszichológiai konstruktum mutat pozitív korrelációt a KAM-használattal, mint például a pozitív 
gondolkodás, az optimizmus, a holizmus, az énhatékonyság és az ágencia, viszont a kutatások-
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ban használt mérőeszközök eltérő módon határozzák meg ezeket az attitűdöket. Emellett, ezek 
a kutatások dekontextualizáltnak minősíthetők, ugyanis nem veszik figyelembe a tágabb politi-
kai, szociokulturális, történelmi és szociálpszichológiai jelenségeket, melyek formálják az egyé-
ni kogníciót és behatárolják/lehetővé teszik tetteit. A teljeskörű KAM-mal kapcsolatos elemzés 
az egyaránt fontos mikro- és makroszintű jelenségeket, az egyént és attitűdjeit szociokulturális 
közegében tartva vizsgálja. A terápiaválasztás teljeskörű megértéséhez fontos tehát tudni, hogy  
a beteg miként gondolkodik a világról, emberről, betegségről, egészségről (magyarázó modell), 
és milyen kulturális diszpozíciók határozzák meg egészségügyi döntéseit.

A magyarázó modell (MM)
Jelen kutatás alapfeltevése az volt, hogy a terápiaválasztás összefügg a beteg világ-, ember-, 
betegség- és egészségképével, mely tartományok együttesen az egyén magyarázó modelljét 
(MM) képezik. Bármely medicina mint kulturális rendszer, rendelkezik MM-mel – az or-
vos és a laikus e jelentésrendszerek segítségével értelmezi tapasztalatát, és tapasztalata formál-
ja MM-jét. Az MM hatással van a tünetek értelmezésére, az egészség- és betegmagatartásra, 
meghatározza többek között, hogy a beteg miként látja el önmagát, milyen gyakran keresi fel 
orvosát, milyen információforrásokból tájékozódik, késlelteti-e a segítségkérést, mennyire kö-
veti egy gyógyító előírásait és milyen hatékonysággal tud megküzdeni a betegséggel.

Célkitűzések
✓  A kutatás célja volt, hogy a KAM alkalmazása mögötti szociokulturális faktorokat és kép-

zet-mintázatokat feltárja, és az eredményeket elsődlegesen az orvostársadalom felé közvetítse.
✓ A kutatás klinikai szempontból releváns célkitűzése volt a KAM-mal kapcsolatos orvos−be-

teg kommunikáció kihívásainak részleteit a beteg szemszögéből feltárni, és az orvostársa-
dalom számára általános javaslatokat tenni arra vonatkozóan, hogy a beteggel a KAM-ról 
miért és hogyan kommunikáljon.

✓ Nem vállalkozott a kutatás arra, hogy a KAM-használatot vagy bármely részterületét mérje 
– hiszen célkitűzései és módszertana nem teszik lehetővé ilyen eredmények generálását. To-
vábbá arra sem, hogy a KAM-modalitások hatékonyságát „objektíven” vagy „szubjektíven” 
minősítse, illetve a modalitásokat összegezze és tipológiába sorolja.

✓ A kutató tartózkodik attól, hogy a KAM-ról, annak igénybevételéről vagy a konvencionális 
medicina és a KAM kapcsolatáról bármilyen értékítéletet alkosson. A kutató meggyőző-
dése, hogy a neutralitás, a reflexivitás és a kritikus gondolkodásmód alapvető és elsődleges 
fontosságú az eredmények megbízhatóságának szempontjából.
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Módszerek
Exploratív és kvalitatív kutatás, melynek két fő pillére a résztvevő megfigyelés és a félig struk-
turált interjú módszere volt. A terepmunka során elengedhetetlen szempont volt az összes 
résztvevő anonimitásának biztosítása.
Résztvevő megfigyelés (2015. január – 2017. május)

Célok: a terepben való „elmerülés”, a jelenségek naturalisztikus környezetben történő meg-
figyelése, a mindennapi tevékenységekben való részvétel.
Mintavételezés: a résztvevő megfigyelés során az alanyok kényelmi mintavétellel, időbeli 
szaturációval kerültek a mintába. A terepmunka helyszínei (rendelők) és gyógyítói (HKO 
orvosok) nem-valószínűségi, nem-arányos kvóta szerinti mintavétellel kerültek bevonásra. 
Az alkalmazott kategóriák a következők voltak: 

1) az attitudinális és gyógyítói tentatív tipológia (maximum variabilitás), 2
) a kezelőhelység földrajzi elhelyezkedése (Buda és Pest), 
3) a gyógyító nemzetisége (magyar és kínai), 
4) a gyógyító neme (férfi és nő).

Félig strukturált interjúk: gyógyítók (2015. január – 2017. július)
A 1,5−2 órás interjú a gyógyító rendelőjében zajlott. Hanganyagát diktafonon rögzítettem 
és a felvétel szó szerint íratott be a számítógépbe.
Interjú-struktúra: leginkább a pályaválasztással kezdődő, rugalmas sorrendet követő,  
tematikus blokkokba rendezett kérdések és altémák alkották az interjúkat; az alanyok bi-
zonyos mértékben eltérhettek a kérdésektől; minden interjú mindegyik tematikus blokkot 
érintette: világkép (ontológia és episztemológia), társadalomkép és a többségi társadalmi 
értékekhez való viszony, emberkép (alkotóelemek és interakciójuk), betegségkép (definíció/
leírás, etiológiák, nozológia), egészségkép (definíció/leírás, a gyógyulás folyamata), pálya-
választás, a HKO-ra való specializálódás okai és a biomedicinához való viszony.
Mintavételezés: nem-valószínűségi, nem-arányos kvóta szerinti mintavétel (lásd: feljebb)  
a résztvevő megfigyelés helyszíneiről és egyéb rendelőkből.

Félig strukturált interjúk: betegek (2015. január – 2017. július)
A 1,5−2 órás interjú a beteg által látogatott rendelőben, a beteg otthonában vagy egy nyilvá-
nos helyszínen zajlott az interjúalany igényei szerint. Hanganyagát diktafonon rögzítettem 
és a felvétel szó szerint íratott be a számítógépbe.

 Interjú-struktúra: leginkább a betegúttal kezdődő, rugalmas sorrendet követő, tematikus 
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blokkokba rendezett kérdések és altémák alkották az interjúkat; az interjúalanyok bizonyos 
mértékben eltérhettek a kérdésektől; minden interjú mindegyik tematikus blokkot érintet-
te: világkép (ontológia és episztemológia), társadalomkép és a többségi társadalmi értékek-
hez való viszony, emberkép (alkotóelemek és interakciójuk), betegségkép (definíció/leírás, 
etiológiák, nozológia), egészségkép (definíció/leírás, a gyógyulás folyamata), betegút és te-
rápiaválasztás (miért HKO, milyen egyéb KAM-mot vesz igénybe, hogyan került kapcsolat-
ba vele, hogyan ítéli meg a terápia hatékonyságát).

 Mintavételezés: nem-valószínűségi, nem-arányos kvóta szerinti mintavétel a résztvevő 
megfigyelés helyszíneiről és egyéb rendelőkből. Az alkalmazott kategóriák a következők 
voltak: 

1) a beteg nemzetisége (csak magyar), 
2) a beteg neme (férfi és nő), 
3) toborzás helyszíne (maximum variabilitás).

A kódolási folyamat
Első fázis: induktív szabadkódolás, melyet a kutató végzett, a kódok dinamikusak marad-

tak a terepmunka kb. egyharmadáig.
Második fázis: egy tentatív kódrendszer kidolgozása két kódfával: PJ (Patient Journey / 

Betegút) és EM (Explanatory Model / Magyarázó modell). Az első fázis során rögzített 
adatokon a PJ és EM kódokkal deduktív újrakódolás történt. Minden további (résztve-
vő megfigyelésből és interjúkból származó) adat a PJ és EM kódokkal került kódolásra.

Harmadik fázis: a terepmunka lezárását követően két, független, külön dolgozó kódoló  
a nyers adatok anonimizált változatát induktívan kódolta (szabadkódolás), majd kifej-
lesztett egy önálló kódrendszert a betegút és az MM-ek adatainak kódolására.

Negyedik fázis: a három kódrendszeren (a két független kódolóé és a kutatóé) trianguláció 
történt, az eltérő kódokból a versenyeztetést követően konszenzus született.

Ötödik fázis: a PJ és EM kódfák végső verziója elkészült.
Hatodik fázis: az egész adathalmazt mindhárom kódoló deduktívan kódolta a PJ és az EM 

kódfák végső verziójával, majd triangulálta a kapott eredményeket.
A kódolás mindegyik fázisban az Atlas.ti 6.0 szoftverrel zajlott, az adatok egy külön herme-

neutikai egységbe kerültek a programon belül.
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A kódfák
 A PJ (Patient Journey) kódfa a betegút terápiaválasztással kapcsolatos aspektusait foglal-

ja magában, jelesül: a beteg mely ponton és milyen konkrét indokkal fordult a KAM felé.  
A betegutat a következő fő kódok alkotják: diagnózis (PJ.D), orvosi konzultáció (PJ.C),  
kezelések (PJ.T), bármely ponton (PJ.A). A négy mesterkód összesen 15+8 alkóddal rendel-
kezik, a kódfa pedig 3 absztrakciós szintből épül fel.

 Az EM (Explanatory Model) kódfa a beteg MM-jének aspektusait tartalmazza. Az MM-et  
a következő fő kódok alkotják: világkép (EM.W), társadalomkép (EM.S), emberkép (EM.M), 
betegségkép (EM.I), egészségkép (EM.H). Az öt mesterkód összesen 33+117 alkóddal ren-
delkezik, a kódfa pedig 3 absztrakciós szintből épül fel.

Elemzés
A betegekkel és gyógyítókkal készült interjúk narratívaelemzése az Interpretatív Fenomen-
ológiai Analízis elemzési rendszerével történt, tehát a szabadkódolást követően az induk-
tív módon kialakuló, dinamikusan változó kódok egyre magasabb absztrakciós szintekbe 
szerveződtek, és végül kialakíttattak a fő kódok.

Eredmények
A 2015. január és 2017. május között zajló, 29 hónapos résztvevő megfigyelés négy HKO ren-
delőben történt, két rendelőben egy-egy, míg a másik kettőben több gyógyító együtt dolgozott. 
Az alábbi táblázat mutatja a résztvevő megfigyelés részleteit.

Táblázat 1: A résztvevő megfigyelés részletei

Időtartam 2015. jan. – 2017. máj. (29 hónap)

Helyszín 4 HKO rendelő (2 budai, 2 pesti)

Rendelő (fő) HKO gyógyítója 2 magyar, 2 kínai; 2 nő, 2 ffi; átl. kor: 48 (33−61 év)

Beteg bevonási mód Betegfelvétel N=49; Kezelt N=56 (össz. N=105)

Beteg rendelkezett-e korábbi leletekkel Igen N=90 (85,7%)
Nem N=15 (14,2%)

Beteg rendelkezett-e nyugati diagnózissal Igen N=66 (62,8%)
Nem N=39 (37,1%)



115

a terápiaválasztás szociokulturális tényezői – 
a komplementer és alternatív medicina használatának körülményei magyar betegek körében

A résztvevő megfigyelésbe bevont személyek leginkább mozgásszervi, ízületi megbetege-
désben szenvedtek (18 nő, 10 ffi), míg a második leggyakoribb betegség az egyetlen nozoló- 
giai kategóriát alkotó daganatos megbetegedések (7 nő, 12 ffi) voltak. A gyomor-, bélrendsze-
ri betegségek is markánsan jelen voltak a mintában (10 nő, 6 ffi), ahogy a nőgyógyászati vagy 
prosztata problémák is (9 nő, 5 ffi). A nőbetegek leginkább mozgásszervi, ízületi megbetege-
désben szenvedtek (N=18), míg a férfiak daganatos megbetegedésben (N=12). A 2015. január 
és 2017. június között betegekkel felvett félig strukturált interjúk alanyainak (N=10; 4 ffi, 6 nő) 
átlagéletkora 58,6 év volt. Az alábbi táblázat mutatja a kutatásban résztvevő betegek és a gyó-
gyítók demográfiai adatait.

Táblázat 2: Kumulatív demográfiai táblázat

félig strukturált interjúk résztvevő megfigyelés

Beteg (N=10) Gyógyító (N=10) Beteg (N=105)

Nem Ffi N=4; Nő N=6 Ffi N=5; Nő N=5 Ffi N=42; Nő N=63

Átl. kor 58,6 év (26−78 év) 50,1 év (35−83 év) 53,3 év (2−85 év)

Lakóhely
Főváros N=5
Megyeszékhely N=1
Község N=4

Főváros N=10
Buda N=5
Pest N=5

Főváros N=75
Megyeszékhely N=8
Község N=22

A PJ kódfa (a KAM-ba való belépés lehetséges pontjai)
A PJ kódrendszer célja átláthatóvá tenni azt, hogy a betegek a betegút mely pontjain kezdték 
el alkalmazni a HKO-t mint komplementer vagy alternatív terápiát. A betegút alább feltünte-
tett időrendje és szakaszai nem minden betegnél egyeznek, de minden beteg KAM-használa-
ta besorolható valamelyik kód alá. Íme a PJ kódfa és részletezése a betegek narratívái alapján:
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Ábra 1: A PJ kódfa

A nyugati medicina diagnózisa (PJ.D) kapcsán két fő jelenség szerepelt az etnográfiai anyagban: 
a biomedicina, számos vizsgálat ellenére, nem állított fel diagnózist, vagy funkcionális zavart 
állapított meg, illetve a beteg visszautasította a biomedikális diagnózist. Az orvosi konzultációk 
alatt bekövetkező KAM-használat (PJ.C) a beteg igényeinek kielégítetlensége és az orvos−be-
teg kapcsolatban megélt bizalomvesztése miatt történt (pl.: figyelem vagy gondoskodás hiánya).  
A biomedikális kezelések alatt (PJ.T) a betegek többek között azért alkalmaztak KAM-moda-
litásokat, mert nem volt hatékony a nyugati gyógymód, mellékhatásai túl erősek voltak, vagy 
betegségük kapcsán mindent igyekeztek kipróbálni. A betegúttól független „belépési” lehetőség 
(PJ.A) volt a kíváncsiságból vagy prevenció, netán addikció céljából történő KAM-használat.

Az EM kódfa (magyarázó modell)
A kutatás legfontosabb prekoncepciója volt, hogy a terápiaválasztás erőteljesen összefügg  
a beteg MM-jével (világ-, ember-, betegség-, egészségkép). Az etnográfiai anyag EM kódokkal 
való elemzése egy induktívan kialakuló MM tipológiát hozott létre, mely a következő kate-
góriákból áll: immun-, táplálkozás-, ökológia-, pszichoszociális- és vitalista-hangsúlyos MM.  
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A tipológia analitikus kategóriarendszer, tehát egy individuum MM-je e kategóriák eltérő 
hangsúlyú egyvelegéből tevődik össze, azaz a tipológia nem egy-egy beteget, hanem gondol-
kodásmódbéli tendenciákat mutat be. Alább az MM-tipológiát mutatom be röviden az EM 
kódfa fő kódjai mentén.

Immun-hangsúlyos
Világkép: Ebben a MM típusban az egyén egy ellenséges erők által bitorolt és szennyezett vi-

lágban él („káros anyagrészecskék”, „vegyszerek mindenhol”). A támadás és védekezés me-
taforavilágában hangsúlyos a védelemmel azonosított immunrendszer („leküzdeni” a be-
tegséget, „védekezni” a kórokozók ellen).

Társadalomkép: Az urbanizáció, a megterhelő életmód és a fogyasztói társadalommal járó 
„vegyszerezés” immungyengítő, immunkárosító hatásként konceptualizálódnak. Az im-
mun-hangsúlyos MM-ben az ember-alkotta környezet negatív megítélés alá esik: az ember 
önmagának állítja elő azt a környezetet, mely végül őt támadja és betegíti meg.

Emberkép: Ebben a környezetben szükség van erős védelmi vonalakra, ami itt a pajzsként 
megjelenő, Ént védő immunrendszer. Ez egy, a testtől független, mégis abban elhelyezkedő 
rendszerként jelenik meg és az „erős−gyenge” tengelyen helyezkedik el, attól függően, hogy 
miként birkózik meg a rá ható erőkkel.

Betegségkép: Az immunrendszerrel kapcsolatos etiológia alapvetően két tematikus csoportba 
sorolható koncepciókat foglal magában: az alul- és túlműködés, valamint az öntámadás.  
A „lelki” vagy fizikai kimerülés, illetve a „vegyszerek” felhalmozódása „alulműködő” (gyen-
ge) immunrendszerhez vezethet, a „túlműködés” a szervezet valamivel szembeni „túlzott 
reakciója” (pl.: allergia), az „öntámadás” pedig leginkább az autoimmun betegségek kiala-
kulását magyarázza.

Egészségkép: Alapvetően erős az immunrendszer és számos dolog erősítheti: kellő alvás és 
pihenés, megfelelő táplálkozás, megfelelő mozgás, természetes lakókörnyezet stb. Az im-
mun-hangsúlyos MM-mel rendelkező beteg a KAM-mot leginkább „természetes, öngyó-
gyító” folyamatok serkentése és „immunerősítő” jellege miatt alkalmazza.

 Konvencionális gyógymódok elutasítása (példák): kerülendők a nem-szelektív eljárások;  
a sugárkezelés tovább gyengíti a legyengült immunrendszert.
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Táplálkozás-hangsúlyos
Világkép: Az egyén szennyezett világban érzi magát (ahogyan az immun-hangsúlyos MM-

ben), de a „méreganyagok” hatása elsősorban a táplálékban érezhető, így az ételen keresztül 
szeretné a tisztaság érzetét fenntartani. A szennyezettség azonosul a „vegyszerrel”, „élel-
miszeradalékkal”, a „szintetikussal”, a „mesterségessel”, melyeknek kulturális inverze az 
„adalékmentes”, a „biotermék”, az „organikus” és a „természetes”.

Társadalomkép: A következő, többségi társadalomhoz társított értékek bármelyike elutasítás-
ra kerülhet: fogyasztói társadalom, piacorientáltság, tömegtermelés, gyorsételek, mester-
séges adalékanyagok használata. Míg az ezek inverzével való azonosulás a többségi társa-
dalmi értékek elleni fellépésként tematizálódik: fenntartható fejlődés, organikus termékek, 
biotermékek és biogazdálkodás, házi és népi praktikák, hagyományos gyógymódok.

Emberkép: A táplálkozás-hangsúlyos MM emberképében leginkább a testtel azonosul az em-
ber. A test egészsége, tisztasága, karbantartása rendkívül fontos és a táplálkozással össze-
kapcsolódik: „az vagy, amit megeszel”.

Betegségkép: Ebben az MM típusban az okoz betegséget, hogy a világból a „káros anyagok” bejut-
nak a szervezetbe (főleg ételeken, italokon keresztül) és felhalmozódhatnak. A rossz táplálkozás 
főként más etiológiákkal együtt szerepelt, leginkább az ökológiai betegségokkal (lásd alább).

Egészségkép: Az „egészséges” táplálkozás jelentősen hozzájárul az egészség fenntartásához és  
a gyógyulás folyamatához is. Míg a nyugati orvoslás „szerei” legtöbbször negatív asszociációkat 
keltenek, a KAM „szerei” (pl.: gyógynövény, étrendkiegészítő, gyógytea) pozitív tartalmakkal 
párosulnak. A gyógyulásban alapvető fontosságú a „méregtelenítés” koncepciója.

Konvencionális gyógymódok elutasítása (példák): a gyógyszer vegyszer; a kemoterápia méreg; 
a gyógyszer függőséget okoz.

Ökológia-hangsúlyos
Világkép: A világ egy szennyezett helyként jelenik meg – méreganyagok találhatók ételekben, 

italokban, és a környezet is szennyezett (víz, levegő, fény stb.). A világ viszont nem pusz-
tán piszkos, hanem okkal szennyezett: rossz szándék, hanyagság vagy a korszellem maga  
a felelős mindezért, egyszóval, a világ nem biztonságos. A szennyezettség és a rossz szándék 
megnyilvánul például a „chemtrail” jelenségben (repülőgépek után hátrahagyott konden-
zációs csík, melyet sokan szándékos mérgezésnek tartanak).

Társadalomkép: A fogyasztásorientált, piac- és érdekvezérelt társadalmi erők belekényszerítik 
az egyént a számára egészségtelen döntésekbe (étel, életvitel, lakóhely kapcsán) azért, hogy 
egyesek anyagi hasznot húzzanak belőle. Fontos szerepet játszik a romantizált múlt és az 
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antropocén negatív megítélése: a világ vagy a társadalom nem pusztán hanyatló tendenciá-
kat mutat, hanem „természetellenes” környezetet hoz létre.

Emberkép: A test és az immunrendszer az ember legfontosabb alkotóelemei. De ez az MM típus az 
ember fizikai és szociális környezetének, illetve ezek hatásának is nagy jelentőséget tulajdonít.

Betegségkép: A környezeti tényezőknek tulajdonított betegség a narratívákban három fő te-
matikus blokkban jelent meg: az életmóddal („pörgős”, „túlhajszolt”), a környezetszennye-
zéssel (levegő, „elektroszmog”) és az illatszerekkel („vegyszerezés”) kapcsolatban.

Egészségkép: Az egészségkép egy olyan idealizált környezet, mely például megjelenhet egy,  
a modern világtól időben és térben távoli, érintetlennek és tisztának képzelt világként. 
Meggyőződés lehet, hogy az egészség (mely a minőségi életkörülmények feltétele) pusztán 
a jó anyagi helyzetben lévőknek adatik meg, valamint, hogy a társadalmi erőknek kitett át-
lagembernek nincs elég ideje és pénze az egészségét megőrizni.

Konvencionális gyógymódok elutasítása (példák): a „Big Pharma” (rosszindulatú és anyagi 
motivációk feltételezése a gyógyszeripar és az orvoslás működésében); gyógyszerkerülés; 
oltás-ellenesség.

Pszichoszociális-hangsúlyos
Világkép: A világ egy társas interakciókkal teli, kapcsolatok által definiált és minősített közeg. 

Ezek az interakciók meghatározók az egyén mindennapjaiban, fizikai és pszichológiai álla-
potában. Ha az egyén megítélésében a társas kapcsolatai stresszesek, akkor a világ stresszes.

Társadalomkép: A társadalomkép az élet számos tartományában lévő interperszonális kap-
csolatok hálójából tevődik össze: munkahely, család, barátok, párkapcsolat stb. Mivel  
a beteg szociális hálója gyenge vagy terhelt lehet, a KAM társas támogatása (rendelőkben,  
tanfolyamokon) előtérbe kerülhet.

Emberkép: Három tartomány jelenik meg: környezet (szociális miliő), test és egy harmadik, vál-
tozó módon megnevezett és definiált alkotóelem (psziché, lélek, szív, elme, szellem, tudat stb.). 
Ezek aszimmetrikus kapcsolatban vannak egymással: az intraperszonális világban a pszichés 
tartomány nagyobb hatással van a testre, mint vice versa; az interperszonális világban a kör-
nyezet nagyobb hatással van az egyénre, mint vice versa. Az emberképben hangsúlyos szerepe 
lehet az idegrendszernek, az idegek „felőrlődnek” és ez betegséghez vezethet.

Betegségkép: Fontos szerepet kap az, hogy a beteg miként értelmezi betegségének okát, megje-
lenését pszichoszociális életére vonatkoztatva. A betegséggel kapcsolatos jelentésadás domi-
náns részét képezik a pszichológiai elméletek laikus interpretációi. Sokszor „a lelki konflik-
tusban” az egyén passzív marad és tehetetlenséget él át. A jelentésadás kevésbé jellemző, 
mint a stresszorok hangsúlyozása.
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Egészségkép: Az egészség leginkább a „jó lelkiállapottal” válik azonossá, a „stabilitás, harmó-
nia, kiegyensúlyozottság” nem pusztán „lelki” jól létet jelöl, hanem fizikait is. A gyógyulás 
folyamata sokszor pusztán a stresszor eltávolításával azonos, illetve az intra- vagy interper-
szonális „probléma megoldásával”.

Konvencionális gyógymódok elutasítása (példák): gyógymód visszautasítása, mert a gyógyszer 
„csak tüneti kezelés”; késleltetett segítségkeresés, mert „megoldom én”, „dolgozok magamon”.

Vitalista-hangsúlyos
Világkép: Az „univerzális energia” minden létezőt létrehoz, éltet. Az energia teszi lehetővé  

a reinkarnációt, vagyis az újjászületés lehetőségét, és fenntartja a karmát, azaz a morális 
értelemben vett ok-okozati rendszert. A jelen problémái a múltbéli tettek és kapcsolatok 
következményeiként érik utol az egyént. Az aktuális életünkben „életfeladatokat vállalunk 
be”, valamint „bevonzunk” olyan embereket és történéseket, akik, amelyek személyes „fej-
lődésre” sarkallnak, „semmi sem véletlen”.

Társadalomkép: A társadalomkép fő képzete az Egység: „Mi mind egyek vagyunk”, „Minden 
egy”, „tudati szinten össze vagyunk kötve”, tehát, amikor az egyén a Másikkal interakció-
ba kerül, akkor voltaképpen egy másik önmagával lép kapcsolatba, azaz minden interak-
ció egyfajta szakralitással bír. Lehetnek „karmikus kapcsolataink”, vagyis „mindig ugyan-
azokkal találkozunk” addig, amíg, „dolgunk van” velük.

Emberkép: Általában három fő komponens jelenik meg: test, Ego és Én. A testben „(finom)
energiarendszer” található (az elképzelés bővülhet meridiánokkal, csakrákkal). Az Ego  
a szocializáció során kialakuló személyiség, profán jelleggel bír és főként az egyén félelme-
ivel, korlátaival azonosul. Az Én egy „tiszta, tökéletes” entitás, mely képes újjászületni, hal-
hatatlan és kapcsolatban áll az (isteni, energetikai stb.) Egységgel.

Betegségkép: A betegség az energia irreguláris „áramlása” („blokk”) miatt következik be, me-
lyet legtöbbször a jelenlegi vagy egy előző életben bekövetkező „trauma” okoz, illetve nem 
megfelelőnek minősített viszonyulás, leginkább önmagunkhoz („nem szeretem magam 
eléggé”). A fizikai betegség „gyökere” tehát pszichoszociális okokban fogható meg.

Egészségkép: Az egészség az energia „szabad áramlása”, azaz a „blokk feloldása”. A gyógyu-
lás a „tanuláson”, „fejlődésen” keresztül érhető el, ami az „önismereti út” része. A „tanulás” 
gyakran az „Ego felfüggesztésével” és az Énnel való azonosulás által következik be.

Konvencionális gyógymódok elutasítása (példák): gyógyszerellenesség, ha az egyén különvá-
lasztja a „fizikai szintet” („tüneti”) és a „mélyebb, lelki szintet” („oki”) és kezelésüket egymást 
kizáró jelenségnek tartja („tudatosan foglalkozom magammal” vs. „gyógyszert szedek”).
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 A tájékoztatás a konvencionális gyógymód várható mellékhatásairól nagyon fontosnak bi-
zonyult. Ez különösen meghatározó, amikor a páciens, komoly betegsége ellenére, tünet-
mentes vagy csupán enyhe tünetekkel rendelkezik a kezelés megkezdésekor. Fizikai állapo-
tát, valamint közérzetét rosszabbnak ítélheti, mint a gyógykezelés kezdete előtt, és ez sok 
beteget eltántoríthat a kezelés folytatásától. Fellépő testérzeteiket a terápia káros mellékhatá-
saként vagy hatástalanságaként értelmezhetik és elveszíthetik a gyógymódba vetett bizalmu-
kat. Legrosszabb esetben „félrekezelésként” értelmezik és az egész nyugati orvoslásba vetett 
bizalmukat elveszítik.

A megértés kimutatása
– Függetlenül attól, hogy az orvos miként vélekedik a beteg által választott vagy mérlegelt 

gyógymódról, a páciens narratívájának meghallgatása és a megértés kimutatása rendkívüli 
fontossággal bír.

– Főként olyan esetekben, amikor a beteg kétségbeesett állapotban fordul a KAM-hoz, érzel-
mileg meghatározó asszociációkat képezhet a KAM-mal kapcsolatban, például a gyógyulás 
reményével azonosítja azt. Néhány esetben, ha a beteg úgy érzi, hogy az orvos „elítéli” vagy 
„támadja” az általa alkalmazott KAM-mot, azt úgy élheti meg, hogy személy szerint őt „tá-
madják”. Az orvos elmarasztaló véleménye a KAM-ról azt eredményezheti, hogy a beteg 
elmarasztalja őt.

A bizalomvesztés lehetséges következményei
A terápia hatékonyságának negatív megítélése
Amennyiben a beteg nem érzi úgy, hogy kellően tájékoztatták betegségéről, kezeléséről, lehe-
tőségeiről, valamint hogy orvosával olyan kapcsolatban van, amelyben lehet kérdezni és in-
formációt közölni, negatívan értelmezheti a konvencionális kezelés során fellépő testérzeteket, 
szomatikus jelenségeket. Ennek egyenes következménye a terápia hatékonyságának negatív 
megítélése.

Az orvos tájékoztatásának hiánya
 A kutatás során az orvos tájékoztatásának hiánya három fő területen mutatkozott meg:  

a komplementer kezelések alkalmazása, a konvencionális terápia önkényes megszakítása és 
annak önkényes módosítása. Az első terület tekintetében reális veszélyt képez a kiegészítő 
szolgáltatásoknak és termékeknek a konvencionális terápiával fellépő destruktív interak-
ciója. Ez a beteg egészségi állapotát súlyosbíthatja, a betegség progresszióját serkentheti.  
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A konvencionális terápia önkényes megszakítása, az alkalmazott gyógyszerek csökkentése 
vagy növelése is veszélyekkel járhat, amennyiben ez a kezelőorvos tudta nélkül zajlik.

A szakmai tekintély áthelyezése
 Az orvos−beteg kapcsolatban megélt bizalomvesztés, a terápia hatékonyságának negatív 

megítélése és számos egyéb tényező vezethet oda, hogy a komplementer kezelést is alkal-
mazó beteg inkább a KAM-kezelőbe helyezi bizalmát. Ez a helyzet nem pusztán presztízs-
kérdés, hanem az információáramlást jelentősen befolyásoló tényező. A beteg egészségügyi 
kérdéseit azzal a gyógyítóval beszéli meg, akiben jobban bízik.

A konvencionális terápiás folyamat visszautasítása
 A kutatás eredményei szerint a beteg a nyugati kezelést a priori (megkezdés előtt) és  

a posteriori (folyamatában) is visszautasíthatja. Mindkét esetben a beteg élhet olyan magya-
rázatokkal, mint például „nem természetes” vagy „nem szelektív”, de ezek olyan diszpozíci-
ókra vezethetők vissza, melyek megszólíthatók, amennyiben az orvos ismeri vagy hajlandó 
felfedezni ezek jelentéstartalmát.

Az ellátás hiánya
 A nyugati orvoslástól való elfordulás extrém esetben ahhoz vezethet, hogy a beteg nem 

tudja, kihez forduljon, vagy már nem bízik meg egyetlen gyógyítóban, medicinában sem. 
A terápiaválasztás során bekövetkező információfeldolgozásban és döntési sorozatokban 
tapasztalt jelenségek talán legveszélyesebb kimenetele a teljes bizalomvesztés, melynek kö-
vetkeztében a beteg minden segítséget elutasít. Ez az állapot mindenáron megelőzendő.

A jövő kihívásai
 A kutatás eredményei rámutatnak arra, fontos lenne a konvencionális orvosok KAM-

mal kapcsolatos tájékozódását növelni, hogy betegeikkel érdemben tudjanak beszélget-
ni nem-konvencionális gyógymódok használatáról. Ez önmagában még nem jelenti azt, 
hogy azokat szorgalmazni is kellene, pusztán azért volna erre szükség, hogy lássák, milyen 
KAM-kezelés jelenthet potenciális veszélyt a beteg számára a destruktív terápiás interak-
ciók miatt, s hogy jobban tisztában legyenek az adekvát, komplementer módon alkalma-
zott kezelésekkel. Fontos lenne továbbá olyan információforrások közzététele, melyek révén 
megbízható KAM-használati lehetőségekhez juthatna az a beteg, aki nem-konvencionális 
gyógymódokat is igénybe venne.
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Társadalomtudományi kutatás, szociológiai vagy szociálpszichológiai adatfelvétel, társa-
dalmi struktúrára és csoportközösségi vagy makroszociális kapcsolatrendszerek helyzetére  
fókuszáló kutatás közel annyi van, amennyit nem ismerünk közülük. Az önmagában ellent-
mondást feltáró mondat elemi értelme az ismerethiány, a nemlétezőről szóló létezésmutató 
keresési szempontja pedig az igény lehet e hiány csökkentésére. E programos igyekezet java-
részt sikertelen, s a megismerés jobbára reménytelen marad, ha a hivatalos adatokat, társa-
dalomszerkezeti mutatókat, KSH-kimutatásokat vesszük – azonban messze nem így van, ha  
a civil szervezetek elszámolási és beszámoló-köteles gyakorlatából, PR-megoldásaiból, önrep-
rezentációiból indulunk ki, tehát hétköznapi gyakorlatából, vagy akár cselekvési terük való-
di mutatóiból elemezzük végig tevékenységük mikéntjét, s ezen belül fókuszálunk szociális 
szerepvállalásra, ellátási területekre vagy partnerségi sikerekre. A korszellem, melyben a civil 
társadalom mibenléte nemcsak a társadalom létformáinak bizonyos szegmensére utal, hanem 
a civil maga lesz a nem-állami, nem-intézményes, nem pártos, nem egyházi szervezeti mű-
ködésrend. Minthogy évtizedek óta reménytelenül foglalkozom a civil társadalom működés-
módjával, a közelítő kérdések nemcsak zavarba ejtenek, de azt a kutatói távolságot, „rá”látást, 
kereső szempontot is befolyásolják, amely a társas lét közösségeinek mutatóival függ össze, ci-
vil öntevékenységbe fonódik és civil kapcsolatok színterén zajlik legfőképpen. A civil társada-
lom civilségét a nyolcvanas évek elejétől a hazai politika- és társadalomtudomány sokrétűen 
tárgyalja, de az eltérő hangsúlyok arra utalnak, hogy civil társadalom vagy több is van, vagy 
egy sincs. Másképpen szólva: „A” civil társadalom nincsen. Vannak viszont olyan polgári tár-
sasági, közjogi, közbuzgalmi, közpolitikai keretek, melyek között roppant aktív civil kezdemé-
nyezések, civil eredményesség zajlik, ahol akár közérdekű és közhasznú érdekeltségek jelennek 
meg, nemegyszer financiális korlátoktól függetlenült mivoltukban. (Legyen szabad itt röviden 
utalni mondjuk a magánrendelők és a kórházak praxisának különbségeire, a vállalkozások ha-
tékonyságon túli társadalmi szerepvállalására is figyelmet fordító jogi feltételek változásaira, 
az EszterHáz Egyesület feminista zsidó szervezeti működésmódjára, az Amnesty Internatio-
nal Hungary tevékenységére, az egyházak állami támogatására és ezzel kontrasztban például 
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a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség karitatív vállalásaira, melyek több állami, ön-
kormányzati, szociális, oktatási, egészségügyi, idősgondozási és más feladatot „intézményesí-
tenek” a legálisnak tetsző kormányzati támogatás elmaradása dacára is…) Végső értelmében 
a politikai ideák két-háromszáz éves históriájában az egyik fő szerepet vállaló civilitás lett az  
a meghatározó komponens, mely a kortárs világ államiasult és egyre szupranacionálisabbá 
váló irányítási rendjében mind markánsabb szerepet enged (vagy szán is) a „nemhivatalos” 
világnak. Hol civilisztikai, hol helyi önkormányzati, hol NGO-szintű, hol támogatási forrá-
sokból állami partnerségben is funkcionáló együttműködés kell ehhez, s nem utolsósorban az 
állam mint uralmi rend elvitathatóságának kialakult gyakorlata, szervezett, sőt intézményes 
megoldása, mi több a demokratikus működésrend „top down” eljárásrendje helyett a „bottom 
up” érdekképviseleti kezdeményezések folytonos aktivitása.
Tanulmányom megközelítésmódja arra a három pólusra épít, melyek közrezárt szögében  
a szociális viszonyrendszer mint közösségek közötti cserekapcsolat hálózata érvényesül, s en-
nek alapja nem kizárólag a pályázati vagy egyéb támogatások elnyerése, hanem az identitások 
olyan építményének lehetősége, mely által az integritás egyes elemeiből az integráció „maga-
sáig” emelkedő értékrendet építik meg az érdekelt társadalmi aktorok. Másképp fogalmaz-
va, esélyeit a civil világ nem a működőtőke, a jólét és a fogyasztóiság, hanem a társadalmi 
tőkefajták egy lényegesen árnyaltabb szférája, a jól élés tudata helyett a jóllét esélye, valamint  
a primer fogyasztás ellenében a racionális és civilizációs elvek értékképzetei alapján próbálja 
megkonstruálni, s ebben keresi (vagy engedi önálló létre ébredni) a szociális biztonság embe-
ri garanciáinak megnyilvánulási lehetőségeit. Amikor pedig e sarkpontokról a tudományos  
interpretációkkal találkozunk, valamiképpen az a benyomásunk támad, hogy éppen a lényeg, 
az emberi, családi, közösségi, lokális lét érintettsége marad ki belőlük a válságkezelői és jövő-
tervezői szorgalom dacára…

A fogalom-háttér aktuális előterében
Kutató elme vagy kérdező habitus valójában nehezen kerülheti el, hogy a „mindenütt jelen 
lenni, mindenhez érteni…” képtelensége legalább valamelyest pótolható legyen kortárs szer-
zők munkáinak ismeretével, használatával. Ebben mint kérdésben sem a tudósok eltérő körei 
nincsenek egy véleményen, sem a referensek nem tehetik meg, hogy egyetlen műre esküdve ál-
lítsanak valamely „valóságot” a társadalomról. Alább e kettős értéknorma minden érve dacá-
ra egy-egy kortárs elemzésnek adok hangot, nem a képtelen elköteleződés, hanem a mérlegelő 
döntés értelmében. Megfontolandó ugyanis, hogy a civil lét demokratikus politikai (párt- és 
rendszerelméleti) alapjai eredendően  angolszász társadalmak filozófiai és gazdaságelméleti 
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bázisán keletkeztek, melyen a korábbihoz képesti jobb lét még a világgazdaság globális tünetei 
előtti állapotában erre módot is, erkölcsi és más racionális hátteret adhatott. A globalitás édes 
haszna persze mégiscsak mérhető olyan gazdasági, politikai vagy regionális piacokon, ahol 
azért végső soron a világ gondjainak menedzserei megteszik a magukét már csak a saját pri-
vát profitjuk (vagy multijuk) védelmében is, de e jeles világpolgárok a maguk – nemzeti vagy 
földrésznyi – kultúrájának kihatása érdekében megpróbálják megőrizni a kulturális vagy civi-
lizatorikus másságok néhány tartományát is... A civilizációs vagy vallási-kulturális törésvona-
lak mentén újratagolódó földrészek hatásai mindenesetre rajtunk is és egymáson is áttörnek, 
amikor a kevésbé globális térképre pillantva sajnos egyhamar kitetszik, hogy a civilizatorikus  
alkalmazkodási rutinban járatosabb európai népek számára a globalizációs kihívások immá-
ron nem a nemzeti önsorsépítés vagy perspektíva-rontás formájában jelennek meg, vagyis nem 
pusztán szorongató külső kényszerként, hanem az önként vállalt rabságok egy sajátos légkö-
rében felsejlő perspektívaként. Ha ez így meglehetősen ködös lenne, úgy is fogalmazhatnám: 
a lemaradók és a felzárkózók földrésznyi tömegei egyként hívnak bennünket, a kizárók és  
a kizártak egyaránt partnernek tekintenek még, s ha szabad példaként hozni az európai egy-
ségesülési folyamat kötelmeit vagy normáit, látva látszik, mennyire akarjuk (akarják egyesek 
vagy sokak) a partnerségnek behódolást; a kölcsönös előnyök lehetőségei, a globális felelősség 
feltételeit önérzetesen teljesíteni tudók együttműködése immár nem csupán nemzetgazdasá-
gok kérdése, mégcsak nem is földrészeké, hanem totális érintetteké is.

Persze egy minimális nézőpontváltás mindig benne lehet a játékban, s kikerekítheti az ér-
vényesnek tekintett nézőpontokat: a globális folyamatok által gerjesztett törésvonalak és sza-
kadékok azért mégsem a mindenkori kapcsolatok teljes megszakadását reprezentálják. Már 
csak azért sem, mert a hagyományos térelsajátítási játszmákban (vö. háborúkban, konfliktu-
sokban, törzsi vagy állami fenyegetésekben, genocídiumokban és holocaustokban) a fenntart-
ható vagy visszafogott fejlődés sikeres szereplői oldaláról rendszerint durván szokás meghúz-
ni a külső tűréshatárokat, s belülről párnázva ki azokat, a védekezésre illik berendezkedni. 
A fejlődésgondolat elhanyatlása, az ember tökéletesíthetőségének ideáját elvető posztmodern 
önkép viszont lehetetlenné teszi immár a külső és a belső relációk konfrontációs értelmezését,  
a határok fölötti hálózatok hatása és a határok alatti ökológiai zűrök sorozata pedig egyene-
sen a levesestányérunkig vagy a bőrfelszínünkig hozza az új határok értelmezési tartománya-
it. Egyszerűbbre fogva a bevezetőt: úgy hiszem, a globalizáció által lefedett makrovilág még 
mindig mikrovilágokból áll, s ezek időleges vagy alkalmi egyensúlya függhet ugyan EU-bü-
rokraták vagy amerikai külpolitikai tanácsadók rögtönzött döntéseitől, japán autópiaci vagy 
amerikai krumplipüré-gyárosi aspirációktól, de annak „leosztása”, hogy a globális változások 
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ellen milyen regionális, térségi vagy lokális védekezéstechnikák alakulnak ki, mégsem vala-
mely „világnagy mancs” feladata marad. Hanem hát mindannyiunké, akiket a folyamatok 
érintenek, akkor is, ha kedvező kínálattal, akkor is, ha rémítővel.

Nemigen érdemes persze óberkodi az ellen, hogy a sokak számára csábos Európához-tartozás 
mögött ismeretlen és sötét ügybonyolítók kreálnak új térfogalmakat vagy „regionalizálják” át 
a tér képes lenyomatait. A fejlemények mostanság azt mutatják, hogy az „Európa-Egyesületi” 
tagság látszata éppen annyi, amennyi a hozzá rendelt jövőkép relatív haszna a mai közérzetünk 
szempontjából, s hogy a nekünk felkínált csatlakozási esélyek és kötelmek elfogadása esetén ép-
pen mi magunk leszünk a tőlünk keletebbiek Nyugata, a Nyugatnak pedig keleti ütközőzónája. 
S ha nem is okvetlenül az egykori Ostmark erődje, de az ortodoxia „legnyugatibb” bástyája min-
denképpen. A szocialitás, avagy a társas csoportok partnersége és tűrőképessége, együttműkö-
dése és önképe, kölcsönhatásaik ad hoc vagy intézményesített rendszere ugyanakkor mindig va-
lamely vagy bizonyos, limitált, megnevezhető közösség(ek) rendjét veszélyezteti vagy biztosítja, 
tartja fenn vagy változtatja meg. A kérdés leggyakrabban az, ki marad benn, ki maradhat fenn, 
ki lesz áldozat, ki védekezhet közösen és ki önerőből, s kinek milyen fokú integrációs rutinnal 
van módja számolni a saját társadalmi egésze szempontjából.

Kérdés marad persze, hogy épp a periférián-lét, vagy a félperiféria-állapot kelti-e azt az ér-
zetet, hogy a balkáni esélytelenség, a kelet-európai függéskényszerek, a hibrid rezsimek sajátos 
fejlődéstörténete, az erős civil társadalmak jobb jövőképe vagy az alamuszibb ügyesek cseles 
megélhetési technikái biztosítanak stabil státuszt a nyugati típusú fejlődésképesség határán,  
s ez olyan módon cövekeli ki a „haladók” és a lemaradók regionális tagolódását, hogy a szoci-
ális hovátartozás eredendően kollektív programja, entitást eredményező változásai ismét tör-
ténelmi időkig meghosszabbítják-e a civilizatorikus pályákat. A nyugati érdekzóna, a Fal előtti 
világ civilitása és civilizációs nagysága ugyanakkor nemegyszer épp az érdek- és értéktartal-
mak miatt nyilvánvalóan megkérdőjeleződik. A civil – avagy polgári, avagy civilizált, avagy 
városlakó kultúrát és modernizált protestáns etikát megjelenítő – társadalom újra fölépíti  
a maga oldalának szimbolikus, gazdasági, információs és részvételi megkülönbözetésen alapu-
ló falait, száműzve a vadkeleti, másod- vagy harmadosztályú, hontalan vagy menekült státu-
sú, alulmodernizált és alulkvalifikált világ egészét (lásd bővebben Miszlivetz, 1993). Vadkelet 
politikai- és értékorientációja pedig mindegyre nyugatnak fordul (Moszkva helyett), s korunk 
hétköznapi (civil) hőse minél mélyebben érzi magát a (sokat vitatott) civilizációs lejtőn, annál 
kétségbeesettebben kapar és kapaszkodik saját nyugati alkonya felé...

Nem épp ez az a fórum, ahol érdemi árnyaltságban szólhatnék a civil társadalom eszményé-
nek korai (vagy korábbi) formációiról – megtette már ezt az utóbbi évtized politikatudományi 
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irodalma, egyebek közt magam is. Amit fölidéznék e gondolatmenetben, az inkább arról vall, 
hogy a Falon inneni civilizáció(k) számára a nyugati polgári értékeszmény megvalósítása mily 
sokáig tűnt kivitelezhetetlennek, s mennyi történeti előképe bizonyult irigylésre méltónak 
még alig tíz esztendővel ezelőtt is.48 Ha az új fordulat éveit nézzük, talán kevesen voltak, akik 
valódi vakreményt ápoltak a civil lét hazai vagy regionális intézményesíthetőségével össze-
függésben, de még kevesebben voltak azok, akik ma már nyíltan bevallják: a nyolcvanas évek 
bíztató programjaiból mostanra alig-alig maradt érvényesnek hihető, tartalmát vagy alakját 
nem vesztő, értékmintáit konzerválni képes változat...

Ez persze nem baj – amúgy is lehangolt jövőkép-komponálásra hajló nemzeti identitásunk 
nem szorul a társadalomkutatók önkritikus vallomásaira. A hazai vagy regionális „Kis Tör-
ténet” lényege amúgy is az, hogy a túlélni segítő önértékelések és jövőépítő eszmeképzetek 
számára bealkonyult, a bolsevik (előtte marxiánus, előtte darwinista vagy kantiánus) civil-
társadalom-interpretációk valamely bennrejlő oksági viszonyt próbáltak megnevezni, amely  
finalizált értékként vonzotta a polgárosodni vágyó honfiakat (vagyis a célokságok terében 
nem a szuverén egyén, hanem az etnikai-kisebbségi-marginalizált közösségiség szerepelt).  
A civilitás és modernizáció eme hosszú évszázada nyomán a rövidebbre szabott, kevésbé pro-
testáns etikán alapuló individualitás időszaka köszöntött be, s elég ma pragmatikus léleknek, 
célszerűen cselekvőnek vagy rendíthetetlen technokratának lenni ahhoz, hogy korlátos siker-
hez jusson a Homo Oeconomicus. Ugyanakkor a kutatói érdeklődést inkább szolgálja az a kér-
dés: megmarad-e egyáltalán civilnek a civil társadalom, megmarad-e társadalomnak, ami ci-
vil...? A megmaradásnak is két alapvető útja van, ezek egyike a survival, amely (Marót Károly 
tollán oly ékes klasszika-filológusi pompájában) a rutinizálódás, a divattá válás, a gépies-for-
mális túlélés mentális emlékkerete, s a másik: a revival, amelynek tartalma az egykor funk-
cióját vesztett, de emlék voltából újraéledt és funkcionálni kezdett jelenség tartalmi foglalata, 
ami az újra életre ébreszteni alkalmas állapot jegye (Marót, 1945). A gyakorlati (nem különbül 
társadalomtudományi, sőt morális) kérdés éppen az: miképpen lehet értékrend, létmód, men-
talitás, kollektivitás instabillá vált normái között újraéleszteni, funkcióval „megtölteni” vagy 
egyszerűen csak „nevesíteni” a civil társadalom létezésének mintáit, módjait és értékeit.

A magyar civil társadalom közelmúlt három évtizedes szakirodalma jellegzetesen a politi-
kai filozófiák, rendszerideológiák és plurális pártrendszer-viták közepette zajló s ettől a kezde-
teitől is mintegy „másodvonalbeli” szerveződésekre építő elméletírás maradt – javarészt. Egy 
érdemleges „időkép” tükre Ágh Attila könyve, a Civilizációs válság Magyarországon,49 mely 

48  A FAL kapcsán a falon túl és világhatékony léthez lásd még http://ujkor.hu/content/hatar-elott-es-korul-berlini-fal-ledo-
lese-mint-globalis-esemeny 

49  Noran Libro, Budapest, 2018, 130 o.
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egy „új múlt” kialakítására, mérlegelések és értékelések elvégzésére vállalkozik, több témakört 
is átfedve; ezek közül itt a civilitás és civilizáció paraméterei közötti válságkérdések kulcsprob-
lémáit érdemes érinteni. Lévén szó valami „jövő a jelenben” elkötelezettségről, (meg az ebbe 
szükségképpen illő politikaelméleti esszéműfaj megannyi lehetséges tónusa iránti figyelem-
keltő programosságról), ezt a széles szakirodalmi bázison álló tudáshorizontot nyilvánvaló-
an csak megidézni lehet, nem pedig továbbadni. Ám erre nincs is szükség, a szerző maga is 
ezt teszi méltó módon, marad hát a kurrens szakirodalomra támaszkodó és esszéformában 
tálalt lényeges és programos üzenet, melynek komplexitásából elegendő itt csupán néhány 
hangsúlyra fölhívnom a figyelmet.50 A kötet önálló fejezetként is megálló bevezetője, valamint 
rövid, összegző, az „új jövő ígérete” és „az európai civilizáció felé” kitörés utószava között 
két nagyobb fejezetben taglalja a hazánkban eluralkodó „új múlt” állapotait mint a kaotikus 
demokrácia és Európától eltávolodás diagnózisát. Az előbbi konstellációt az „egymást kerge-
tő társadalmi válságok” magyar hullámvasútjaként, valamint az „elhúzódó politikai válság”  
következményeként „a kaotikus demokrácia összeomlása” formájában definiálja, az utóbbi, 
európai távolodást a „parazita állam és az új politikai osztály” kialakulási stádiumaként, to-
vábbá a „végkifejlet: a zsákutcás fejlődés és a civilizációs válság” fejezetekben demonstrálja.

Szándéka szerint vitairat ez, melyben a szerző a rendszerváltást követő állapotainkat nem 
csupán valamely gazdasági-társadalmi és a politikai válságok keresztútján föllelhető kondí-
cióként mutatja be, hanem tárgyát „az új múlt” felfedezésével kezdődő, jóval mélyebb, sőt  
„a magyar társadalom szövedékét romboló civilizációs válság oldaláról” kívánja megmutat-
ni. Ennyiben a szükséges „gondolatrendszer-váltásra” igényt formálók hangján szólal meg;  
„a csodák évében”, 1989-ben könnyű álmot ígérő képzelgést lát kiindulási tévedésnek, „nyu-
gatias tévedést” vél az európai változások fősodrában meghatározhatónak s ebbe a vitairatba 
szánhatónak, amit persze a rögös úton előrehaladás nemigen tudna cáfolni. Sikertelennek lát-
ja az uniós felzárkózást, csalódottnak a társadalmat, s a 2010-es években megfogalmazható-
nak, hogy „a tömeges elkeseredés cunamija elsöpörte a demokrácia gyenge épületét” (9. o.).  
„A 2010-ben belépő bársonyos diktatúrával és homlokzat-demokráciával szemben, amelyben 
a gazdaság, a politika és a média területeinek összekapcsolásával és együttes foglyul ejtésével 
egy újtípusú önkényuralom jött létre, letérve az európai fejlődés főútvonaláról és éles konflik-
tusokban szembefordulva vele. Kialakult a demokráciát kiüresítő egypárti politikai kormány-
zás, amelyben a demokrácia egyes formális elemei csak díszletként, homlokzatként maradtak 
fenn, s vele a ’vállalati kormányzás’ rendszere, amelyben a parazita politikai osztály és annak 
vezető fideszes oligarchái úgy irányítják az országot, mint egy nagyvállalatot, beleértve a mé-

50  Részletek a részletekről itt: http://progressalapitvany.hu/ 
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dia közel teljes kontrollját is. A könyv kitárja a jövő ablakait, és megvizsgálja a demokrácia 
visszaállításának alternatíváit, főleg a fiatal nemzedék szemszögéből” – szól a kötet ajánlója.

Tovább részletezni azért nem okvetlenül érdemes, mert a kurrens szakirodalom szinte ha-
vonta tárgyalja mindeme felfogásmódokat, részletkérdéseket, optimális és szubjektív teóri-
ákat. Annyi azonban érdemleges kiemelésre méltó, hogy e civilizációs válságkötet nemcsak 
valamely progresszió sürgetésének lenyomata, hanem olyfajta értelmiségi felelősséggel formált 
vádirat is, melynek látható tétje a máskéntgondolás sürgetése, a feladattudatos jövőépítés és 
a tudományosan megalapozott jelenkorkritika. Talán némi szubjektív túlzással úgy is fogal-
mazhatnám: ha itt újfeudalizmus épül éppen (amit igen sokan állítanak), akkor ennek civiliza-
torikus válságképleteire vonatkozó kritikai felülnézete egyfajta új enciklopédizmus törekvése 
is lehetne, s a kortárs politikafilozófia szótára néhányak törekvéseként „egy új Enciklopé-
dia” fogalomtárával kezdeményezi a hanyatló királyság intézményének fogalmi elvitatását…  
Európai kontextusban mindez ma másképpen hangzik, mint a francia felvilágosodás idején, 
de hazai dimenziók között s a szerző kötetében a – külön könyvjegyzékben ugyan nem sze-
replő, viszont utalásai mögött ott regnáló – modern politikaelmélet tükreként mégiscsak helye 
van tehát a közpolitikai elemzésekben. Ámde csupán elnagyolt helye. 

Az interpretáció alighanem kulcskérdéseként lehet megnevezni, hogy civilizáció-e még, 
vagy az lehet-e egyáltalán, ami válságban van. S ha – mint azt a bevezető rögzíti is – a civi-
lizáció fogalmaként „a társadalmi univerzum egésze-teljessége, a nagy társadalmi intézmé-
nyektől a mindennapi társadalmi szokásokig, a gazdaság nagy elkülönült szférájától az összes 
emberi tevékenységekbe beágyazott kulturális normákig és ideákig” minden egyben értendő, 
akkor a Polányi Károly vagy Norbert Elias fogalmi alapművével összehangolt gazdasági-tár-
sadalmi-életmódbeli működésrend mint újabb útvesztés zsákutcája eléggé fenyegetően hat. 
Ágh hangsúlyozza, hogy az 1989-ben nyílt lehetőség egy európai főútvonalhoz csatlakozás-
sal kecsegtetett, amivel nem tudtunk élni mint rendszerváltó alternatívával. A hiányérzet ma 
már „gondolatrendszer-váltásra” késztet, hogy „az ’új múlt’ nehéz vállalkozása és az ’új jövő’ 
keserves kimunkálása ne simuljon bele a megszokott háttérzajba a hazai vitákban”. Az uniós 
csatlakozás mint felzárkózási esély nemcsak a társadalmi-gazdasági mélységekben vált szük-
ségessé és korszakossá, hanem válságkezelési modell igényével is, hogy „a politikai-jogállami 
válsággá fokozódott, és mindinkább civilizációs – mondhatni kulturális vagy ’humán’ – vál-
sággá mélyült” kudarcos átalakulást követhesse a kritikailag feldolgozott múlt, a negyedszá-
zados keserves tapasztalat is a demokrácia értelmezése terén, valamint a magyarázat is arra: 
miért ment tévútra mindez, és miért romlik régiónkon belül is az ország pozíciója (8−9. o.).  
E halmozódó hátrányos helyzet civilizációs válságként három kérdéskörben vizsgálandó: 
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1) az abszolút, relatív és a „decivilizáció” deficites formákban-fázisokban megjelenő mivolta terén; 
2) a formális és tartalmi európaizálódás és demokratizálódás ellentétében és a szembefordu-

lás módjaiban; 
3) az európai civilizációs fejlődéssel szembefordult magyar kezdemények „de-európaizálási” 

alapelveit tekintve. A magyarázatkeresést a közelmúlt huszonöt évünk mélyebb és rendszerezőbb 
áttekintésével kell kezdeni, szembenézve „az abszolút deficit fogalmával, ami abban áll, hogy  
a rendszerváltás pillanatában már jelentős történelmi deficitet halmoztunk fel Nyugat-Európával 
szemben” – így nem mellőzhető, hogy „a 2010 utáni rendszer sajátos természetét, ’rendszer-visz-
szaváltását’, mint az új típusú ’bársonyos diktatúra’ vagy ’homlokzati demokrácia’ kiépítését”,  
a Fidesz-rezsim uniós értékekkel szembeni eljárásmódját elemezni próbáljuk. „Az elmúlt ne-
gyedszázad történetének ez a harmadik szakasza hozta meg a demokrácia társadalmi-gazdasági 
és politikai válságának civilizációs válsággá mélyülését” (11. o.).

Ez az Európába visszatérés, s a maga módján civilizatorikus fordulat társadalmi reinteg-
rációs kísérlet is egyben, avagy ennek reménye a rendszerváltó időszakban „az európai álmot 
sugározta felénk”. A hetvenes-nyolcvanas években, midőn a „szociális állam” vagy a „gondos-
kodó állam” fogalmi képződményei egyetemes kihívást jeleztek, hasonlóképpen Claus Offe is, 
Ralf Dahrendorf is mintegy előre jelezték azt az ördögi kört, amelyben a történelmileg örökölt 
civilizációs deficit majd az európaizáció problematikájába torkollik. Itt a visszatérés „triumph” 
és „trauma” közötti állapota, a nagy öröm és a mély szomorúság kettőssége már láthatóan 
a magyar hullámvasút útját jelzi „a kaotikus demokrácia és a bársonyos diktatúra között”.  
A korábbi gazdasági válsághelyzet (kilencvenes évek) a kétezres évekre a politikai válságba 
csapott át, „mivel a széles társadalmi elégedetlenséget a jobboldali szélsőséges mozgalmak már 
2006-ban kihasználták a demokratikus rend elleni rohamban” (11−12. o.). Sikerült „átpördül-
nie” a magyar változásoknak a jogilag korrekt európai intézményrendszerből a válságról vál-
ságra haladó, a válságot önkorlátozással kezelni képes EU-stratégia útjáról a saját út hiányával 
együttes tévútra, mely az európai útkövetésnél sebesebb iramban, de a jóléti állam stabilitását 
sajátos technikával kikerülve, a „civil társadalom” modelljét egy „családias” premodernitással 
helyettesítő irány felé, ahol az alapítványoknak (akár civilek, akár üzletiek, akár NGO-k, akár 
szociálisak vagy „fél”-jólétiek – vagyis ágazati villámhárítók is egyben) nemhogy segítő felada-
tuk nem lehet, de a gyenge vagy hiányzó állami funkciókat és a meggyengült középosztályok 
helyzetét még csak pótolni sem tudhatják, sőt egyenesen ellenségkép lett belőlük. Az európai 
típusú „jogászi integráció”, mely önmagában is csak alig, a tagállamok kooperativitását tekint-
ve még sokkal sekélyesebben sem lehetett társadalmi tömegekkel támogatott útirány, mint azt 
eredendően a relatív deficittel nem számoló uniós tervezők elgondolták: a kohéziós funkció 
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sem nyerhetett teret, és a kontrollmechanizmusok meglétének bolgár vagy román voltát a be-
lépési tárgyalások sem követelték meg a korábbi magyar útkeresés esetében. Sőt a nagyobb 
történelmi hátrányokkal induló Kelet-Közép-Európa nem követhette a régebbi, déli tagálla-
mok csatlakozási irányát, így ha az „útfüggőség” kérdését nézzük, kontinentális tektonikai 
ütközéseket találunk inkább, semmint harmóniákat. A régi európai határ az Elba vonalán volt 
elválasztó, ez a határ most átcsúszott egy „belső Elba” vonalába, ami egyszersmind akadálya is 
a nyugati szférákhoz csatlakozásnak. Mindez „a saját súlya alatt összeroppanó európaizálás-
nak” következményeivel járt, „szemben a sikeres demokratizálódásnak az önmagát felerősítő 
modelljével”, a fenntartható fejlődés forgatókönyvével (16−21. o.). „A magyar alkotmányos 
intézményrendszer külsőleg és formailag teljesen európaizált volt, de csak a homlokzata, nem 
pedig belső tartalma és működése szerint, mert nálunk nem befogadó-inkluzív, hanem kitaga-
dó-kirekesztő demokrácia jött létre, és nem integráló, hanem a polarizáló társadalmi fejlődés 
indult be. Ez vezetett el a mostani szembeforduláshoz az európai értékekkel (’de-európaizá-
lódás’), és 2010-től már az építkezés logikája helyébe a rombolás logikája lépett, a menetrend 
a demokratikus rendszer leépítésével járt eredménnyel idebent, az uniós konfrontációval és  
a jogállamiság megsértésével odakint, s így megtanulhattuk: a ’liberális demokrácia’ jó, ’a de-
mokratikus jogállam is szép, de az egész épület újra a fejünkre dől, ha nem alapozzuk meg  
a részvételi demokráciával és a mindenkit átölelő szolidaritással’” (21−22. o.).

A gondolatmenet belső íve ekként jut el a múltbéli képzetek és státuszképletek felől a po-
koljárás utáni állapotig, az újabb rendszerváltás, az újrakezdés esélyei, a civilizációs válság 
utáni lehetséges állapotok belátása felé. A kötet középrésze „az egymást kergető társadalmi 
válságok”, a kaotikus demokrácia összeomlási folyamata, az új politikai osztály kiépülése és  
a parazita állam rendszerszintű megerősödése tükrében vázolja föl az Európától távolodó út-
választás újabb „zsákutcás fejlődés” felé vett irányát és az ebből fakadó civilizációs válság tüne-
teit (23−93. o.), majd a civilizációs deficit regionális kihatásait is, részletezve a puha és kemény 
populizmusok közötti szakaszokat, a versenyképesség romlását, a „külső közéleti” viselkedés 
és a „belső kulturális értékrend” közötti feszültségeket. A mikrovilág elboldogtalanodásának 
fázisai során a kulturális elsivatagosodás, a megosztott értelmiségi értékrendek és a mozgalmi 
társadalom kezdeményei okán bekövetkező „mély generációváltás” időszakáig követi az „Új 
Világrend” kialakítását, a civil társadalom ébredésének reményét, amely a Fidesz éhes farka-
sainak klientúra-rendszerét kellene megbontsa, vagy menekülésképpen végleg elhagynia majd 
a drasztikusan csökkentett jóllétiség feltételrendszerét (94−120. old.).

Ágh Attila könyve sötéten lehangoló. Ám épp az integráció lehetséges kérdéskörei szem-
pontjából megannyi részleténél apró „kerekítéseket” érzek, melyek viszont kulcsfontosságú 
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elemek tartozékai. Viszont ha szándékunk az, hogy „jó gyakorlatait” találjuk meg az álla-
mi, a civil (s közbül még az egyházi) ellátások szervezeti biztosítékainak, akkor messze nem 
elég csupán önkörünkön belül tájékozódni a modellkereséshez. Az sem lesz kielégítő, hogy  
a nemzetközi rendszerekben megtaláljuk, megnevezzük és „importáljuk” azokat a jólléti vagy 
túlélési kulcsmomentumokat, melyek a rendszer egésze szempontjából csak a marginalizált-
ság fokozott élményét kínálják, alig többet. Ilyenek például a civilitás és civilizáció egymásba 
vetítése vagy ügyes összemosása, ilyen a civil társadalom külföldön másféle, sehol sem azonos 
helyzetképének vagy klasszikus szakirodalmának öntörvényű felhasználói szótárba építése 
(„aktor”, „Occupacy”, „civil society”, „civil desobedience”, „sozialhilfe” stb.), a civilizatorikus 
„mikrotársadalom” kultúraápoló és értékátadó funkciójának elnagyolása, vagy egy moderni-
táskori civil világ klasszikus civilizációs díszletek közötti szcénája… Ezekhez részben éppen  
a korai civilizációkban tett időutazások és polgári történetfilozófiai kritikák adnak biztos vagy 
lehetséges  alapot, de a másság okán annak képtelenségét is, hogy társadalmi és kulturális hát-
tér nélkül is működőképesnek tekinthessük importjukat.51 

Civil, avagy emberi?
E belátások egyik övezetében, magaslesen vagy szélárnyékban, tanácsokkal vagy kérdésekkel, 
de ott lesnek a kutatók. Az elemzők, a megértők, a megfigyelők, a skálázók, a filoszok, a te-
metkezési vállalkozók, a gerontológia szakértői, a vének egyetemének örökifjú oktatói is. Ott 
ül köztük a kérdező, a megérteni próbálkozó, a magamagán csakúgy jeleket észlelő, majd het-
venéves szülinapján elmerengő kutató is, kinek az időskori életvilággal s magával az idősödés 
problematikájával összekarolva megannyi válasza, összevetése, perspektíva-vázlata, munka- 
piaci struktúra-elemzése, félelem-bizonysága, közpolitikai reformkritikája, sőt kérdése és ké-
telye van, ezeket pedig olykor megosztja olvasóival, mégannyira diákjaival, kollégáival is. Köz-
readja, megosztással is sokszorozza, tónusokkal is kiemeli, sémákat is begyűjt, részválaszokat 
is kibont, életstátusz-fogalommá formál, s az eredmény akár több kötetnyi. Összegzi, kérdé-
sekbe fordítja át, áttekinti, megválaszolja, sőt dilemmázik is… Dilemmázik pedig azért, mert 
keressen civil kurázsit akár – ott, ahol ez nem volt politikai nyomásgyakorlási hagyomány; 
vagy szociális érzéket – ott, ahol a szociális a szükségképpen összezárt ellenfelet, ellenérde-
keltet, haszonlesőt, kiegyezésre alkalmatlan konkurenst, állami túlerőszakot vagy elmosott 
intézményes gondozási hálózatot szimbolizál…, hát ez garantáltan hiábavaló kényszereskedés  
a jobblét jelképes bűvkörében.

51  Lásd még összefoglalóan: A.Gergely András (2018): Éleszthető-e még a civil társadalom?, Periszkóp, Káfé Főnix weboldal, https://
sites.google.com/view/peri-mikro-szkp/2018207-226/%C3%A9leszthet%C5%91-e-m%C3%A9g-a-civil-t%C3%A1rsadalom 
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Részint persze ezért is válik fontossá, hogy amikor és ahol ennek dacára érdemi és elmélyült 
közlés, megértésben motivált törekvés, árnyaltan pontos elemzés születik, ott a figyelmet ez le-
hetségesen orientálja is. Krémer Balázs könyve például ilyen, s fontos is épp ezért. Fontos, mert 
leplezze bár, adatolja másképp, érezze emígyebbül vagy magyarázza amúgyabbul, egy közös-
ségi alapkérdésről szól. Címe korántsem szokványos: Mi is a kétségbeejtő abban, hogy tovább 
élünk? avagy Az idősödési válság és a halál egyenlőtlenségei.52 A késő-renaissance vagy ko-
ra-újkori hosszúságú kötetcím a maga irályával mintegy körvonalazza is, mit várhatunk, miről, 
s hogyan keretezve, mi mindenre kiterjedően, miként áttekinthetően. Őszinte, kendőzetlen, 
kevésbé poétikus-lírikus, mint számos állami intézményi nyilatkozat vagy törvényi szabályo-
zás, de épp ezért megnyugtatóan eligazító is. S ami nem lényegtelen: a magyar szociológia, az 
ifjúságkutatás, a szociális ellátás, a margón-lét és a közfinanszírozási gondoskodás-problema-
tikák egyik legkarakteresebb elemzője itt nem öregedés-terápiát vagy nyugdíjasok akadémiá-
ját javasolja, hanem méltó rálátást. Igazságosság-elméleten és méltóság-antropológián nyugvó 
megértést, de ezeken túl a szorongások oldására szolgáló és morálisan-mentálisan elkötele-
ző idősellátás-normatívát fogalmaz meg, a jeles Rawls elosztás-teóriájára építve, de azt csele-
sen kiegészítve, életpálya-görbéket mutatva, s az öregedés tényszerű, racionális és méltányos 
normatíváját is megkövetelve. Ismert tanárember és társadalomkutató a szerző, akit képek 
és hangulatok, személyes benyomások és szeretet-impressziók, adattömegek és érvényességi 
küszöbmutatók motiválnak egy őszinte előszóra, hogy utána globális körképet és közpoliti-
kai válságtörténetet adjon százötven oldalon át, végül egy korrekt konklúzió-fejezettel azt is 
megmutatva félszáz oldalon, milyen kilátások vezetnek tovább a kérdésfelvetések útján azok-
hoz a lehetséges magánválaszokhoz, melyek már túl vannak a rendszertipológiák, a politikai 
moralitások és hantázások világán, mert mélyebben, egzisztenciálisabban antropológiaiak. 
Szakmaiasabban szólva (amúgy is kulturális antropológus lennék…): a kötet a „magazinosan” 
harsány cím dacára egy tudományosan hitelesített adatbázisban (MTMT) mindössze egyet-
len tudományos reflexióra volt érdemesített az elmúlt három évben! Miközben az öregedés 
témakörével nagyon nagy európai s még nagyobb japán vagy amerikai, világnagy kutatások 
tömege, egész könyvtárnyi gerontológiai ágazat foglalkozik, új iparággá és piaccá, megszólít-
ható fogyasztói tömeggé változott emberiség-részecskévé s ekként is manipulál(hat)ó foga-
lommá lett, viszont a szaktudomány és a szakpolitika valamiért szinte egyáltalán nem érzi 
úgy: gondolkodnia kellene a tépelődésekről és reflektálnia rájuk. Mindeközben Krémer az 
utóbbi évtizedek egyik legfontosabb szociálpolitikai alapművét alkotta meg! Erről bizonnyal 
nem itt, így és ennyit kellene szólni, hanem szakmai folyóiratok tömegében, érintett kutatók és 

52  Napvilág Kiadó, Budapest, 2015., 223 o.
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politikusok százainak kellene pertraktálnia a válságjelenségek és fenyegető mutatók ügykörét!  
Valamiért ez máig még sajnálatosan elmaradt. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy nem a kötet 
milyensége okán. Inkább azért, mert demonstrációkon hanghordozni divatosabb, ígéreteket 
deklarálni csábítóbb és piacképesebb, mint elemző belátások nyomába eredni… Magazinok 
öregedési táblázataiban vagy uniós kiadványok műnyomó-papíros színeskéiben trendeket lát-
tatni kényelmesebb és finanszírozottabb, mint egy végtelenül komplex és méltatlanul snasszul 
kezelt emberi alapkérdésben dűlőre jutni, hitet tenni, kötelezettségeket vállalni, belátásokkal 
és érdekekkel leszámolni, vagy akár csak kétszáz oldalas elemző feltárást végigolvasni. Krémer 
nemcsak ezt teszi sok-sok elméleti munka, „policy”, tervezet és ákombákom átvizsgálásával, 
de még konklúziókra is jut, amire a nem tudós ember kézenfekvően csak legyint mint értelmi-
ségi makogásra. Ezenközben maga az olvasó is pusztul(gat), éhezget, betegszik, elmállik, végét 
járja, méltatlanságra ítélten lézeng…, mivégre hát akkor a sok nagy teória és kilátás-belátás, 
geronto-kreatúra, aranykor-egyetem, öregedéslélektan…?!

Amikor ez a kötet demográfiai, jövedelmi, életkilátási, tanultsági, tudásminőségi, betegségi, 
ellátási, veszélyeztetettségi mutatókat vonultat fel, valahol mindvégig „kis megállapításai” és 
összeférhetetlenségi ellentmondásokra utaló dilemmái között is megtalálja a méltóságot, a lét 
és nemlét közötti lejtő méltó nyugvópontjait, a természettudományos vagy orvosi, szociológi-
ai, szociálpatológiai aggályok közötti mértéket, a releváns generációs reflexiókat is, melyeket 
nemcsak közérthető hangnemben tálal, de sok helyütt kifejezetten saját közvetlen és őszinte 
egyetemi oktatói hangján tolmácsol. Ez mint szerzői stílus a flegma politikus vagy a túlszofisz-
tikált elemző számára nehezen befogadható, mert nem bűvészkedik eléggé az agymenéses teó-
riákkal, hanem emberközelbe megy, s hagyományos értelemben vett életpálya-görbék között 
a Rolling Stones újabb koncertjét is észreveszi mint kihívó öregség-ellentmondást (176. o.);  
a jóléti-fejlett-narcisztikus elméleteket a női öregedéssel és a várható élettartam-dimenziókkal 
is kiegészíti (177−186. o.), a megkéső fiatal felnőttkor mutatóival és a szociális ellátási háttérrel 
is összefüggésbe hozza, iskolai életutakkal és társadalmi „rendi szerveződés” jeleivel is ki-
egészíti, majd amikor az élethelyzeti fejlődésvonalakat követi, egész történeti fejlődésvonalba 
illeszti az ókortól napjainkig ható trendeket és szakaszolásokat, beleértve a szolidaritást, a ki-
érdemesültség esélyeit, az iskolázottságot, a munkához jutási és abban életminőséget meglelő 
státuszt, a generációk közötti viszonyválaszokat is (187−201. o.). Érdemleges továbbá, hogy 
miközben adatokkal hitelesíti a régi sémák továbbélését és a szociálpolitika „politikai” profil-
nélküliségét, a támogatások és a trendszerű gondolkodás hiányából fakadó kihívások egész 
komplex rendszerét, még marad kellő figyelme nemcsak az emberlét perszonális fontosságú 
ügyeire, hanem a „politológiai és politikafilozófiai következtetések” hangsúlyaira, a „generá-
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ciók közötti átrendeződés” szakaszainak és a növekvő, megnyúló életkornak nyugdíjhiányos 
problematikájára, a „spekulatív görbék” helyetti és „időskori kríziseket” előrejelző felelőtlen 
bürokratizálódás felkiáltójeleire is. 

A „jóléti rendszerek”, a foglalkoztatáspolitika, a munkanélküliség, a „harmadik szektor” és  
a civil szervezetek kutatója itt lényegében egy „antropomorfikus”, emberléptékű igazságosság-el-
mélet fölmutatója. S lehet, éppen ez az, amit nehéz a társadalomtudományok nemegyszer rigid 
rendszerében, törékeny kategóriatanában, szolgálatkész módszertanosságában, elemelkedett 
rendszerteoretikus cselvetéseiben méltó helyre tenni, elismerni, akceptálni…, vagy netán to-
vábbgondolni, mentális és morális értékelvvé tenni. Ne szóljon ez itt túl szigorúan…! Holbein 
mintegy negyven fametszetből álló Haláltánc-sorozatát egykoron az inkvizíció tiltotta be – ma 
elegendő lenne csupán néhány színes demográfiai vagy foglalkoztatási index lapjaival kinyomni 
a piacról, leszorítani az öregedés-ipar és „ageing”-tematika szakirodalmával arról a pályáról, me-
lyen a mindenkori morális tisztaság apró jelecskéiből efféle kötetek állnak össze. Krémer egyedi, 
meggyőző, sőt kihívó vállalása, hogy mindezzel a show-biznisszel szemben az Emberért szól,  
a „politikai filozófiák magasságában” sűrűsödő tudatlanság fátylát is kritikusan szemléli 
(214−216. o.). Záró mondatában pedig megosztja a közös gond közös felelősségének társadalom-
tudományi alapkérdését: „…belegondolva ebbe, nekem is van okom szorongani amiatt, hogy 
mi is van, mi is várható az idősödés kapcsán. Végül is ez lenne az általánosan kiterjesztett vá-
laszom a címben feltett kérdésre is. Bármennyire is jó hírnek tűnik, hogy tovább élünk, közben 
szoronganunk kell amiatt, hogy mi lesz, mi jöhet még. De talán van okom némi optimizmusra 
és reménykedésre is: talán valamelyest hozzájárulhattam ahhoz, hogy kicsit előbbre legyünk  
a problémák érzékelésében, a leírások helyességében és a döntések igazságosságában”.

Szakmai és tájékozódó olvasói válaszunk csakis a megerősítés lehet. Avagy olyasféle ráébre-
dés és befogadásra orientált nyitottság, amihez éppen kézre esik a kutatás legelején tematizált 
aspektus, hogy ugyanis a társadalmi önkép és a közösségi szolidaritás miképpen (lenne-lehet-
ne) képes a szociális kölcsönösség reményében szeretetteljes gesztusokra, gondoskodó állapot-
rajzra, szeretet-szolgálatra, megértés-egyetemre, segítség-intézményekre, odafigyelő és gon-
doskodni próbáló apparátusokra, hivatalból szívélyes ellátásra, konkrét segítségre mindenütt, 
ahol ennek igénye látszik. Ámde épp az igény, a várható, a jelzett, a feltűnésre érdemes hiányok 
és szervezetlenségek, másképpen szólva a szocialitás közösségi fenntartása és erősítése az a tét, 
amelynek megfogalmazásához nem csupán kutatók és kutatások, „jó gyakorlatok” és bevált 
intézményi mintázatok szükségesek, hanem a „hálózati társadalom” korában olyasféle emberi 
kapcsolathálók is, melyekre talán leginkább a szakrális szférában lelünk közelebbi példákat.
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Közelebb a léthez, közösséghez, integrációkhoz
A fenti közelítésekben, jelesül a rendszertipikus körülményekben a múltból a formálható jövő 
vagy a dekonstrukciós modellek felé megtehető lépések, no meg a szociális érzékenység adott 
szintje és diszfunkciói együttesen jelzik a belátási tartományok optikai határait is. El lehet 
merengeni azon, hogy a hiányzó piacgazdaság és látszat-demokrácia évtizedei után ránk tört 
„nyugati” modellválasztás egyben kihat-e mindama feltételekre, amelyek mintegy teremtik a 
szocialitás alapformáit. Példaképpen a „nyugati gondolatok hazai fogadtatása”, mint szociá-
lis esély, tripartit érdekképviselet, állameszélyesség versus jogállami felépítmény, csatlakozási 
tárgyalások és uniós képviselet, államfeladatok versus polgári öntevékenység (vö. Acsádi, 2002; 
Bódy, 2008; Bakó – Tóth szerk., 2008; Kovács J., 2002; Gantner – Réti, 2009; Barna – Kiss szerk., 
2018; Mars, 1999 stb.), valamint azok a jogszokásokban, konvenciókban, refolklorizálható tra-
díciókban megmaradt másságok, melyekre a szokásnéprajz és az etnikai kutatások felfigyeltek 
és importjukat, modernizációjukat részben regisztrálták is, mennyire lehetnek érvényesek olyan 
miliőben, ahol a „keleti nyitás” programja és az államegyházi-nemzetépítési rutinok megnyilvá-
nulásai lesznek egyre inkább példaadóvá. Meglátásom szerint lehetnek ugyan szép civil ellen-
állási mozgalom előjelei a polgárháború- és gyarmatosítás-kori Amerikában, a népi ellenállás 
hagyományai Kínában vagy a népfelkelés elnyomásának illuzionisztikus örökségei Kubában 
vagy Csehországban, itt valójában nem a nemzeti méretű, a nemzetek fölötti strukturális, 
vagy az uniós szinten „európai” hagyományok kaphatnak revitalizációs energiákat, hanem 
sokkal inkább a társadalmi kiscsoportok továbbélő hagyományaiban megrekedt, megmaradt, 
vagy újraéleszthető szolidaritási és együttműködési partnerség lehet (talán!) életképes. Ennek 
mint ideának szolgált alapjául két konferencia is, melyeket a Szegedi Tudományegyetem és az 
OR-ZSE hozott össze immár több kötetben is, legutóbbiakat „A család egykor és ma” téma-
körben. A feltételezés majdnem kézenfekvő: a magyarországi zsidóság eredettörténete éppúgy 
messzi múltba és értelmező kísérletekbe vész, mint „a magyar családok” intézményének tör-
ténete. A hazai zsidóság éppúgy volt paraszti miliőben, kereskedelmi pozícióban, moderni-
zációs és integrációs sodrásban, háborúban és holokausztban, túlélésben és kitelepítésben, si-
kerképességben és elnyomattatásban, mint a társadalom bármely másik kisebbségi szegmense 
(értsd: svábok, kunok, szabadegyházak, szekták, vándorcigányok, arisztokraták, feministák, 
kultuszfestők, munkásköltők stb.), s éppúgy megmaradtak falusi-vidéki családi hagyományai, 
mint a tradicionális normarendhez (Sulchan Aruch) és városi polgárosodáshoz, kereskedelmi 
vagy bankrendszeri munkaközösségekhez, befektetésekhez és vállalkozásokhoz kapcsolódó 
mintái. Nem jogosulatlan tehát a kérdés: ha „a civil társadalom” nem csupán valamely teore-
tikus szféra, hanem megnevezhető közösségei, képviseleti intézményei, jogi szabályozottsága, 
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kapcsolati kultúrája, költséghatékonysága, hozott és átvett kultúrája, átalakuló normarendje 
és szokáshagyománya is van, sőt neve és székhelye is bejegyzett, gazdálkodó és kontrollálha-
tó működésmódja is megvan, akkor ennek összességében neve is van, kulturális hagyatéka 
és mentális öröksége, s a család mint az egyén és a makrotársadalom közötti „köztes entitás”  
a legkisebb létező közösségként, akkor nem valamiféle „csúsztatás” az integrációnak azt  
a szintjét szemügyre venni, ahol szerepek és jogok, kötelmek és konvenciók, státuszok és integ-
rációs alakzatok a legalapvetőbb hagyomány-szinteken is megvannak. 

Az alábbiakban ezért a család mint integrációs egység, mint elemi közösség, melyben az in-
tegrálódottság tudata és tapasztalata mindennaposan adott (de egyben változó is), éppúgy lehet 
a szociális értékek kiemelt őre és képviselője, mint a benne zajló események szolidaritás vagy 
partnerség, szerepek és elvárások rendjében állandósult entitások alapstruktúráját meghatározó 
tünemény. A társadalmi kooperáció e konvencionális mivolta itt is éppoly sokféle, mint a tár-
sadalmi együttműködési gyakorlatok partnerségi közösségeiben, az integrációs külső késztetés 
éppúgy eseti kérdés, mint a dezintegráció esélye, s a „jó gyakorlatok” is éppúgy a lehetséges pél-
datár részei, mint az adományozás, elismerés, hűség, ragaszkodás konvencionális értékképzetei. 
Tanulmányom e fókuszálható tárgyköre tehát a tradíció, a mintázat és életútválasztás kérdése  
a szakrális modernitás viszonyrendjében, kiváltképpen a zsidó családok szereptradíciói alap-
ján. A kérdéskörben egészen evidensen létezik, sőt rendelkezésre áll évezredes szakirodalom és 
forrásháttér, melyet kézenfekvően nem fogok tudni illő módon megidézni, de ez nem is szüksé-
ges – a totális feldolgozáshoz nemcsak intézmények vannak (judaisztikai kutatás, hebraisztika, 
kortárs zsidóságkutatás, zsidó vallásnéprajz, kultúratörténet, liturgika, vallástudományi képzés, 
OR-ZSE, örökségvédelem, Holokauszt Központ), hanem ezek vidéki, civil, hitközségi szerve-
zetei, levéltárai, helytörténetei, emlékgyűjteménye, egész hatalmas kulturális öröksége is. Sőt, 
épp az utóbbi, a hagyomány kérdésének korunk kutatásaiba illeszkedő változatai jelen vannak  
a zsidó ünnepeken, a konvencionális szertartásokon, a családi foglalkozásokon, a hitéleti nevelés 
és iskolázás megannyi színterén, az EszterHáz egyesülettől a Maszorti irányzatokig és a Bálint 
Háztól a MAZSIKE intézményeiig, könyvkiadókig és egyetemi kiadványokig, hitközségi képvi-
seletektől a Chabad vagy a Szim Salom szerepvállalásaiig, vagy a MAZSIHISZ szociális intézmé-
nyeinek és profiljainak megannyi területen látható jelenlétéig.53

Az általam alább előnyben részesített nézőpont lehetne akár sokágúan történeti, lehetne 
helyi zsidó közösségek gyakorlatára építő, lehetne országos képviseletek intézményes műkö-
dését leíró és még sokféle más is. Kereső szempontom elsődlegesen a kulturális antropoló-
giai kutatásokra, ilyen szakos egyetemi hallgatók szakdolgozatira és doktori értekezéseire,  

53  Utóbbihoz lásd a „választékot” itt: https://mazsihisz.hu/kozossegeink/magyar-zsido-adatbazis/magyar-zsido-szocialis-intezmenyek 
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publikációira hagyatkozik, de kisebb részben élményközeli terepmunkára is épül, aminek 
elemi része az előzetes tájékozódás, a mások által már elvégzett terepkutatási tapasztalatok 
megismerése és átfogó értelmezése is.  Ez tehát mintegy előzetes áttekintés része lehet csupán, 
melyből érdemi esetben nem a Nagytudományos állítások, hanem az életközeli ismeretanya-
gok kérdései fogalmazódnak meg, akként azonban közvetett ismeret formájában lesznek hite-
lessé. Másodelemzés lesz ez csak így, sőt átfogó mivoltából sem értelmezhető több, mint alapos 
ismertetések helyetti interpretáció, „outsider” aspektus, amely legjobb esetben belül is érzékel, 
de kívülről is rálát a jelenségekre, s ha sikerrel, akkor talán hihetően, de kételyekkel körülve-
hetően is megszólalhat. Viszont… – értelmezem mindezt annak alapján, ahogyan előadók 
és kutatótársak leírták; értelmezem, azaz nem állítom, hogy „úgy VAN!”, hanem kérdezem 
inkább, hogy mi látható a zsidó identitás közösségi jegyeiből, az integritás tapasztalataiból. 
Ezekre figyelemmel azonban nem a saját közvetlen terepkutatási, társadalmi miliőelemzési 
nézőpontjaimat értelmezem csupán, hanem elsődlegesen mások kutatási anyagait használom 
kontrasztképpen. Mindez talán úgy lehet hasznavehető, ha e „kultúratudományi” aspektust 
nem tartjuk többre, mint amire való: egy kísérletnek valamely kommunikatív folyamatot  
illetően, s valamely közösségi integritás-állapot gyökereihez közeledve. Közelítő kérdéseim-
ben jelen van tehát szavaim mögött az étikus és émikus – vagyis értelmező, de problemati-
záló – aspektus, némi hipotetikus kérdésfelvetéssel, melynek sosincs egyetlen lehetséges vála-
sza. Legrosszabb esetben pedig az érdeklődő olvasók föl fogják idézni Papp Richárd kollégám  
zsidó humorról írt kötete, a Bezzeg a mi rabbink egyik idevágó fejezetcímét, mely így szól: „De 
hogy lehet egy viccet ilyen rosszul elmesélni?!”. Ebben ugyanis jelen van az is, hogy kritikai 
lehet a szempont, de egyik sem érvényesebb, jogosabb, bölcsebb a másiknál.

A narratívák körében és a tudásformálás programját illetően mindezek dacára is jócskán 
vannak kételyeim. Épp nemrégiben volt kezemben az OR-ZSE és a Szegedi Tudományegyetem 
család-konferenciáinak újabb kötete, A család egykor és ma 5., 300 oldal sűrű szaktudomány, 
eltérő aspektusok, különböző módszertanok, más-más korok, források, citációk, esetleírások, 
helyi közösségi és szokásrendi részkérdések – de talán az egyetlen közös jellegadó jegyük, 
hogy semmi sem összehasonlítható igazán, senki sem „jobban” tudja, amit tud, hanem in-
kább másként és másért és máshogyan. Egyik sem kevésbé tudományos, de nem mindegyik 
egyformán életközeli fókuszpontú. Ezeket itt nem összefogni, csupán rájuk látni próbálok,  
s ha lehet, valamiképp belemerülni is – de nem lévén mindezen tematikák kutatója, kézenfek-
vően elfogadom, hogy minden tapasztalat emígy is van, meg amúgy is lehetséges, vagyis vá-
lasztott nézőpontok kérdése mindez. Viszont a konklúzióm erről leginkább annyi: mindezek 
nem egymás alá/fölé rétegződnek, hanem színfoltok, jelek, tónusok egy releváns tudományos 



140

szemle a.gergely andrás

pachworkhöz. Egyúttal itt jelzem azt is, mennyire beláthatatlan és változékony ez a kérdéskör, 
a zsidó identitás mibenlétét körülölelő „evidens” tudás, melyet lehetetlen a lehetséges egyetlen 
releváns szempont alapján föltárni. S a sokszempontú megközelítés azért tűnik jogosnak, mert 
immár az ötödik család-kötet és a készülő 6. konferencia-felhívás is sejtetni engedi, mi minden 
állhat a tudások hátterében, miféle széles horizont nem férhet bele szinte soha a lehetséges ösz-
szefoglalókba. Így tehát csakis annyi maradhat számomra, hogy hangulatjeleket, értelmezési 
mezőket, téma-felületeket nevezek meg a kulturális antropológia, a vallásantropológia, a kul-
túrakutatás és a zsidóságkutatás aspektusából… Most került a Magyar Elektronikus Könyv-
tárba egy épp ilyen kutatásokat tartalmazó kötet is – itt esetleg csak „közvetítem” azok néhány 
kihangzó tartalmát,  elsősorban is a közösség és a hitközségek integritása szempontjából…54

Az a képzet, amely a „zsidó identitás” jelképes tartalma mögött rejlik, valójában csak mint 
tételezett, szakrálisan is „levédett” valami lehet életképes. Holott nem a definíciók, hanem az 
eltérések adják lényegét, a sokféleség az egységét, a szigorú szabályrendhez képesti alternatív 
válaszok és megoldások a bizonyságát. Átélés, átváltoztatás, időszerűsítés, adaptív erények, krea- 
tív megoldások… – ezek vannak az élményközeli kutatások és a hívek egyedeinek beszámo-
lói mögött, mint valamiféle történeti és életközeli örökség, ezek kínálkoznak mint lehetőség, 
ezeket formáljuk valójában, amikor a hagyományozás kézenfekvő jegyeiről gondolkodunk.  
De amint közelebbről értelmezzük s mint közösségi jelek-jegyek-megjelenésmódok „egységét” 
értjük alatta, rögtön kiderülhet, hogy tévedünk. Ugyanabban a Bethlen téri közösségben járt 
Papp Richárd a maga több éves-évtizedes kutatásával, s ugyanott kezdte „terepkutatását” Vincze 
Kata Zsófia, aki később az új-betérők csoportjáról, leginkább is korcsoportjáról írt. Papp az idős, 
hagyománytartó kiscsoport tagjaira talált rá elsősorban, Vincze a fiatalok nyomába eredt és más 
közösségek felé is járt ezért. A hagyománykötöttség jegyeiről Papp két-három kötetet írt tele, 
az újabb nemzedék (egyszerűbben: a Soá korosztályának unokái) körében azonban egész más 
volt a tudás/tapasztalat, a hagyománykövetés és modernitás aránya, mint az öregek körében. 
Joviális létük mindenhol hasonló volt, de a vallási szabályok tartásában vagy átértelmezésében 
a fiatalok új hangokat is megszólaltatnak, követnek, képviselnek. Hasonló leírást ad Ausztrics 
Andrea a maszorti-típusú alternatív egyesületi közösségek tradícióhoz kapcsolódó viszonyáról, 
megint mást Zimre Fanni a Chabad gyermekfoglalkoztató és női programjairól, Buk Krisztina 
a javarészt izraeli apa és magyar anya vegyesházasságok leíró elemzésében, vagy a Visegrádi,  
a Hegedűs és a Páva utcai hitközségek összehasonlító kutatását elvégző Tóth Katalin,  
a korosztályi viszonyt tekintve is markáns különbségeket felmutató Gál Ivetta a Dózsa György úti,  
Hrotkó Larissza a Frankel zsinagóga, Modla Zsuzsa az élettörténeti elbeszélések alapján, vagy 

54  https://mek.oszk.hu/20200/20204/ 
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Cseh Enikő a párizsi, Glässer Norbert a szegedi, Surányi Ráchel az izraeli közösségek egyedi 
másságát kiemelve s az integritást a mindenkori és bárholi sajátosságként becsben tartva. Ugyan-
akkor e képek, élmények, illúziók, vágytárgyak, kivetítések és beteljesítések egyaránt jelzik, 
hogy a történeti időben mérve is ugyanannak a „makroszociológiai” jellegű vallási közösségnek  
a korszakai, helyszínei, csoportjegyei, s a megszólalók korcsoport-sajátosságai egyenként is 
meghatározóak a szocialitás kérdéskörében, a közösség egységnek tekintése terén, a közösségen 
belüli viták rendezésében, a külső-idegen-korlátozó hatások elleni stratégiák integrációszűkítő 
jellegének hatását tekintve. Elmondható lenne a hazai zsidóságról, hogy a „gettóból kilépve”, 
vagyis történetileg az érintetteknek „a vallásról és az identitásról való képe is megváltozott”, 
de már kevéssé állna meg a tézis, hogy e változásban csoportközösségi jellegük ettől már „sza-
badon választott” lett/lehetett, s a vallásgyakorlat szuverén vállalása lelkiismereti ügy maradt 
csupán. Hiszen amikor egyáltalán államilag engedélyezték, hogy mentálisan szuverén, világ-
nézetileg definiálható lehessen a zsidóság maga, vagy a feltételezett „szocialista identitás” jegyé-
ben lehessen hitközségi sajátossága is a hovátartozásnak, akkor tudtak-e egységesek maradni, 
vagy kényszerközösségek lettek? S e téren állampolgári szabadságjog, lelkiismereti perspektíva,  
hitéleti aktivitás, identitásvállalás lehetett-e „azonos” akkor és azóta? Mindezt persze lehetséges 
egyetlen szóval megválaszolni, de milyen magasról nézvést áll így? Kire lehet érvényes, és ki nem 
fogadhatja el a hipotézisként megfogalmazott „szabadság” állapotát, majd következményeit?  
És ki válaszol erre utólag egyetlen érvényes szóval? Példaképpen: Czingel Szilvia Ünnepek és 
hétköznapok című kötete, mely az egész Kárpát-medencében kíván zsidó vallásnéprajzi áttekin-
tést kínálni elbeszélések, vallomások, leíró tárgyhasználat és fotók révén formál „egyöntetűnek” 
festhető összképet, de minden egyes fotó és életútvallomás ennek épp az ellenkezőjét bizonyítja!  
Ez pedig már nem a múltra tekintő vallástörténeti, hitvilági, liturgikai vagy judaisztikai szaktu-
dományosság kérdése, hanem a jelen körülményeié, a jelen közösségeinek életvezetési élményéé. 
És ha már a jelen: jelen lehetne-e például körünkben az az erősen ortodox hívő, aki a Sulchán 
Áruch parancsolatokból a reá vonatkozó java többséget komolyan tudja venni és szigorúan tartja 
is, vagy pedig az „avuló konvenció” számlájára írjuk, az adaptációs esélyek előnyeként könyveljük 
el inkább a változtatást/vétséget/újdonságot, amikor másképp élünk vele, ahogyan a mai magyar 
középkorosztály teszi? S vajon a mindenkori „szabad választás” lehet-e egyáltalán független bár-
mely előzményektől és következményektől, akár a 19. századi ortodox−neológ küzdelemtől, az 
asszimilációs kényszerektől, a máshonnan menekülés és asszimiláció esélyeitől, később a zsidó-
törvényektől, a Holokauszttól, Izrael megnyílásától, az alijázók létszámától, a megmaradó helyi 
közösség státuszától, a túlélés lelki esélyeitől, az újbetérők mai „új hullámától”, a konstruált iden-
titások sokaságából választható időlegességtől? És időszerű-e, ami ötezer éves – vagy mindig az, 
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csak olykor, időlegesen más nevet kap a szakrális folyamatban, esetleg csak a tudományban…? 
(Lásd ezekhez Vincze, 2012, 2010, 2004; Kárpáti, 2018; Unterman, 1999; Szász, 2002; Tillmann, 
2009; Toronyi, 2002; Tóth A., 2015; Papp, 2007; Pécsi, 2009; Babits, 2015).

Az itt megidézett-hivatkozott szakirodalom kapcsán is roppant eltérő szereptudatok, gen-
der-típusok, alaposan eltérő közösségek és értelmező-közösségek is megvilágíthatók abban  
a kontextusban, amelyben a szocialitás évezredek óta a talán legerősebb hagyomány, a kö-
zösség mindenkori adottságai a túlélés egyetemes feltételeihez tartoznak, s ez idő- és térbeli 
összefüggések között még mindig önálló helyet nyer az integráció foka – egyfelől a társa-
dalmi kontextusban, a környezeti hatások összességében, a makrotársadalomban, másfelől 
az integrációban részt vevő egyének társas kapcsolatrendjében, az integritás – vagyis jobbára  
a személyes, a vallási és a közösségi identitás konstans megőrzésének adottságai terén. A zsidó 
identitás kérdéskörében 2019 októberében a Bálint Házban rendezett konferencia meghívó-
jában szerepelt ugyanakkor a következő szövegrész: „A modern, demokratikus társadalma-
kat éppen az tette egyedivé, hogy az egyén szabadon választhatja meg a vallásos hitét éppen 
úgy, mint a saját identitását…” – szól az invitáló tematikus felhívás. Tényleges-e a moderni-
tás? Demokratikus-e, ami annak festi, úgy identifikálja magát, s akár létezhet illegitim/dele-
gitim formában is, csakis önmagát kell elfogadnia és kommunikálnia, hogy megtűrt és tá-
mogatott legyen? – miként láthatjuk ezt nem csupán egyházszervezeti, hanem felekezeti, sőt 
kisközösségi támogatottságok és kiváltságosságok kapcsán is! S jó-e nekünk, ha a világ „de-
mokratikus” arcot ölt a diktatúra felé vezető úton? Egyedivé tesz-e, ha megengedődik, hogy  
a roma szabadegyház (Povedák), a Menóra-közösség (Gallasy), az evangélikus testvérközösség,  
a Szim Salom reformzsidó törekvés (Kelemen, Szász), vagy zsidó nemzeti családmodell esetében  
a budapesti cionista sajtóban a 20. század első felében (Glässer, Zima), vagy ha mindezek tilal-
ma érvényesül éppen…, esetleg ha a másfél generáción át titkolt származástudat állapota azt 
tételezi, hogy „ugyanúgy” dönthet bármely kortárs nemzedék a szabad tradícióválasztás alap-
ján (Ausztrics, 2015, 2014; Fenyves, 2012b; Hrotkó, 2014c; Szász, 2011; Fényes, 2012)?  Vajon 
szabad akarat éltetője, szabad választás felülete-e mindez, s ha perszonálisan-individuálisan 
az is, marad-e társadalmilag, közösségileg is ugyanaz? A vallástalanodás, a közösségfosztott-
ság változó korszakai ugyancsak megnehezítik a sarkosra formálható tematikus mondatokat. 
Az ezekről való tudományos érvelések szintúgy az egynapélő képzetek körébe tagolódhatnak, 
vagy túlélhetik is akár az alkalmi invenciókat…

De mint kutató, a kérdéseket az állításoknál mindig többre értékelve…, „a zsidó iden-
titás komplex téma” fő dilemmaként is fölismerhető lévén, készséggel lamentálok azon:  
„Melyek azok az alapértékek, amelyek a vallásos és a „kulturális zsidókat” összekötik? Mennyiben  
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lehet „újító” a zsidó hitközség, amely éppen a hagyományoknak köszönheti fennmaradását?” 
– szólal meg ugyanabból a közösségi meghívóból.55 Leginkább talán ehhez fűzöm a további-
akat, vallottan nem eléggé szakrális, de éppúgy nem szaktudományos értelemben… Inkább 
talányként.

A különböző identitáskeresési értelmezések talán számos változatban életre keltek a múlt 
évezredek során, de ennél is erőteljesebben jelen vannak ott, ahol egyre fokozódó visszhanggal 
a gender-kérdések, a társadalmi szereptudatok, a nemek közötti erőviszonyok, az elmúlt száz 
évben lezajlott változások szentenciái és dilemmái tolakodnak egymás ellenében. Ugyanakkor 
a közbeszéd kortárs tematikái szerint, azaz valamiképpen az akaratszabadság és tradíciókö-
töttség komplex és sajátos kérdéskörét alapul véve keresgélünk válasz-modellt mindannyian. 
Alapozó fogalomhasználati útmutató helyett, s még inkább a „tudományképes” definíciók 
nélkül, itt most a konvenciók, tradíciók, ellenbeszédek, viselkedési alternatívák és identi-
tás-változatok sokféleségét keresgélem, de ezen belül is csupán egyetlen megfontolást hadd 
emeljek tónusmeghatározó példaként e lamentáció felvezetésébe… A kérdésre, hogy ugyanis 
Mítosz vagy realitás ma a „zsidó család”? – bizonnyal lehetne sokféle bölcselmet és felületes-
séget mondani, de ennél fontosabb, hogy magukat az érintetteket is érdekli, és sokszor így 
érdekli a problematika, nem tudományos tapasztalat, hanem épp válaszkeresési értelemben! 
Vagyis nincs állandóság e téren sem, hacsak nem a változás és az értelmezések állandósága 
az. Persze pontosíthatnánk: ha mítosz lenne a család, szüksége lenne a mitikus háttérre is, 
de ehelyett sokszor épp a realitások kötelmei, joviális modellek hatásai és integritás-mutatók 
szabványai lakoznak életünkben. Ugyanakkor mint kérdéskör mégis releváns ez, hisz a tár-
sadalmi csoportok mindennapi életének, identitásának és önmegjelenítésének eléggé régtől 
fogva áthagyományozott tartalma a narratív tudás és a világban eligazodás élményének, ér-
tékképzetének számos eleme – így például a viselkedésmódok, szerepstratégiák, áthagyomá-
nyozott válságkezelési módok, a társadalmi környezettel szembeni attitűdök kifejeződése is. 
A tradicionális zsidó életmód-stratégiák és a hagyománykötött mintakövetési modellek egyik 
feltehetően konstans eleme a mindennapi történetmondás, az életviteli szabályok követésében 
a narratív tudástőke átadásán túli forrásismeret (a háláchikus előírások követése, a rituális 
szertartások, a Tóra-olvasás, Talmud-értelmezés, a Sulchán Áruch szabálykönyvének haszná-
lata, a zsinagógajárás stb.) is, de mindezek mellett az életvitel tényleges normatíváinak rend-
szere ugyancsak. Bizonnyal nem lehet túl nagy ferdítés, túl átfogó pillantás itt azt összegezni, 
hogy a mindennapi élet történéseinek narratív feldolgozása (elbeszélése, mintaként átadása, 
értéknormaként megfogalmazása, szabályrendszerré bővítése, nemzedékeken átörökítése) 

55  http://web.balinthaz.hu/Event/_a_zsido_identitas_ma_konferencia_2019-10-05_10_00
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feltehetően mindig is része volt és maradt a zsidó életrendnek, ezen belül is az aktualitások 
narratív megjelenítését és forgalmazását segítő eszközök révén a csoportközi és etnikumközi 
kommunikációnak, az írott és a hangzó média hatásának, sőt ennek reflexív sémáira adható 
válaszok megfogalmazásának is. E folyamat 20. századi változataiból, a mindennapi történet-
mondás olyan stratégiáinak érvényesüléséből kiindulva, mint „a kibeszélés, a megszólás és az 
elismerés, az elhallgatás, az eltitkolás, az elferdítés, az interpretáció, a panasz és a dicsekvés,  
a példaállítás, a történetmondás általi szórakoztatás” a narratív tudás részeként válik jelen-
téshordozóvá a mindennapi élettörténetek, életút-interpretációk gyűjtői számára – írja erről  
a téma egyik jeles kutatója, Keszeg Vilmos  (Keszeg, 2013). S bár ez másfajta táji-történeti szín-
térről vett tapasztalatok következtetése, ettől persze általánosabb is ugyanakkor, hisz mondjuk 
Czingel Szilvia utalt kötete vagy a kortárs izraeli kibucépítési narratívák gazdagon utalnak 
minderre, mégis megfontolandó, mennyiben érvényes esetleg a háláchikus életvitel és annak 
tradíciókra épülő átadása színterén is. Sőt, a szocialitás kérdéskörében, a közösségek maradan-
dósága vagy pusztulása területén és az integráltság sokféleségének tükrében a családokról és 
társadalmi szerepekről szólva nehezen kerülhető el az élettörténeteken belüli „biografikus be-
széd”, az „őszinteség retorikáján” túl „az élettörténeti események teatralizálásához, retorikai 
megjelenítéséhez”, különböző érvelés-stratégiákhoz igazított bemutatás (lásd Kovács – Vajda, 
2002; Bíró – Nagy, 2012; Vincze, 2012; Szász, 2002), mely sokszor „az állampolgári lojalitás és 
engedetlenség, az elszenvedett diszkrimináció és jogsértés, a szakmai kompetenciák, a szár-
mazási tőke és az individuális teljesítmények kifejezésének eszköze”. Pécsi Kata könyvsoroza-
ta is illusztrálja ezt (Sós kávé, Lányok, anyák…), Glässer Norbert cádik-kötete is adalékokat 
nyújt a női szerepek és társadalmi normák rendszeréről a sajtócikkek tükrében (Glässer, 2014: 
211−221). Keszeg is konstatálja, hogy mindenféle közlési konvenciók mellett „az autobiografi-
kus narratívumok egy része elhatárolódott a családtörténeti előzményektől”, nem utolsósor-
ban azzal, hogy egyéni élettörténeteket és értékrendet tesz a közös életvilág keretei helyére,  
s ezen belül jelöli ki az individuum helyét (Keszeg, 2013: 5−8).

Az élettörténeti elbeszélésekben, a helyzetértékelő narratívákban és identitás-interpretá-
ciókban tehát meglehetősen sok színtéren és még több megjelenítési vagy kommunikációs 
stratégiában találkozhatunk a hozott, „örökölt” kulturális vagy magatartásmodellek egyedi 
sokféleségével. E sokrétű átélés- és elbeszélésmód több hagyományos formája kapcsolódik 
az életviteli szertartásokhoz, reprezentációkhoz, felmutatott vagy rejtett, de konvenciókat is 
megjelenítő gyakorlatokhoz. A zsidó életviteli normarend, a micvák kötöttsége és a családi 
nevelésben mutatkozó interkulturális vagy multikulturális interakciók azonban a kortárs  
generációk számára sok esetben már nem a legkötöttebb tradíciókat, hanem a kevert szokás-
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rend érvényesülését kínálják inkább (a részletesebb körképet lásd Buk, 2018; Tóth K., 2018, 
2015; Vincze, 2014, 2013). Ez azonban szinte egyetlen esetben sincs így az apák családfenntartó 
lekötöttsége és az anyák elszánt nevelési normarendje ellenében. Vagyis messzebbről nézve 
ők követni látszanak a konvenciók legaprólékosabb előírásait is – legalábbis a konvencioná-
lis életközösségek, a hagyománykötött normarendek, s nem ritkán a vegyesházasságok terén, 
sőt multikulturális-interkulturális párkapcsolatok szokásrendjében is. Itt is, mint a környező 
társadalmi szférákban, javarészt az életviteli normák és a külső hatások sajátos ütközéseivel 
találkozunk, így természetesen a nemi szerepek, viselkedés-modellek, konvenciók és újítások 
esetében is. Mintegy vallási csoportkultúrától látszólag független mivoltában a traditumok 
elfogadása, követése, képviselete kap hangsúlyt, az ettől eltérő pedig a „kivételes” kategóriá-
ba kerül a közfelfogásban. Az szinte bizonyos, hogy a korosztályok, korcsoportok, szakrális 
életforma-közösségek eltérő értékrendje nemcsak a konvencionális viselkedésmintázatok szi-
gorúbb paraméterei, rituáléi, spirituális rendszerei szerint alakul „úgy általában”. Hanem hát 
befolyással vannak rá mindama külső hatások is, melyek a kommunikáció más színterein,  
a társas kapcsolatok már nem csupán zárt rendjében, az életvezető értékek és normák reflexív 
szabályozásában, a tabuk és előírások követésében formálódnak, s ezáltal jócskán kitettek  
a nemzedékek közötti értéknormák, szokásrendek, mintakövetések kölcsönhatásainak, válto-
zásainak is. Az ezekről szóló „biografikus beszéd” persze még ennél is jobban jelen van, jelen 
lehet és visszahathat a közösségi-családi-szakrális interpretációk vagy narrációk önálló, belső 
dimenzióira.

Mindezzel együtt a tradícióminták és életutak sokféleségét talán érdemes onnan kezdeni, 
hogy a kultúrafüggő társas kapcsolatok rendjében, a korosztályok és nemek pozíciói közötti 
különbségekben s ezekből fakadóan a hagyománytartó családi életvezetésben is föltétlenül 
megjelennek olyan irányadó új hatások, integritáskésztetések, modernizációs értékek, divatok, 
normák, mintázatok és viszonyrendszerek, sőt tabuk is, melyek immár kevéssé vannak (vagy 
lehetnek) tekintettel a konvencionális zsidó családi értékrendre. Az elemző értelmezést persze 
a hazai társadalomkutatások, feminizmus- vagy szakrális reprezentációkutatások, megannyi 
értelmezési tér felé terelhetnénk – részben rögzítve a hagyományok szerinti életmód és érték-
rend fogalmát, az együttélő közösségek normarendszere és önképe szerinti változásdinami-
káját, vagy szűkebben az állam–társadalom–közösség viszonyrendjének példatárát is –, ám 
ezekkel itt most nem tudunk foglalkozni; ahogyan a kultúrafogyasztás globalizált makroszfé-
rájával, a társadalmi és kapcsolati tőke eltérő vagy kevert értékrendek szerinti tagolhatóságá-
val, az ifjúsági korosztályok életstratégiáinak sokféleségével, az egyetemes, európai vagy hazai 
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nőmozgalmak és női identitáspolitikák részkérdéseivel sem.56 Keresési fókuszomba elsősorban 
azt emeltem, hogy a társadalmi tagozódásban (szociológiai, tudáselosztási, jövedelmi, kap-
csolathálózati, szerepvállalási és identitásproblematikákon belül) megfogalmazódó, sokszor 
kimondatlan mobilitási függésrend miképpen jelenik meg egy tradicionális, sőt ősi örökségét 
sokféle módon tartósító vallási-kulturális csoport, a zsidóság mai magyarországi normarend-
jében, legfőképp a kortárs társadalmon belüli női szerepmagatartásoknak kitéve. Kérdésünk 
főképp az lehet tehát: változnak-e a változatlannak elfogadott és annak is tételezett/látszó női 
viselkedésnormák az életvilágok átalakulásával, a modernitással, a posztmodern személyiség-
jegyek előtolulásával, a külsőleges normarendeknek kitett belső szakrális szférákban, s hogyan 
viszonyul mindez a tabuk és micvák rendjéhez, vagy akár a róluk való narratív elbeszélésmó-
dokhoz. Témakörünk így inkább kérdésfelvető szándékú lehet, nem pedig „elrendező” vagy 
öntörvényű rendszert kereső és megnevező. Ennek is szűkebbre fogott fókuszában a zsidó 
családi nevelés és értékrend anyai/női mintákban átörökíthető változata foglalkoztathat ben-
nünket – ebből most nyilván csak tüneti jegyeket fogok tudni fölidézni.

A túl messzi asszociációktól óvakodva, de nem mellőzve a kínálkozó szakirodalmat, érde-
mes meglátni a zsinagógai térből az otthonba, a súlból a privát életbe, majd a közösség újra-
keresésekor a zsinagógai szakrális közösségbe visszatérők mentális modelljeit. Papp Richárd 
több kutatási szempontja (a nők szerepe, a humor és a viccformába áttett megoldások), vagy 
Vincze Kata Zsófia sokoldalú kutatása (2004, 2010, 2014), de Surányi Ráchel (2015) vagy Szil-
ágyi Erzsébet (2019) izraeli közösségkutatása is egyaránt rávilágít a generációs értelmezésmó-
dok és mikroközösségi értékrendek párhuzamosságára, a háláchá egyedi alkalmazásaira, az 
„átadó” korosztályok és az „átvevő” érzékenységek találkozási terepére. Ebben volt megerősítő 
Rajkó Andrea kutatása is, melyből a percepciós határok és a konvencionális szerephatárok 
sajátos interakciója is előviláglik: „kiderült az is, hogy a tabu megítélése nyilvánvalóan attól 
függött, hogy az adott válaszadó a saját mikrokörnyezetében (család, szülőhely, jelenlegi kor-
társcsoport) melyik témával és hogyan találkozott. A családi életet övező, már érvénytelennek 
tartott tabuk készlete nemcsak bőségesebb, hanem tartalmában is kissé eltér a ma érvényes 
tabukétól. A fiatal generáció jóval kevésbé érzi tabunak a családi élet olyan aspektusait, mint  
a házasságtörés, a házasságon kívül született gyermekek, az élettársi kapcsolat, a nyitott há-
zasság vagy az apás szülés kortárs tematikái és társadalmi problematikái, de persze számos 
olyan elem is akad, amelyet a kutatás 2010–2015 közötti időszakában sokan említettek, ugyan-
akkor jelen van a ma is érvényes tabuk között, melyeket a diákok ekként soroltak be (pl. vá-

56  A többes szám használata nem „thodományos” fennköltség itt részemről, hanem utalás a Rajkó Andreával közösen áttekintett ta-
bukutatás és zsidó családi önértelmezés témakörében tartott ismertetésre, A család egykor és ma 5. kötetében megjelenés alatt álló 
előadásszövegre, OR-ZSE – SZTE, 2019.
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lás, családon belüli erőszak, kapcsolati tabuk, vallással kapcsolatos megítélés, kisebbséggel, 
szexualitással kapcsolatos témakörök). A mai tabuk készlete, mint azt a kutatás során lát-
tuk, a szexualitás témakörében volt a legbőségesebb, ez szerepelt legnagyobb súllyal a vizsgált  
korosztály életében és normarendjében” (Rajkó, 2016a: 101).

A zsidó tradíció talán legerősebb elvárásrendszere az „add tovább fiaidnak” norma, melynél 
föltehetően kérdéses, miként kerül erre sor a családi nevelés, szülői minta, korosztályi érték-
rend, hétköznapi életvilágbeli és tradicionális mintakínálati gyakorlatban, különösen pedig  
a kortárs női szerepek, anyaképek, életviteli stratégiák és gyermeknevelési normák szempont-
jából. Ezek mindig is valamelyest módosultak, de napjainkban igen erőteljes formaváltozáson 
mennek át – ahogy a kutatások ezt tanúsítják (hadd ne hivatkozzak itt most kéttucatnyi for-
rásműre, ezek jobbára ismertek is!). E tradicionális „továbbadás”, örökül hagyás, mintaköz-
vetítés ugyanakkor elsődlegesen a férfiszerepekre vonatkozó meghagyás, hisz az „általános” 
vallási micvák körében relatíve kevesebb utal közvetlenül a családanyai és gyermeknevelői  
értékrendre. De vajon miképpen van jelen mindez a családi életben (alkalmasint meghatározó, 
de mindenképp erős befolyással szabályozó) női szerepviselkedésekben, szerepképletekben, 
viselkedésmintákban…? Hogyan élik át, hogyan formálják „belülről”, hogyan szimbolizálják 
vagy beszélik el egymás között, dicsekvés vagy panasz formájában, dacosan vagy titkosan? 
(Izgalmas korszakjellemző kép készült ezekből és korszakos modelljeikből az utóbbi években 
több műben is).57

Mostani kérdésfelvetésemben valahol ott rejlik tehát a szakirodalom és a mindennapos ta-
pasztalat történeti és jelenkori anyagának néhány konkrét tanulsága is (példaképp a különb-
ség a Chabad mama−baba foglalkoztatói, a Frankel Zsini Verő Bán Linda programjai, a Szim 
Salom rendezvényei és más szertartások között (lásd Szász, 2008; Hrotkó, 2014; Papp, 2002; 
Modla, 2007; Kelemen, 2002; Tóth K., 2017). Viszont talán mégis időben és mintázatban is 
az első problematika a térbeli és történeti örökség megléte, kezelésmódja, normatív hatása, 
avagy mindennek a szociokulturális környezettel fennálló (és változni is képes!) kapcsolata. 
„Alapképletet” csakis úgy lehetne megfogalmazni, ha elvonatkoztatnánk attól, milyen korban, 
milyen társadalmi (falusi, városi, értelmiségi, asszimilációs, migráns, elkülönült vagy beil-
leszkedett, megtűrt vagy sikeres, alárendelt vagy befolyással bíró, budavidéki vagy belpesti, 
neológ vagy alternatív stb.) környezetben veszünk „esetmintát” és merészkedünk elhidegülten 
tudományos válaszadásra. Annyi azonban a hitéleti szervezetváltozások leíró szakirodalmá-
ban sem látszik témakörnek lenni  egészen a posztmodern korig,  akkortól talán már inkább 

57  Papp Barbara – Sipos Balázs (2017): Modern, diplomás nő a Horthy-korban, Napvilág Kiadó, Budapest, ismertetése, https://si-
tes.google.com/view/peri-mikro-szkp/201941-60/diplom%C3%A1s-n%C5%91t%C3%ADpus-feud%C3%A1lis-rend-konzer-
vat%C3%ADv-feminizmus; Szunyogh Szabolcs (2019): Zsidó nők, Noran Libro, Budapest; Árvai Tünde (2016): Városanyák – Mo-
zaikok a pécsi nők 19–20. századi történetéből, Kronosz Kiadó – Pécs Története Alapítvány, Pécs 
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szóba kerül, hogy Keleten és Nyugaton, régen és most, marginalizált vagy elitbe emelkedett 
zsidó csoportok esetében is „általánosítva” kimondható a női szerep és rang, a kiszolgáltatott-
ság vagy többre képesség kérdésének ténylegesen nem kiemelten alaptémává avatása a zsidóság 
mindennapi létében és értékrendjében. S főleg nem az ismert empirikus tudományok elemzé-
seinek körében, vagy még kevésbé az egészen a hazai polgárosodásig és demográfiai szerkezet-
változásokig tartó korszakra, a tradíciók és a modernizációs normák ütközési szcénáinak meg-
fogalmazódására érvényesen. Amiért ez fontos ugyanakkor: lehetséges, hogy a nemi szerepek,  
a személyiségek önérvényesítési normarendjeinek kortárs (szociológiai, pszichológiai, mikrotör-
téneti stb.) kutatásai változtattak ezen a helyzeten, vagyis maga a leírások sokfélesége, példatára 
is sokszor visszahat a csoportszintű tematizálásra – erről Buk Krisztina kutatása vall részlete-
sen, de Surányi Ráchel sem kevesebb konkrét példával szolgál (Buk, 2015; Surányi, 2015)). Azaz: 
amennyiben a kutatások mélységeit nézzük, láthatóvá válik, hogy a fennálló vagy a korábban 
tabuként kezelt mivoltukból hirtelenjében felszínre jövő „problematikák” megneveződése nem 
marad független a szakrális közösségek felfogásmódjaitól.

A közösségi és szociális interakciók, a sikeres hangolódások és az egyházi-vallási-hitköz-
ségi szerepvállalások tehát nemcsak a „jó gyakorlatok” esetére rendelkeznek konvencionális 
és megújítható-megújuló stratégiákkal, joviális és integráló szerepfunkciókkal. Egy kérdése-
ket és talányokat megcélzó áttekintésben „összegzésképpen” persze nemigen kaphat helyet 
maga a tézis igazolása vagy vélt cáfolata – csakis újabb kérdések. Melyekre persze részben már 
kaptunk itt válaszokat is, részint pedig a társadalmi felelősségvállalás talán egyetlen olyan 
szakrális közösség körében nem volt olyan konvencionális és szigorúan követett elvárás, mint 
a zsidóság hagyományaiba ültetett példák és szervezeti-intézményes megoldások területén.  
A zsidóságban lenni, jelen lenni és részt vállalni nemcsak a joviális szereptudat része, hanem 
a közösséget integráló rutinok, tudások, értékek egyik legmeghatározóbb fajtája. A temati-
kus közelítés és a narratív kölcsönhatások alapja, tehát a szociális háló, a közösségi identitás 
és az integráltság hármas bázisa így lehet a zsidóság sajátlagosságának egyik kulcskérdése. 
Amire az egyik kézenfekvő részválasz (persze szándékos leegyszerűsítésben) a tradicionális 
típusú,58 a másik választípus az énkiteljesítő, társadalmi szereptudatos, struktúraátrajzoló, 
posztmodern státuszreprezentáció.59 További tagolási lehetőség rétegzi ezt a felosztást részint  
korosztályi, részint zsidó szubkultúrafüggő válaszlehetőségekre (lásd például Kelemen Katalin,  
Hrotkó Larissza vagy Fenyves Katalin markáns álláspontját a kulcskérdésekben, de akár  
Vasagyi Mária regényeiben vagy Ember Mária régebbi írásaiban). Ugyanakkor lehetséges egy 

58  Itt látványosak Hrotkó Larissza, Fényes Balázs, Papp Richárd, Zimre Fanni rebecenek nyilatkozatai és nyilvános mutatkozásai, Ke-
lemen Katalin, Oláh János, Tillmann Lili 2009 meglátásai… stb.

59  Lásd Tóth Katalin, Vincze Kata Zsófia, Ausztrics Andrea, Surányi Ráchel, Susán Eszter, Gantner B. Eszter, Groó Diana, Pécsi Kata, 
Vasvári Louise, Angelusz – Tardos stb.
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másik metszet a valamelyest térségi bontásban is mutatkozó eltérésekre (a miskolci zsidóság-
ról Szabó Tünde Judit, a szegedi és vajdasági hagyománykötöttségről Glässer Norbert, a pé-
csiekről Árvai Tünde, a kárpátaljaiakról Fedinec Csilla vagy Komoróczy Géza, a soproniakról 
Tárkányi Sándor, a kassaiakról Kovács Éva, a bajaiakról Fábián Borbála vagy a mohácsiakról 
K. Farkas Claudia térbelileg épp eléggé tagolt körképet ad), valamint történeti kihívásokra  
figyelemmel hasonlóképpen valamiféle struktúraként tekintve minderre (századfordulós bécsi 
vagy krakkói, jelenkori berlini vagy „Zsidnilandi” verziók sokasága áll kézre itt, emlékezetül 
a nemrég elhunyt Gantner Brigitta Eszter kutatási témakörét is említve). Határozott álláspont 
tükröződik Fenyves Katalin habilitációs értekezésében is, mely szerint a hazai zsidóság nyelvi 
asszimilációs alkalmazkodása, a Numerus Clausus folyamata, a mindegyre szorongatottabb 
státuszba kerülő társadalmi tömeg valójában már az 1920–30-as évektől átélte a nők képzé-
sének, társadalmi befolyásának, presztízscsökkenésének és mobilitási korlátozásainak követ-
kezményeit (Fenyves, 2012a: 102−118), de ehhez elementáris módon kapcsolhatónak láttatja 
a korábban már elért státusok megszűnését, a női imakönyvek megjelenésétől és a főkötő/
paróka vitától a zsinagógai karzatrács-jogosultságok variációiig, a zsidó családok átalakulá-
sától, a matriarchátustól a patriarchátusig zajló szerepátrendeződés részkérdéseit is (vö. Feny-
ves, 2012b: 66−88; továbbá Hrotkó, 2014b). Mindeközben nemcsak a társadalmi átrétegződés 
ment végbe a 19–20. század fordulóján, hanem a képzettség, társadalmi mobilitás, elfoglaltság, 
zsinagógák kiüresedése, születésszám-csökkenés, a nőkre vonatkozó korlátozások lassú felpu-
hulása, presztízspozíciókba kerülésük megsokasodása (pl. egyletekben, tudományos vagy mű-
vészeti területeken, immár a lakásokból kiszabadulva), sőt, a szakrális hagyomány ellenében  
a polgári szerződésjogok érvényesülési feltételei is hatottak arra, hogy a zsidóságon belül mint-
egy evidenciának számító (formalizált státus)kérdésekben az ortodox és neológ szemléletmó-
dok megütközzenek, eltérő következtetésre jutva a női szerepek, karrierek és legitimációs szer-
tartások vagy tabuk terén. „Az elmúlt századokban gyökeresen megváltozott a házasságjogi 
és családjogi törvénykezés, a házasságkötések törvényi szabályozása. A család és családtagok 
szerepe az értékrend őrzésében és átadásában alapvetően más lett. Többgenerációs csalá-
dok ma már ritkábban élnek együtt, a kiscsaládok dominálnak. Ennek megfelelően változó  
a nevelési és oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) és a család kapcsolata, viszonya.  
A 19. század új nemzeti mozgalmai is felvázolták a következő nemzedékek és az őket kibo-
csátó ideális család vízióját. Erre az időszakra tehető a nőkép, a női szerepek átalakulásának 
kezdete is” (Kiss Endre – Barna Gábor, 2014: 7). De messze nem elhanyagolható mondjuk  
Kelemen Katalin kortárs nézőpontja, Vincze Kata Zsófia, Szász Antónia, dr. Forrai Judit, Gallasy  
Katalin vagy Buk Krisztina kutatásai, Fenyves Balázs vagy Gábor György temérdek reflexiója, 
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Szabó Tünde Judit miskolci vagy K. Farkas Claudia Pécs−Mohács vidéki áttekintése, Szarvas 
Zsuzsa vagy Toronyi Zsuzsa megannyi példatára, Vasvári Louise, Pécsi Katalin vagy Czingel 
Szilvia saját vallomásgyűjtése stb.

Nem folytatom. Kérdések halmazára kérdések építménye… – valahol ezt tartják tudomány-
kodásnak, s a magam nézőpontja sem kímélhető a bennfentes, érintett, hozzáértő vagy csak 
átélő aspektusok érvényességének prioritásai nélkül.

Felhasznált irodalom
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Könyvismertetés: 
Kiss Judit, szerk. (2019): 
Nemzetközi segélyezés a 21. század elején – Új irányok, új lehetőségek, Akadémiai Kiadó 

A fejlődő térségek szociális és gazdasági kihívásai, az azokra adott nemzetközi válaszok cél-
ja, mértéke és módja, valamint a nemzetközi segélyezési rendszer régi és új szereplői idő-
ről-időre új megvilágításba kerülnek. A Dr. Kiss Judit által szerkesztett Nemzetközi segélyezés  
a 21. század elején – Új irányok, új lehetőségek c. tanulmánykötet hét fejezetben járja körül  
a nemzetközi segélyezés jelenkori rendszerének lényeges kérdéseit, valamint az utóbbi néhány 
évtizedben végbement legfontosabb átalakulásokat. A téma elismert kutatói és szakemberei 
által jegyzett kötet tanulmányai a nemzetközi fejlesztési együttműködés átalakuló céljaira és 
módozataira (1. fejezet), a feltörekvő donorországokra (2. fejezet), a civil szervezetek szerep-
vállalására (3. fejezet), a fejlesztésfinanszírozás innovatív eszközeire és azok gyakorlati meg-
valósulására (4-5. fejezet), a terepi munkára lényeges hatást gyakorolt elméleti átalakulásokra  
(6. fejezet), valamint Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésben betöltött szere-
pére (7. fejezet) helyezik a hangsúlyt.

Az első fejezet, mely Udvari Beáta írása, áttekinti a nemzetközi fejlesztési segélyezés alap-
fogalmait. Ide tartozik a segély fogalmának meghatározása, a segélyáramlások csoportosítása, 
a multilaterális és a bilaterális fejlesztési segélyek közötti különbségtétel, valamint a donorok 
motivációjának elemzése (11−17. o.). Utóbbi azért is különösen érdekes, mert a donorok céljai, 
motivációja és érdekei, valamint a recipiens országokkal szemben állított feltételek60 gyakorta 
vita tárgyát képezik; a donorok hivatalos kommunikációja és fejlesztéspolitikája nem feltét-
lenül van összhangban a segélyezési gyakorlatukkal. A fejezet bemutatja továbbá a segélyek 
hatásai és eredményessége körüli sarkalatos kérdéseket (20−26. o.). Mindezek mellett a szerző 
tárgyalja azokat az újszerűnek számító segélyezési formákat, módozatokat, amelyekkel a tá-
mogatások célzottabbá tételét és hatékonyságuk növelését szeretnék elérni. Az új segélyezési 
formák magukba foglalják többek között az innovációs segélyeket, a költségvetési támogatást, 
valamint a kereskedelem fejlesztésére előirányzott olyan támogatásokat, kezdeményezéseket, 

60  Például demokratizációs folyamatok, jó kormányzás érvényesülése.
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mint az Aid for Trade (27−41. o.). A fejezet szerzője kiemeli, hogy ez új támogatási formák 
kiindulópontját a 2005-ben elfogadott, segélyhatékonyságról szóló párizsi nyilatkozat (Paris 
Declaration on Aid Effectiveness) jelentette, amely új alapokra kívánta helyezni a nemzetközi 
segélyezés korábbi gyakorlatát, és egy viszonylag erőteljes paradigmaváltást helyezett kilátás-
ba az addigi segélyezési rendszerhez képest. Ilyen változás a recipiens országok szerepének 
megnövekedése, például a saját kihívásaik és igényeik felmérésében; a civil szervezetek és az 
állampolgári részvétel fontossága. Ide tartozik ezeken felül annak elismerése, hogy a recipiens 
országok számára a fejlesztési segélyek a fejlődés kiegészítőiként, nem pedig kizárólagos felté-
teleiként jelennek meg (26−27. o.). 

A második fejezet, Kiss Judit tanulmánya a nemzetközi segélyezés rendszerében bekövetke-
zett számottevő változások egyikét, az átalakuló donorközösség kérdéskörét ismerteti. Amint 
arra a fejezet is rávilágít, a nemzetközi segélyezésről szóló jelenkori diskurzusban rendre megje-
lenik a „nem tradicionális”, néhány évtizeddel korábban még a recipiens ország szerepét betöltő 
donorok (pl. Törökország, India vagy Kína) egyre növekvő jelenléte és befolyása (52−53. o.). Ezt 
a folyamatot a hagyományosnak számító – elsősorban nyugat-európai és angolszász – dono-
rállamok többnyire kétkedve és fenntartásokkal figyelik (73−75. o.). Ennek oka mindenekelőtt 
az, hogy a nemzetközi segélyezés színterén az újonnan belépő aktorok a recipiens térségekben 
egyenlő szereplőként kívánják kivenni részüket a segélyezési tevékenységekből, nem utolsósor-
ban gazdasági érdekeik és (regionális) nagyhatalmi törekvéseik érvényesítését is megcélozva. 

Habár a feltörekvő donornak számító államok egy része (pl. Dél-Korea vagy a kelet- és 
közép-európai uniós tagállamok) tagja az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságának 
(Development Assistance Committee – DAC), a fejezet rámutat, hogy a leginkább befolyá-
sosnak tekinthető új donorállamok viszont nem, így segélyezési tevékenységüket sem a DAC 
kritériumai és alapelvei szerint végzik (61−65. o.). Fejlesztéspolitikájukkal megkérdőjelezik és 
átalakítják a meglévő fejlesztési együttműködési struktúrákat, normákat, bevett gyakorlato-
kat és intézményi kereteket. Fontos ugyanakkor – ahogy a szerző is kiemeli –, hogy a feltö-
rekvő donorközösség nem tekinthető homogén csoportnak,61 hiszen tagjai különböznek mo-
tivációjukban, erőforrásaikban, valamint segélyezési módozataikban. A szerző úgy véli, hogy 
a feltörekvő donorközösséget (elsősorban a „régi” segélyezők részéről) ért kritikák62 ellenére  
a segélyekben részesülő államok pozitív fejleményként értékelik feltörekvő donorok megjele-
nését és határozott szerepvállalását. E mögött az húzódik meg, hogy az újnak tekinthető dono-
rállamok hajlamosabbak a recipiens államokat partnerként kezelni, mellőzve a demokratikus 

61  Ahogy a tradicionálisnak számító donorközösség sem.
62  A megfogalmazott kritikák közé tartozik a gazdasági érdekek előtérbe helyezése a recipiens országok „kiválasztásakor”; az átlátha-

tóság hiánya vagy a recipiens államokban a demokratikus értékek háttérbe helyezése.
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intézményrendszerhez kötött  feltételeket, valamint a tradicionális donorközösség „atyásko-
dó” attitűdjét (76−77. o.). 

A civil szervezetek nemzetközi fejlesztésben betöltött szerepének bemutatására vállalkozik  
a harmadik fejezet. Tanulmányában a szerző, Balogh Réka bemutatja a civil szervezetek fo-
galmi sokszínűségét, a terminológia lehatárolásának kihívásait, valamint az NGO-k tevékeny-
ségi körét és rendelkezésre álló forrásait. Ismerteti továbbá azt is, hogy miként járul hozzá  
a civil szervezetek tevékenysége a nemzetközi segélyezés rendszeréhez a donorországokban 
és a recipiens államokban. Ezek alapján a szerző rámutat arra, hogy a recipiens államokban 
a civil szervezetek szerepe egyértelműen a helyben végzett segélypolitikák alakításával írható 
le, amibe beletartozik többek között a humanitárius segítségnyújtás és fejlesztési projektek 
megvalósítása, a helyi hatóságokkal és helyi NGO-kkal való együttműködés, helyi igények 
felmérése és a lakosság informálása. Noha megfigyelhető némi átfedés a donor- és a recipiens 
országokban végzett NGO-tevékenységek között, a segélyező államokban a civil szervezetek 
feladatköre leginkább a lobbitevékenység különböző formáival jellemezhető. Ez magába fog-
lalja mind a nemzetközi szervezeteknél, mind a donorállamok nemzeti intézményeinél való 
érdekérvényesítést, a donorország állampolgáraira irányuló figyelemfelhívást, valamint a do-
norok fejlesztéspolitikájának alakítását (84. o.).

A fentiek mellett Balogh Réka górcső alá veszi azokat az előnyöket és hátrányokat, amelyek-
kel a nemzetközi közösség megítélése és a vonatkozó szakirodalom szerint a civil szervezetek 
rendelkeznek nemzetközi fejlesztési tevékenységeik során. Ami a civil szervezetekre jellemző 
pozitívumokat illeti, a szerző úgy véli, hogy az alulról szerveződés, a lokalitás, a helyi igények 
alapos ismerete, a rugalmasság, a kormányközi szervezetekre jellemző robosztus bürokrácia 
hiánya mind előnyként könyvelhető el. A pozitívumok sorát bővíti még, hogy a segélyezésben 
résztvevő NGO-k nagyobb volumenű politikai változásokra/kormányváltásokra kevéssé érzé-
kenyek, geopolitikai érdekeket pedig nem tartanak szem előtt a tevékenységük során (87−88. o.). 
Az imént tárgyalt pozitívumokkal szemben a fejezet utolsó részében a szerző az NGO-k nem-
zetközi segélyezésben való részvételével kapcsolatos kritikákat részletezi. Mivel legtöbbször  
a donorállamokban bejegyzett, „északi” civil szervezetekről van szó, az őket ért kritikák 
szerint segélyezési gyakorlatuk nem is igazán mondható függetlennek, valamint nem tesz-
nek eleget a helyi NGO-kkal való egyenlőtlen viszonyok felszámolására (97−98. o.). Balogh 
Réka ugyanakkor a kritikákkal kapcsolatban arra is rávilágít, hogy bár a civil szervezetekkel  
szembeni elvárások sok esetben irreálisnak mondhatók, számos civil szervezet tett már  
(és tesz folyamatosan) lépéseket a kritikák megcáfolására és a további negatív megítélések  
elkerülésére (99. o.).
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A negyedik fejezet, Kiss Judit írása a nemzetközi fejlesztésfinanszírozás során alkalmazott 
innovatív eszközöket és modalitásokat tárgyalja. A szerző részletezi a nemzetközi szervezetek 
(elsősorban a Világbank, az OECD és az ENSZ) által meghatározott fogalmi kereteket. Ezek 
alapján bemutatja, hogy az innovációs finanszírozási módok közé tartoznak azok a pénzügyi 
eszközök, amelyek új fejlesztési forrásokat teremtenek, tehát a hivatalos fejlesztési támogatá-
sokon (Official Development Assistance – ODA) kívüliek, a hatékonyság növelését célozzák, 
valamint globális problémákra kívánnak reagálni (112. o.). Kiss Judit az innovatív fejlesztésfi-
nanszírozás módjainak tárgyalásán túl kitér az elért eredményekre: e források jelentős részét  
a kötvénykibocsátások és az állami garanciák63 mellett többek között a mikrofinanszírozás vagy 
a beruházási alapok tették ki. A szerző mindezek mellett ismerteti az innovatív finanszírozá-
si eszközök szektoronkénti megoszlását is, amely azt mutatja, hogy jelentős összegek jutottak  
a környezeti- és az energiaszektornak (122. o.). Ez a tendencia nagyrészt igazodik ahhoz az alap-
elvhez (elváráshoz), amely szerint ezen eszközöknek elsősorban a globális kihívásokat kell szem 
előtt tartaniuk. A szerző ugyanakkor kiemeli azt is, hogy a mezőgazdaságra vagy az oktatásra 
fordított összegek volumene viszonylag szerénynek mondható. Kiss Judit az innovációs finanszí-
rozási formákra vonatkozó lehetséges perspektívák és irányok bemutatásán túl arra is rávilágít, 
a konkrét fogalmi behatárolás hiánya mellett kihívást jelent az is, hogy számos esetben elmosód-
nak a határok az ODA és az innovatív finanszírozási eszközök között (123. o.).

Ricz Judit tanulmánya, az ötödik fejezet az előzőekben tárgyalt innovatív finanszírozási for-
mák gyakorlati megvalósulását elemzi szakértőkkel64 készült mélyinterjúk alapján. A szerző ál-
tal végzett kutatás elsősorban a szakirodalomban még kevéssé megjelenő, újszerűnek számító 
innovatív fejlesztésfinanszírozási módokra fókuszált, különös hangsúlyt fektetve e pénzügyi 
eszközök jövőjét érintő kérdésekre, kihívásokra és lehetőségekre. Ricz Judit a mélyinterjúk alap-
ján kitér az innovatív fejlesztésfinanszírozás folyamatosan változó jellegére, valamint felhívja  
a figyelmet arra, hogy az interjúalanyok ambivalensen ítélték meg a tárgyalt finanszírozási for-
mák lehetőségeit és a módszerek kategorizálását. Ugyanakkor a szerző úgy látja, a megkérdezett 
szakértők egyetértettek abban, hogy az innovatívnak számító finanszírozási formáknak jelentős 
szerepe van (és lehet) a nemzetközi fejlesztési együttműködésben (153−154. o.).

A hatodik fejezet, Solymári Dániel tanulmánya bemutatja azokat az elvi és elméleti sajátos-
ságokat, amelyek az elmúlt néhány évtizedben hatást gyakoroltak a segélyezési tevékenységekre 
és azok végrehajtására. A történeti áttekintés során a szerző ismerteti a 20. század második fele 
s az ezredforduló leglényegesebb mérföldköveit e területen. Ide sorolja többek között az Euró-

63  A szerző azonban felhívja a figyelmet arra, hogy e két eszköz innovációs volta némileg megkérdőjelezhető.
64  Az akadémiai szféra és a nemzetközi fejlesztési együttműködésben résztvevő szervezetek képviselői.



164

szemle gibárti sára

pai Unió fejlesztéspolitikájának főbb állomásait, valamint az ENSZ Millenniumi (MDG-k) és 
Fenntartható Fejlesztési Céljait (SDG-k) is (161−163. o.). Ezek jelentősége abban áll, hogy mind 
az európai uniós fejlesztéspolitika alapjául szolgáló források, mind az ENSZ millenniumi és  
Agenda 30 programjában meghatározott, új fejlesztési segélyezési irányokat kijelölő normarend-
szerek hatása kétségtelen a segélypolitikák alakulására és az azzal kapcsolatos diskurzusra.

Emellett a szerző tárgyalja a hagyományos fejlesztéspolitikával szemben megfogalmazott 
leglényegesebb kritikai áramlatokat. Ezek közül kiemelt figyelmet szentel a post-develop-
ment irányzatának, amely a kizsákmányoló gyarmati múlt átörökítését és a nyugati, fejlett  
donorországok (elsősorban gazdasági) érdekeit előtérbe helyező fejlesztéspolitikákat illeti bí-
rálatokkal. A post-development irányzat hangsúlyozza továbbá a helyi viszonyok ismereté-
nek és a kölcsönös, partnerségi viszonyokon alapuló, a helyi társadalmak igényeit tiszteletben  
tartó segélyezési gyakorlatok fontosságát (163−164. o.).

A fejezet a nemzetközi fejlesztési segélyezést meghatározó források és az elméleti szintű 
változások mellett ismerteti a segélypolitikák gyakorlati megvalósítása szempontjából rele-
váns állomásokat. Ide tartozik a humanitárius diplomácia és a humanitárius jog alakulásának 
és jellemzőinek részletes bemutatása (165−166. o.), emellett a szerző kiemeli a civil és egyházi 
szervezetek segélyezési tevékenységének fontosságát is (169. o.).

A megvalósítással kapcsolatban taglalja azokat a segélyezési gyakorlatokat, amelyek felvált-
ják a korábban erőszeretettel alkalmazott fejlesztési célú „gigaprojektek” dominanciáját, ame-
lyek elmulasztották (és elmulasztják) a helyi közösségek bevonását, valamint nem szolgálják 
kellőképpen az adott térség és  lakosságának valódi, eredményes fejlődését. Itt válik a szerző 
által bemutatott közösségfejlesztés (community development) lényegessé, hiszen az érintett 
helyi közösségekkel és intézményrendszerrel való szoros kooperáció nélkül a legjobb szán-
dékkal megvalósított fejlesztési projektek és programok is hatástalanná válhatnak. A közös-
ségfejlesztéssel kapcsolatban Solymári Dániel felhívja a figyelmet arra, hogy a helyi lakosság 
bevonása számottevő kihívást jelent, különösen az urbánus területek – azon belül is gyakran 
a nyomornegyedek – „javára” elnéptelenedő rurális térségekben (168−169. és 170. o.). Mind-
ezek mellett fontos megemlítenünk, hogy a nemzetközi fejlesztési segélyezésben megjelenő 
léptékváltás és a community development jelentőségét a szerző saját szakmai tapasztalataiból 
merítve, a Máltai Szeretetszolgálat kelet-afrikai szegénynegyedekben végzett fejlesztési tevé-
kenységével szemlélteti (166. és 170. o.).

A hetedik fejezet, amely Fodor Erika írása, Magyarország nemzetközi fejlesztési együttmű-
ködésben (NEFE) betöltött szerepét járja körül. A rendszerváltás előtti magyar segélypolitika 
bemutatását követően elsősorban a 2001 utáni időszakot részletezi, hiszen a nemzetközi fej-
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lesztéspolitika – amely ebben az esetben az ODA-t jelenti – ekkor vált a magyar külkapcsola-
tok szerves részévé (175. o.). A szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar NEFE 2001 utá-
ni időszakát elsősorban az ország európai uniós csatlakozása határozta meg, ami az Európai 
Unió fejlesztéspolitikájához való igazodást, az irányelvek és gyakorlatok átvételét jelentette. 
Ugyanakkor az uniós NEFE-be történő bekapcsolódáskor az újonnan csatlakozó közép-ke-
let-európai tagállamoknak – így Magyarországnak is – kihívást jelentett a segélypolitikában 
való korlátozott jártasság (177−178. o.). Az uniós csatlakozás kihívásai és hozadékai mellett 
fontos, hogy az 1996 óta OECD-tag (176. o.) és a 2016 óta DAC-tagállam (207. o.) Magyaror-
szág fejlesztéspolitikájában fokozottan érvényesülnek az MDG-k és a 2015-től érvényben lévő 
SDG-k, azok megvalósításában Magyarország kiemelt szerepet vállal (186. és 190. o.).

Fodor Erika részletesen tárgyalja a 2014 óta érvényben lévő magyar NEFE-stratégia leg-
fontosabb elemeit. A törvényi kereteken túl (183−184. o.) kitér azokra a változásokra, amelyek 
a 2001 és 2014 között érvényben lévő magyar NEFE gyakorlatával szemben a stratégiát jelle-
mezték. Hangsúlyozza, hogy a 2014-es NEFE stratégia továbbra is szem előtt tartja és alkal-
mazza a releváns nemzetközi szervezetek (ENSZ, OECD és az EU) vonatkozó iránymutatásait 
és ajánlásait. Ennek ellenére (vagy ezzel együtt) azonban a stratégia a segélyezésben részesü-
lő partnerállamokkal való kooperáció kialakításakor jelentős hangsúlyt fektet Magyarország 
gazdasági érdekeinek érvényesítésére. Mindemellett az új magyar NEFE-ben határozottabban 
jelenik meg a déli és keleti nyitás politikája, amelynek jegyében – nem elhanyagolva Magyar-
ország és az EU közvetlen környezetében lévő partnerállamokat – a fejlesztéspolitika figyelme 
a legszegényebb, legkevésbé fejlett országokra irányul (181−182. o.).

A fejezet a fentiek mellett többek között kitér arra, hogy az innovatív fejlesztésfinanszírozás 
és az új finanszírozási mechanizmusok miként jelennek meg a magyar NEFE-ben (197−199. 
o.), valamint ismerteti a magyar NEFE multilaterális vonatkozásait is. Utóbbiakkal kapcsolat-
ban a szerző kiemeli, hogy Magyarország a kötelező pénzügyi hozzájárulásokon túl is biztosít 
támogatásokat az olyan nemzetközi intézmények számára, mint a Világbank-csoport vagy az 
ENSZ szakosított szervei és intézményei (202−203. o.). A szerző szerint Magyarország fejlesz-
téspolitikájával  szoros összefüggésben célszerű és szükséges lenne az ezzel kapcsolatos társa-
dalmi (és szakmai) ismereteket tekintve növelni a megfelelő lakossági tájékoztatást, a média 
szereplőinek bevonásával (209−210. o.).

A könyvben szereplő írások különböző perspektívákból mutatják be a nemzetközi segé-
lyezés rendszerének jelenlegi trendjeit, változó tendenciáit. A kötet fejezetei hiteles és átfogó 
képet adnak a nemzetközi segélypolitikák fentiekben bemutatott elemeiről, az írások jól érzé-
keltetik a nemzetközi segélyezésben az utóbbi években, évtizedekben végbement változásokat, 
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átalakuló sajátosságokat, valamint a fennálló és új kihívásokat. A kötet alapvetően magyar 
nyelvű munka és hasznos olvasmány a kérdéskör iránt érdeklődő nemzetközi tanulmányok 
szakos hallgatóknak; a témával foglalkozó doktoranduszoknak, kutatóknak és egyetemi okta-
tóknak.  

Felhasznált irodalom
Kiss Judit (szerk.): Nemzetközi segélyezés a 21. század elején – Új irányok, új lehetőségek, 

Akadémiai Kiadó, Budapest, DOI: https://doi.org/10.1556/9789634543442, ISBN: 978 963 
454 344 2
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MAIMONIDÉSZ ÉRTEKEZÉSEIRŐL

Mi történne, ha egy riporter mikrofonnal a kezében megindulna egy forgalmasabb pesti  
utcán, és sorban ezer embert megkérdezne arról: tudomása szerint ki volt Maimonidész?  
Kilencszázkilencven kérdezettnek alighanem sejtelme sem lenne róla – legfeljebb találgat-
nák, hogy a majmokhoz lehet valami köze. A maradék tíz közül kilenc a név -idész végződése 
alapján gyanítaná, hogy valami ókori görög lehetett, olyan, mint Simónidész, Parmenidész,  
Euripidész vagy Thukydidész – ám azt e kilencből is csak ketten-hárman tudnák, hogy az 
utóbb említett négy személy ki is volt pontosan.

Végül az ezredik talán tisztában lenne azzal, hogy bár az -idés valóban ógörög végződés  
(s így a név görögül annyit tesz: Maimón fia), ám Maimonidész mégsem görög volt, hanem 
zsidó, s nem is az ókorban, hanem nagyjából a 12. században élt (1138 és 1204 között).

S ha azután e kísérletet jó párszor megismételnénk, kiderülne: abban még az ezrediknek 
fennmaradó tájékozottak között sincs összhang, hogy miért is kéne Maimonidész nevét is-
merni, sőt, hagyományozni. Ha lenne közöttük óhitű (ortodox) zsidó – s alig képzelhető el, 
hogy ne lenne –, az már a görögös megnevezés ellen is tiltakozna. Mi az, hogy Maimonidész?! 
Talán Rabbi Móse ben Maimón, de még inkább mozaikszóvá sűrítve: RaMBaM! S ez koránt-
sem csak névháború! A görög hangzású név mögött az újhitű (neológ) zsidóknak s a profán 
tudományosság képviselőinek az a meggyőződése áll, hogy Móse ben Maimón legfőbb érdeme 
a hagyományos zsidó vallásosság és az aristotelianus filozófiai tanítások – szándéka szerint – 
tökéletes összeegyeztetése. Az ortodoxok ellenben nem ezért, hanem ennek ellenére szeretik 
mint a Misné Tóra, a vallási törvényre, a halákhára vonatkozó, korábbi évszázadokból fenn-
maradt tanításokat logikus rendbe összeállító nagy munka szerzőjét.

Akár így, akár úgy – Maimonidész olyan személyiség volt, aki nélkül a zsidó gondolkodás, 
hit és tudomány történetét nem lehet elbeszélni. Kérdés: ok-e ez arra, hogy a szélesebb magyar 
közönséggel is megismertetni igyekezzen valaki?

Babits Antal, a Logos Kiadó tulajdonosa, vezetője és lelke már hosszú évek óta vezéralakja 
– magyar viszonylatban – azoknak, akik úgy gondolják: igenis ez ok a mondottakra. E körül-
mény nagymértékben meghatározza tudományos kutatói munkásságát is: egy évvel a most 
bemutatott könyv előtt megjelent, Végtelen ösvények c. tanulmánygyűjteményében65 két írás-
nak is Maimonidész áll a középpontjában: a Maimonidész vallásbölcseleti módszere (57−89.) 

65  Babits Antal (2010): Végtelen ösvények, Budapest, Logos Kiadó
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a bölcs tevékenységét, míg a Végtelen ösvények, Útmutatások az Útmutatóhoz (91−125.) az 
utóéletét mutatja be. De mint könyvkiadási tényező is sokat tett az ügy érdekében. A Logos 
adta ki még 1995-ben Jacob Guttmann, Isaac Husik és Scheiber Sándor Maimonidész. zsidó 
filozófia c. kézikönyvét, mely nemcsak magát a bölcset mutatta be a nagyközönségnek (?), ha-
nem elődeit, majd pedig azokat, akikre hatott – köztük sok keresztény szerzőt! –, végül külön 
magyarországi hatását. Ugyanitt jelent meg a középkori zsidó filozófia két modern, korszerű 
összefoglalása: Colette Sirat-é,66 illetve Georges Vajdáé;67 előbbi negyvenegy, utóbbi húsz ol-
dalon tárgyalja Maimonidész munkásságát. És ami mindennél fontosabb: A Logos adta ki 
reprintben bölcsünk filozófiai főművét, A tévelygők útmutatóját, mely eredetileg 1878 és 1890 
között jelent meg három folytatásban, Klein Mór fordításában. 68

E tiszteletre méltó sorozat legújabb darabjaként látott napvilágot az Értekezések… c. kö-
tet.69 A fentiek után aligha meglepő, hogy Babits Antal ez esetben sem csak kiadóként volt 
érdekelt. Ő a sorozatszerkesztő (a kötet ugyanis a Logos Historia – Diaspora sorozatának  
tizenharmadik darabja!), de a könyv egyéni szerkesztője is, azonkívül a tipográfia és a cím-
lap tervezője. Mellette a munka másik kulcsfigurája Dobos Károly Dániel. Ő a fordító, illetve  
a bőséges lábjegyzetek szerzője. És ez esetünkben igen komoly feladat.

A kötetben szereplő négy Maimonidész-mű közül ugyanis csupán egy született héber nyelven 
– amint azt Dobos elárulja a Maimonidész életrajzát és a négy mű ebben elfoglalt helyét tárgyaló 
előszavában (19. l.) –: A megtérés útja című, a már említett Misné Tóra első könyvéből származó 
szemelvény. Ezt viszont most nem kellett lefordítani: 1943-ban, Miskolcon már megjelent Klein 
Károly tolmácsolásában, amit Dobosnak „csak” gondoznia, átdolgoznia, kiegészítenie és jegyze-
tekkel ellátnia kellett. (Miután az eredeti kiadás mára gyakorlatilag hozzáférhetetlenné vált.)

A másik három szemelvény ellenben judeo-arab nyelven keletkezett. Tehát nem héberül, 
de nem is egyszerűen arabul, hanem egy sajátos keveréknyelven, amelyre persze tekinthetünk 
úgy, mintha csak az arab egy romlott nyelvjárása (Dobos pontosító meghatározása szerint 
„szociolektusa”) lenne – de csak annyira, amennyire a jiddist is felfoghatjuk a német hason-
lóképpen romlott nyelvjárásának. Ám ahogy a jiddist is gyakran önálló nyelvként emlegetik, 
úgy valójában a judeo-arabot is tekinthetjük annak. Egy olyan nyelvről van szó, melynek alap-
jai kétségkívül arabok, ám héber betűkkel írják le, tele van héber és arám kölcsönszavakkal,  
s ami még jobban távolítja az irodalmi klasszikus arabtól: grammatikája is számos hebraiszti-
kus jellegű eltérést mutat az iméntiéhez képest.

66  Colette Sirat (1999): A zsidó filozófia a középkorban a kéziratos és nyomtatott szövegek alapján, Budapest, Logos Kiadó
67  Georges Vajda: (2002): Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba, Budapest, Logos Kiadó
68  Maimonidész: A tévelygők útmutatója, ford. és jegyz.: Klein Mór, Budapest, Logos Kiadó, 1997
69  Maimonidész Rabbi Mose ben Maimon: Értekezések az isteni igazságosságról, üldöztetésről, megtérésről és feltámadásról… szerk.: 

Babits Antal. ford. és jegyz.: Dobos Károly Dániel, Budapest, Logos Kiadó, 2011 
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Aki tehát Maimonidészt akar fordítani, annak nem elég képzett hebraistának lennie, de 
képzett arabistának sem. Dobos Károly Dániel azonban mindkettő egyszerre. Sőt, annál is 
több: sémi filológus a szó tágabb értelmében. Hiszen első műfordítói bemutatkozása, Henok 
ún. „első” könyvének tolmácsolása, amely alig két évvel az Értekezések… előtt látott napvilá-
got,70 etióp (geez) eredeti alapján készült. Így őelőtte a judeo-arab szöveg is megnyílik. 

Ám esetünkben még ez sem elegendő. Hiszen nem csupán az igen bőséges jegyzetanyag 
elkészítése, de már a tolmácsolt szövegek megértése sem lehetséges pusztán grammatika és 
szótár alapján. Ahogyan már hangsúlyoztuk: olyan szerzőről van szó, akinek kezén a rabbi-
nikus írásmagyarázat hagyománya lép szintézisre a főként arisztotelészi ihletésű filozófiával. 
Fordítójának tehát nemcsak a rabbinikus irodalmat kell behatóan ismernie, de az antik görög 
filozófiai hagyományt is Arisztotelészig és tovább, valamint az erre épülő arab, illetve (a 10. 
századtól) korábbi zsidó filozófiát is. Hogy Dobos ez utóbbiak terén is otthonosan mozog, azt 
már kellően bizonyította ugyancsak 2009-ben megjelent nagy Maimonidész-tanulmánya.71 

És végére hagytuk a legfontosabbat. Mert rendelkezzék bár egy fordító mégoly nagy nyelvi 
és filológiai tudással, aligha arathat sikert, ha egyéni stílusa, íráskészsége, fogalmazásmódja 
nem alkalmas arra, hogy amit megértett, másokkal is könnyen megértethesse. Dobos Károly 
Dániel azonban e szempontból is valódi, rátermett műfordítónak bizonyul. Az általa tolmá-
csolt vagy legalább átigazított Maimonidész-alkotások nem csupán tanulságos, de kifejezetten 
élvezetes, olvasmányos szövegek. Ami nem kis dolog, ha belegondolunk, hogy itt elméleti fi-
lozófiai, teológiai, etikai munkákról van szó, és hogy a sémi nyelvek szintaktikája, mondat-
fűzése mily távol áll a magyartól, milyen nehéz feladat egyiket a másikra úgy áttenni, hogy ne 
csupán érthető, de élvezhető is legyen!

És most, ezek után szólnunk illene valamit magáról a négy szemelvényről, azok gondolati-
ságáról is. Elvégre mégis csak ez dönti el, hogy a huszonegyedik századi olvasónak mondhat-e 
még bármit is Maimonidész. A válogatás fő szempontja láthatóan az volt, hogy a gazdag élet-
műből minél több színét mutathassa meg a szerzőnek. Így első szemelvényünk, amely a Nyolc 
fejezet címet viseli, a bölcs rabbi Misna-kommentárjának egy részlete. A Misna a zsidó rituális 
(de az óhitű zsidó életformából következően a mindennapok megannyi kérdésére is kiterjedő) 
törvényeknek, az ún. halákhának monumentális gyűjteménye, melyet a hagyomány szerint 
Kr. u. 200 körül gyűjtöttek össze, s még valamivel később foglaltak írásba. Kommentálása  
a középkori zsidó irodalom egyik fő feladata volt: maga a két híres „Tanítás”- (=Talmud-)gyűj-
temény, a palesztinai és a babylóniai is ilyen célú eszmefuttatásokból épül fel. Maimonidész 

70  Fröhlich Ida, Dobos Károly Dániel szerk. (2009): Henok könyvei, Piliscsaba, 2009. 13.188.
71  Schweitzer József, Zsengellér József szerk. (2009): „A te fényedben látjuk a fényt.” – Maimonidesz az emberi értelemről, in: Hebra-

isztikai tanulmányok, Budapest, 71−86.)
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célja éppen az volt, hogy kivezesse olvasóit abból a tekervényes útvesztőből, be a két Talmud 
számos elmélkedése, továbbgondolása, példázatul szolgáló elbeszélése egyszer-egyszer bele-
vihette. Szerzőnk elemzési gyakorlata éppen az ellenkező: kerüli az elkalandozást, a konkrét 
szövegre koncentrál, s azt igyekszik minél racionálisabban értelmezni. Nagyritkán azonban 
maga is kénytelen kitérőt tenni: így az Ávóth c. traktátus kezdeténél.

Az Ávóth két szempontból is kivételes helyet foglal el a Misnát alkotó traktátusok között. 
Egyrészt azért, mert míg a többi traktátus tematikus csoportosításban foglakozik a halákha 
egy-egy területével, addig az Ávóth szerzőközpontú: a halákhikus tradíció, az ún. Szóbeli Tóra 
hagyományozását igyekszik nyomon követni elvileg Mózestől, gyakorlatilag a Kr. e. 3. század 
első évtizedeiben élt Igazságos Simontól a Misna keletkezési idejéig. Másrészt pedig azért, 
mert a misnai traktátusok között egyedülálló módon teljes terjedelemben olvasható magya-
rul, méghozzá kétféle fordításban is: Molnár Ernő (A Talmud könyvei, Budapest, 1921−23. 
repr. Budapest, 1989, 425−449. – ennek az utánnyomás-kötetnek is Babits Antal volt a felelős 
szerkesztője, még az IKVA kiadó munkatársaként) és Domán István (A Babilóniai Talmud, 
Budapest, 2007. 2nd. ed. 201−239.) tollából.

Maimonidés számára azonban azáltal nyer e traktátus különleges fontosságot, hogy a Ba-
bylóniai Talmud egy másik helyén (Bava Qamma 30.a.) azt írja: „Aki kegyességre törekszik, 
az kövesse az atyák mondásait.” A kegyességről pedig Maimonidész sem mondhat mást – jó 
zsidó lévén –, mint hogy az az etikai értékek legfőbbike, amely még a prófétaság elnyerésének 
is nélkülözhetetlen előfeltétele. Így mielőtt rátérne konkrétan az „atyák mondásainak” kom-
mentálására, melyek e legdicsőbb erényhez segíthetnek, előbb tart egy nyolc fejezetnyi kitérőt, 
amely az arisztotelészi okfejtések mintájára fejti ki szerzőnk etikai nézeteit. Ezek alapjaiban 
igen sok a görög (ahogyan megkülönbözteti a lélek négy „részét”, azaz pontosítva megnyil-
vánulását, s ezek némelyikének funkcionális zavaraiból vezeti le a bűnöket); végső következ-
tetései azonban (az ember szabad akaratáról, választási lehetőségéről, s hogy ez miképpen 
egyeztethető össze az isteni gondviseléssel) a legkövetkezetesebben zsidók. 

Mindez maga is mutatja Maimonidész gondolatvilágának bonyolultságát. Éppen ott ka-
punk komoly és részletekbe menő, görögös filozófiai levezetést, ahol a legkevésbé várnánk:  
a Miosna-kommentár kitérőjében, ahol a végső cél Isten nagyságának illusztrálása, s ez így 
sem marad el.

Mennyire más az ún. Jemeni levél! Ez, mint címéből is kiderül, Jemenbe volt címezve,  
s az ottani, 1150 körüli kényszertérítések közepette igyekszik kitartásra, elvhűségre ösztö-
nözni odavalósi barátját, Jákób rabbit s rajta keresztül az egész jemeni hitközséget. És mivel  
a levél első fejezete szerint Jákób a Tóra oktatásában és törvényei érvényesítésében tűnik ki 
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(itt valószínűleg bele kell ebbe érteni a „szóbeli” Tórát, vagyis a Misnát is!), Maimonidész is 
onnan meríti érveit, bizonyítékait, ahol a célközönség számára is ismerős anyagot találhat:  
a tamakhi-talmudi hagyományból.

De nemcsak ez, hanem a korszak általánosan szélsőséges, fanatizmusig felkorbácsolt lég-
köre is magyarázza, hogy ezen írásban Maimonidész maga sem a filozófusi higgadtság és az 
(elvben) ellenvéleménynek is helyt adó tolerancia jegyében szólal meg. Mohamedet itt csak  
„a Megszállott” néven emlegeti, s ahányszor szóba kerül Jézus (márpedig jó néhányszor szó-
ba kerül!), egyszer sem marad el neve mellől a tradicionális, rabbinikus átok: „…töressenek 
porrá a csontjai!” Mindazonáltal a levél nagyobb része nem szitkozódás, hanem magabiztos és 
egyszerűségében meggyőzőnek szánt írásmagyarázat. S nemcsak az olyan – muszlim eredetű 
– „tévtanokat” cáfolja az Írás alapján, mint hogy abból igazolni lehetne Mohamed fellépésének 
jogosságát. A Színáj-hegyi törvényadás hagyományának felemlítésével a zsidók kiválasztott-
ság-tudatát kívánja erősíteni – ami az adott pillanatban a kitartásra való buzdítás egyetlen 
lehetséges útja. Nem mulasztja el azt sem, hogy érveljen az ugyancsak Jemenben felbukkant 
ál-messiás ellenében, illetve, hogy cáfolja mindazokat, akik konkrét számításokkal próbálják 
meghatározni a Messiás eljövetelének idejét.

A megtérés útja, ahogyan már említettük, a Misné Tóra részlete. E nagy művének egyes 
kisebb részletei, az ún. halákhák elején Maimonidész mindig megadja, hány szentírási pa-
rancsot vagy tiltást dolgoz fel. Esetünkben egyetlen egyet: hogy a bűnösnek meg kell bán-
nia vétkét az örökkévaló előtt, és bűnvallomást kell tennie. A parancs az „írott” Tórában ta-
lálható (IV. 5. 6-7.), s különös érdeklődésre tarthat számot már csak azért is, mert a bűnbánat  
a jézusi tanítás szerint is az üdvözülés egyik legfőbb előfeltétele. A zsidók számára viszont, mint  
Maimonidész rámutat, azért is különösen fontos, mert az örökkévaló megengesztelésének egyéb 
útjai – a személyes „bűnáldozat”, illetve az „engesztelés napján” (yóm kippur) az egész nép bűneit 
megváltandó „bűnbak” – ellehetetlenültek a Templom végleges lerombolásával (Kr. u. 71.), s így 
egyedül a nyilvános bűnbánat maradt érvényben. Ugyanakkor bölcsünk árnyalja is a kérdést: 
mely bűnök tehetők jóvá ez úton tökéletesen, s melyek azok, amelyek nem moshatók le így? Ki 
az, akit az örökkévaló megbüntet ugyan (ha mégoly szigorúan is), de utána enged üdvözülni, 
s melyek azok a bűnök, amelyeknek elkövetője bizonyosan eljátssza üdvösségét?

Ez utóbbiak leginkább a lelkiismereti szabadság vélelme alapján elkövethető „bűnök”: sza-
badgondolkodás (ami itt Isten tagadását vagy rá vonatkozó, nem a rabbinikus elképzelésnek 
megfelelő elképzelések ápolását jelenti), epikureizmus (ez viszont Istennek a világ működésére 
gyakorolt figyelmét és hatását vitatja, így többek között Mózes és más próféták isteni elhiva-
tottságát), a Tóra tagadása (ha csak egy szóé is belőle, és persze ez ismét vonatkozik a „szóbeli” 
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Tórára is!), kitérés az üldöztetéseket elkerülendő, és hasonlók. Itt sem mulasztja el, hogy hang-
súlyozza: az ember szabad akarattal rendelkezik, választhat a jó és a rossz között, s itt is kifejti, 
miként egyeztethető ez össze az isteni gondviseléssel. A szemelvény az „eljövendő világ”, azaz 
az üdvözülés leírásával zárul: ama boldog világéval, ahol a lélek immár a testtől megszabadul-
va létezhet – testi szükségletek nélkül, halál nélkül, szenvedés nélkül, viszont közvetlen és im-
már teljes ismeretségben Istennel, akár az angyalok. De innen sem marad el a figyelmeztetés: 
nem az üdvözülés reményében, hanem az Isten iránti szeretetből, mintegy „önzetlenül” kell 
történnie mindennek.

A megtérés útja – a Misné Tóra részeként, mely eleve is héberül született, s nem judeo-ara-
bul, a keleti filozófia korabeli nyelvén – elsősorban megint csak a tanakhi-talmudi hagyomány 
alapján áll, annak anyagából meríti idézeteit. Ám a fent jellemzett, halál utáni, testtelen létezés 
gondolatának gyökerei mégis vitathatatlanul Platón elképzelésére mennek vissza. Ez a mi szá-
munkra ismét annak bizonyítéka lehet, hogy a görög filozófiai hagyomány milyen elválaszt-
hatatlanul forrott egybe Maimonidész tudatában a rabbinikus hagyománnyal. Ám mindig is 
voltak – ahogyan az utókorban, úgy a kortársak között is –, akik ezt nem erénynek, hanem 
szinte eretnekségnek tartották, mondván: ellenkezik a test feltámadásának tételével, amelyet 
Dániel Könyve nyomán vall a tradíció.

Ezért született meg az Értekezés a holtak feltámadásáról. Ez már az idősödő mester alko-
tása, s műfaja megint csak új: vitairat. Azoknak kíván válaszolni, akik „bár magukat Izrael 
bölcseinek tekintik, valójában… a legfelvilágosulatlanabb személyek, és nagyobb tévelygésben 
élnek, mint a mezők vadjai, a fejük telve a pletykás vénasszonyok sületlenségeivel és kárté-
kony fantazmagóriáikkal…” – vagyis azoknak, akik vitába szálltak vele, s azzal vádolták, hogy 
nem hisz a test feltámadásában. Kivált a kortárs bagdadi rabbinikus akadémia rektora, gáónja,  
Sámuel ha-Léví ellen kel ki Maimonidész, szemére lobbantva tájékozatlanságát, hogy azután 
leszögezze: a Messiás eljövetelekor igenis test szerint fognak feltámadni a holtak, ám ez „cso-
da” lesz, s mint ilyen, csupán rövid ideig  tapasztalható, még a végső üdvözülés előtt. Utána az 
üdvözülteknek immár nem lesz szükségük testre, márpedig az örökkévaló nem teremt olyas-
mit, ami felesleges.

Mindez természetesen csak igen sovány, sőt töredékes beszámoló a maimonidészi gondo-
latmenetről, amely rengeteg bizonyítékot citálva, nem egyszer terjedelmes gondolati kitérők-
kel, elsöprő lendülettel kifejtve, figyelemre méltó olvasmányélmény. Ami pedig a tartalmát 
illeti: a maga korának terméke, s a modern olvasó – még ha egyébként vallásos zsidó is – nem 
feltétlenül tud azonosulni vele minden ponton. Nyilván nem is ez a cél.

De nem is csupán annak illusztrálása, hogy miként gondolkodott egy igen bölcs és művelt 
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zsidó a 12. században. A négy szemelvény számos pontja tartalmaz a mai időkre is érvényes 
üzenetet. Zsidó olvasó számára mindenekelőtt a Jemeni levél: a soá (holokauszt) idején és az-
óta aktuálisabb volt és maradt, mint valaha. Maimonidész általános etikai fejtegetései pedig 
szélesebb körben is figyelemre méltóak.

„Jómagam Hispánia egyik legutolsó tudósa vagyok…” – minősítette önmagát szerzőnk a 
Jemeni levél első fejezetében (nem kronológiai, hanem értékrendi értelemben). Amit persze 
hiba lenne komolyan venni. S nemcsak azért, mert mindössze tízéves volt, amikor családja 
politikai okokból kénytelen volt elhagyni Hispániát („tudását a száműzetés még tovább tépáz-
ta” – vall erről folytatólag). Noha a szülőváros, Córdoba valóban központja volt a muszlim s 
ugyanúgy a zsidó kultúrának, természetesen nem kell komolyan vennünk, hogy Maimonidész 
tanulmányainak színvonala megsínylette a pár esztendei vándorlást, majd az egyiptomi letele-
pedést, hiszen életműve éppen a csúcspontját jelenti a középkori zsidó gondolkodásnak. Van-
nak utódai szép számmal, de őmellette mind elmarad. S mivel a hazai könyvkiadásnak aligha 
van módja arra, hogy szerzők tucatjait mutassa be a filozófiatörténet e részterületéről, ha csak 
egy vagy néhány tudós jelenhet meg a magyar könyvpiacon, úgy ezt sejthetően Maimonidész 
érdemli meg leginkább.

Azt persze nyilván illúzió lenne várni, hogy olvasók hadai rohanják meg a könyvesboltokat 
az Értekezések egy-egy példányát követelve. Pedig még számos további erényére is hivatkoz-
hatnánk a kötetnek: a tizenkét oldalnyi terjedelmű, tematikusan csoportosított bibliográfiá-
ra (Babits és Dobos közös munkája); Menachem Kellner, a haifai egyetem történész profesz-
szorának előszavára; a magyar hebraisztika klasszikusainak (Kaufmann Dávidnak, Bacher  
Vilmosnak, Blau Lajosnak, Scheiber Sándornak) Maimonidésszel kapcsolatos idézeteire, me-
lyek a hátsó borítón jelennek meg csokorba gyűjtve, mintegy kedvcsinálóként; s végül, de nem 
utolsósorban, a kötet esztétikus kivitelezésére, különös tekintettel a zöld festékkel nyomott, 
ezáltal a szem számára barátságosabb, vonzóbb szövegre.
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POLITIKA-TUDOMÁNY-KÉPZELETEK ÉS A FANTASZTIKUM 
TALÁLKOZÁSAI

Újabb utak a galaktikus politológiához

Galaktikus politológia persze egyáltalán nincs. Azaz: nem volt, mert szükség sem volt rá. 
Nem kellett igazán politológiául foglalkozzanak a galaxisok titkaival a jeles politológusok – 
bárha filozófiatörténeti kivételek persze akadnak, Morus messze ködlő Utópiája, Cyrano de  
Bergerac Holdbéli utazása,72 még messzebb Campanella Napállama vagy Platón Atlantisza, 
melyek mint Seholországi térségek éppúgy lehetnének a politikai tudományok logikájába il-
lőek, mint voltak egykor, vagy mint a filmek, regények, memoárok, forgatókönyvek, dráma-
históriai válogatások vagy morálteológiai és eszmetörténeti értekezések. Ezeknek valahogy 
mégsincs „politológiája” – a szó szűkebb, tudományos, vagy akár kiteljesített értelmében. Ám 
mégis lehetséges, mondja és elemzi Tóth Csaba A sci-fi politológiája című kötetében.73 De ak-
kor hát mindezek „elbeszélnek” valamit, aminek tudása, elemzése, tanulsága, tapasztalati 
anyaga direkten is nekünk szól? Meglehet, bár magam ritkán járok Luke Skywalker társa-
ságában bevásárolni vagy tejeskávézni, Katniss Everdeen pártolójaként a lázadás arca lenni, 
és megküzdeni vele vagy nélküle a Kapitólium foglyait kiszabadítandó „racionális-pacifista 
természetű” emberek szolgálatában a Panem mocskos és autokrata birodalmában, az Éhezők  
viadalában elém kerülő gyilkos bérencekkel… Viszont akkor nem nekünk, hanem rólunk 
szólnak ez allegóriás államregények, s csupán a sci-fi fantáziadús térségei, amelyek így nem 
mások, mint szimpla vizuális vagy könyvpiaci termékek?

Messzire vezető dilemmák kerülnének itt sorra, ha nem egy konkrét kötetről volna szó, 
melynek bár galaktikus, sőt csillagközi távolságai megnehezítik az empirikus kutatást és él-
ményközeli tanulást, de valójában ez a társadalomkutatók problémája csupán (talán…?), nem 
pedig a befogadóé, vásárlóé, nézőé. Ám ha egy mű a nemtudományos világokról szól (s már az 
is kétséges a hátterében, lehet-e tudományos a tudományos-fantasztikus irodalom…?), akkor 
miképpen áll módunkban  értelmezni, bölcsülni, s „tanulni” ennek szcientikus megközelíté-
séből, mely a sci-fi „politológiáját” ígéri, ráadásul szerzője politológus, egyetemi tanár, pártel-
méleti kérdések kutatója, a szaktudomány ismert képviselője…?

Többrétű döntés elé állunk hát. Tudomásul vesszük, hogy van a sci-fi irodalomnak polito-

72  http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/cyrano-holdbeli.html 
73  Athenaeum Kiadó, Budapest, 2016. 328 oldal
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lógiája – hisz könyv jelent meg róla, továbbá maga a könyv is utal másfél tucat ilyen elemző 
tanulmányra, könyvre, vizuális műre is. Lehet azt is gondolni: tisztelt szerzőnk úgy véli, van a 
sci-finek politikatudománya, s rajta kívül ezt mások nemigen gondolják – hisz az Asimov-féle 
Alapítvány óta szinte senki politológus nem írt ilyesmi polisz-elemzést (főleg nem idehaza…, 
noha irodalmárok viszont annál bővebben). Lehet azután elmerengeni azon is: meddig tart 
a sci-fi határa, s hol kezdődik már a politika vagy a politikatudomány a csillagközi térben és 
magatartásokban  – ez esetben még lehet az űrbéli eseményeket a tudományon túli szférák-
nak tekinteni, s nem venni rendszeres államelméleti témakörbe vagy politikai szociológiai 
tapasztalat körébe sorolhatónak. Épp így lehet a politika határain is elmerengeni, hiszen az 
Atlantisz-kori vagy athéni „politika” nem lehet ugyanaz, mint a galaktikus világ városkép-
zeteinek vagy emberi-emberszabású kapcsolathálóinak rendszere – de akkor meg épp a part-
talanná, „makropolitikán” túlra vizionált történések csillagrendszereibe tévedünk, ahonnan  
a politika tudománya kevéssé valószínűen lesz képes kihúzni bennünket. További verzió, hogy 
a mű valójában egy nagy sci-fi s nem több; tudománynak álcázott rémregény, ahol nem egy 
megfélemlítés vagy kimódolt gyilkosság van a szemünk előtt, hanem messzi égbolt még mesz-
szibb bolygóinak rejtett küzdelme, melyet csupán leír, megnevez a szerző – s ekkor sem járunk 
jobban. További változatokon most nem agyalok – vannak még bőséggel. Az azonban, hogy 
a címoldal „politológia” fogalma és a szerzői előszó vallomása erről másként nyilatkozik, to-
vábbi talányok alapja: önbesorolása szerint nem szaktudományi mű ez, hanem „tudományos 
ismeretterjesztő” (12. old.), és tárgya nem a politikai rendszerek jellegzetességeinek vagy tipo-
lógiájának megoldása, hanem kedvenc science fiction univerzumaink főhőseinek összehason-
lító bemutatása, elsősorban azzal a céllal. hogy „azt vizsgálja, a szerző milyen üzenetet kíván 
küldeni” (11. old.). [Ráadásul, mint kiderül, nem is antropológiai vagy empirikus kutatási te-
rület, azaz a megszólaló „alanyok” nem csupán regényes történéseket közvetítenek, hanem 
rendszerbe szedhető magatartásminták és kapcsolati kultúrák politikaelméleti szabályszerű-
ségeit követik…!.]

A kihívó gondok között tehát első maga a műfaj. Amennyiben polito-lógia, akkor a nevében 
rejlő (klasszikus értelmű) tudomány- és tudásmód rendszerszerű leírást tenne indokolttá. S ha 
a sci-fi leírása lenne ez, akkor a szűkítő tárgymeghatározás a tudományos fantasztikum politi-
katudományi megjelenítését kívánná meg. Márpedig ezektől maga a szerző is elhatárolódik. Így 
hát máris rosszabb helyzetben vagyunk, mint ha a fenti variációk valamelyikével megbékélve 
olvasnánk. A kötet ugyanis meg van rakva államelméleti, jog- és politikafilozófiai fogalmakkal 
– igaz, nem olvashatatlan tudományosság, hanem könnyed értekező szöveg jellemzi.

Ugyanakkor a mű gondolatisága nemcsak kifejezetten jó, de izgalmasan kihívó, provokatí-
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van elgondolkodtató, mi több, a maga hangnemében „ellenbeszélő”, máskéntgondoló is. De ha 
szerzője politológus (mégpedig végzettsége, doktorátusa, álláshelye, szakmai karrierje szem-
pontjából is az ELTE Jogi Karának oktatója, a Politikatudományi Intézet adjunktusa, valamint 
a Republikon Intézet alapítói között is stratégiai igazgatóként szerepel, népszerű médiafelüle-
teken mint politikai elemző kap hangot, évente több tanulmánnyal és egy-két évente egy kö-
tettel van jelen a tudományos színtéren), akkor nincs okunk feltételezni, hogy a fenti tudástári 
meghatározásokban (államelmélet, politikai filozófia, jogtörténet, empirikus jogantropológia, 
kritikai politikatörténet stb.) ne találhatnánk meg a helyét. Talán egyetlen, bár a maga nemé-
ben is válaszadó gesztus szól mindezek mellett a szerzői máskéntgondolás lehetőségéről: 2019-
ben Tóth egyenesen Brüsszelbe távozott a Momentumos Cseh Katalin kabinetfőnökeként 
folytatni az itthon elvégezhetetlennek látszó politikai tisztánlátási vállalását, letéve egyetemi 
karrierjét és hazai politikatudományi „rangját” is…

Lehet további talányosabb térfélre jutnunk akkor is, ha keresni kezdjük, mi oka támadhat 
annak, hogy egy politológus egy politológia főcímmel jelzett művét önként mégsem nevezné 
politológiának. Kiegészítő szakmai felületeken (egyetemi órák, szakmai adatbázisok, Repub-
likon-estek, elemző politológiai stratégiaformálás, pártpolitikai „tanácsadás” vagy segítő te-
vékenység…)74 Tóth Csaba láthatóan választás-kutatással, választási rendszerrel foglalkozik, 
s amikor nem pont evvel, akkor bizony éppen a „fantasztikus világokkal”. A szerzői műfaj-
meghatározás terén szerintem egyszerűen álszerény, vagy akár valamely kényszerhelyzetben 
volt, s talán ez a fontosabb. Ugyanis míg a választási rendszerek politikatudománya mintegy jó 
évszázada (vagy másfél-kettő is akár) legitim, tudományos minősítésben elfogadott szaktudo-
mányi kérdésként szerepelhet (már amióta és ahol egyáltalán választások vannak vagy voltak, 
leginkább ott, de néha a bolygó túloldalán is elemzések tárgyává lehet), addig a sci-fi afféle 
komolytalan szórikázás csupán, s nem lehet(ne) tudomány tematikája, vagy a tudományos 
vizsgálódás fókuszában ekként nem állhatná meg a helyét. (Érdekes amúgy, hogy a filmeszté-
ták vagy az irodalomkritikusok, médiatudósok, kommunikációs szakemberek nem cicóznak 
ezzel ilyen módon!). A Nagy Kezdőbetűvel Írt Politikatudomány ugyanis a Nagy Elmék ál-
tal meghatározott POLITIKA tárgyával foglalkozik…, nem pedig élvezeti értékek cseréjével,  
piacával, társadalomlélektani tüneményeivel! (Bár azt, hogy mi is az „A Politika”, mintegy 
évezrede nem sikerült érdemleges és konszenzusos kérdésként tisztázni a vele foglalkozóknak. 
S még kevésbé a belőle megélőknek, politikusoknak és a politika jelenségéről vagy társadalmi 

74  A jelzett kurzus a Republikon szféráiban: republikon.hu › media › scifipol_tem_201415-tavasz, továbbá a számos szakirodalomból 
lásd Hughes, Matthew: Political Science Fiction, Expert Monitors, Excessive Scepticism and Preventive Rationality, State University 
of New York Press; Albany, 2008; K. Chad Clay: Sci-Fi PoliSci, Episode I: Regime Types Across Sci-Fi Universes, 2011; George Dvor-
sky: 12 Futuristic Forms of Government – That Could One Day Rule the World, 2014; Patricia Paugh et al (ed.) Teaching Towards 
Democracy with Postmodern and Popular Culture Texts, Sense Publishers, 2014
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hasznáról értekezőknek…)75

Mármost kínos feladat, ha a recenzens vagy szakmai kritikus, újságíró vagy olvasó, befoga-
dó vagy értelmező kell visszahelyezze a művet a megfelelő szakmai polcra, esetleg egy másik-
ra, egy másik tudásterületre vagy másik könyvtári gyűjteménybe akár. De ettől ez még nem 
kevesebb (tudományos teljesítményként), hanem – mint jelen esetben –inkább több vagy más. 
Legföljebb azzal leszünk gondban, hogyan lehet mégis a szerző és/vagy tudományos környe-
zete „ellenében” olvasóként-befogadóként meghatározni AZT a politikatudományt, amely-
be belefér ilyen elméleti mű is… A meghatározások jogának meghatározása ugyanis éppúgy  
a rendszer fenntartóinak előjoga, mint a politikai cselekvők előjoga szokott lenni hagyomá-
nyosan a hatalmi döntéshozatal és uralmi kivitelezésre késztetés, rendszerszerű szervezés vagy 
a kiváltságok adományozásának lebonyolítása.

A tudományos produktumok nyilvántartási rendszerében, adatbázisában (MTMT) a szerző 
saját munkájához rendelt referenciák mindössze hárman vannak, két blog-bejegyzés, valamint 
egy politikatudományi szakcikk (recenzió, avagy kritikai ismertetés). Ez roppant szerény „ter-
més”. Vélekedésem szerint s a szerzővel készült interjúk szövegei alapján erre a szakmai „érdek-
telenségre” csak alig-alig utalnak, de talán idővel már nem is fontos, mivel a szerző is Brüsszelbe 
távozott a hazai tudáselitből – kicsit ironikusabban úgy fogalmazhatnám, inkább migráns lett, 
mint alattvaló, kötetében is számos ilyen arc tűnik fel. De szinte nyilvánvaló, hogy a szakmai 
közeg „irányított” preferenciáinak korántsem felelt meg a mű, hisz olyasmin politológus kortár-
sként ugyebár nem kívánunk elgondolkodni, ami „csak” gondolkodtat – mert ez nem fér bele  
a „szaktudományba”. Tudás a tudásért… – haszontalan képtelenség. Másként tudás a még má-
sabb tudásért – ez meg inkább kockázatos, rizikós, fölöslegesen kihívó. Ha maradunk a sza-
bott és magunk által is mind szűkösebbre srófolt szaktudományos kiskérdéseknél, abból nagy 
baj nem lehet, ráadásul első számú szakértői lehetünk mindig is, ami pedig kifejezett szakmai 
előnyt kínál… – s aki ezt elvitatná, az intézményünk védelmi övezetébe hatolna, vagy pártpo-
litikai indíttatású támadásnak tenné ki kollégáját, ami ugyebár nem illendő cselekmény, vagy 
éppen emlékeztetne is a „Semleges Zónában” tiltott tevékenységekre…

Nos a fő kérdés a mű értékét tekintve talán hasonló (vagy ugyanez). Van-e politikaelméleti 
tudás Az éhezők viadala-trilógiában? Értelmezhető-e demokráciaelméleti metszetben A Kló-
nok támadása, a Csillagkapu vagy a Dűne-sorozat? Elemzés tárgya lehet-e a Mellékes igazság-
ban megfogalmazódó igazságosságképlet, vagy az egyenlőtlenségek rendszerének demokratikus  
mivolta, a diktátorok akarnoksága, a „Mi és ők” kettőssége a mindenkori viselkedésmódokban, 

75  A más területek között lásd például a film természetrajzához illeszkedő tematikai és elemzési sokszínűséget a szerzővel készült inter-
júban: Kránicz Bence: „Az Európai Unióban nincsenek Jedik” – Beszélgetés Tóth Csabával. http://epa.oszk.hu/03000/03028/00006/
pdf/EPA03028_filmvilag_2016_6_033-035.pdf 
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az idegenek elleni közérzület és a szolidaritás problematikája, a rabszolgák jövő-kori és csillag-
közi térben megléte és helyzettudata, a képzelet birodalmának lakosai szerinti egyenlőségeszme, 
a kényurak elleni lázadás magányos bűnténnyé lefokozódása, a diktátorok önkényének magá-
nérdekű korlátozása, lelkiismereti lázadás, közösségi tiltakozásra felbujtás…? Mindezek talán az 
„akadémikus” politológia számára nem kérdések (vagy nem így azok, s nem a fantasztikummal 
kiegészülő realitások világában), mint ahogyan szociológiai kérdéssé is nehezen tehető, mi van 
olyan világokban, ahol sosem járt még ember, vagy ahol egy bolygó egészének letámadása közös 
demokratikus döntés eredménye lehet, egy diktátorrá váló szenátor, Palpatine egész Birodalma 
viszont legitim univerzum maradhat megfélemedett polgárai „önkéntes” szavazatai alapján…

Feltett kérdéseimre apránként válaszolhatnék is… Igen, van politikaelméleti tudás az Éhe-
zőkben, és értelmezhető a demokrácia elméletei szerint mindaz, amit a kötet élményegyüt-
tesekbe tagolva fölsorakoztat… stb. De nem az én válaszaim a lényegesek, mint ahogyan  
a kortárs vagy akadémikus politikatudomány sem értekezik a földön kívüli lényekkel/civili-
zációkkal/birodalmakkal arról, hogyan látják a kommunikatív cselekvés korlátait a társadal-
mi szavazás kontextusában vagy a bolygóközi biztonságpolitikai mezőben. Maradjunk tehát  
a szerző „költői” és „fantasztikus” kérdéshálójánál, melybe a globális kihívások, a túlélés mód-
szertana, az extraterritoriális gazdaság diktatúrafüggő alapdilemmái éppúgy beleférnek, mint 
e képzelt világok moderált állampolgárainak lehetséges találkozásai, konfliktus-potenciáljai, 
vagy egyenlőségük és egyenlőtlenségeik demokratikus/diktatórikus megoldási kísérletei. 

A könyv nyolc fejezetéből az első öt fókuszál valamely fantasztikus sorozat politikai rend-
szerszerűségére és konfliktusaira, ezek leíró értelmezésével lep meg bennünket (melyben nem 
mindig egyértelmű az olvasat: honnan nézi, kit képviselve beszéli el a történések tanulságait 
vagy a politikai utópiák esélyeit, a szóbanforgó szereplők, a szerzői szándékok, a befogadói rá-
látás vagy a politológusi elemzés dimenziói közül…?). A további fejezetekben inkább a koráb-
bi és újként bevont művekben fellelhető politikai kultúra, viselkedéskultúra, döntéshozatali 
vagy képviseleti érdekszférák működésmódjainak értelmező megjelenítése, cselekvési forgató-
könyvi ábrázolata kerül fókuszba. E megoldás vagy megközelítés ugyancsak azt az impressziót 
erősíti, hogy mindez nem sci-fi mese, hanem szakszempontú értékelő narratíva áll előttünk, 
híven a címbe emelt szakterületi nézőpontokhoz. Hangsúlyos fogalmak, mint például a zsar-
nokság (hússzor fordul elő a szövegben), a hatalmi ágak (háromszor), az alkotmányos hatalom 
(hétszer), az antidemokratikus (háromszor), s folytatható még a sor a politológiai tankönyv 
alfejezet-címeivel…, érdekes módon a Galaktikus Köztársaság példáján elbeszélve mintegy 
„véletlenül” mai európai példákkal kerülnek analógiába (az „európai” szó is tíz előfordulással 
részeltet a fölismerésekben…). A „leíró” kontextus mindenesetre épp annyira hétköznapi jog-
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elméleti, mint amennyire szakpolitológiai. Idézem a szerzőt: „Egy demokratikus berendezke-
désben azonban a három hatalmi ág között világos elkülönülésre van szükség: aki a törvénye-
ket hozza, nem lehet azonos azok végrehajtóival, illetve azzal, aki a törvényszegést elbírálja. 
Egy parlamentáris demokráciában – mint amilyen Anglia, Németország vagy Magyarország – 
a törvényeket a parlament hozza. A végrehajtásért a kormány felel, míg az igazságszolgáltatás  
a független bíróságok dolga. A Montesquieu-i felosztás azért hasznos a Galaktikus Köztár-
saság politikai rendszerének elemzésekor, mert a Köztársaság is elkülönítette a különböző 
hatalmi ágakat: a törvényhozás a Galaktikus Szenátus, míg a végrehajtás a kancellár és a bü-
rokrácia feladata volt. Kevesebbet tudunk a bírói hatalomról, de vélelmezhetjük, hogy létezett 
valamilyen elkülönült bírói szervezetrendszer is” (26−27. o.). S nem a „szőrszálhasogató” jó-
kedvem az akadálya, hogy belekérdezzek, miért lenne Montesquieu a példa egy képzeleti biro-
dalom („örökségképpen” véletlenül Köztársaság?) számára, miközben a bolygóközi háborúk 
már messze nem az emberi jogok vagy az állampolgári jogegyenlőség megtépázott rangjának 
védelmében zajlanak (igaz, hivatkozási alapként éppúgy jó szolgálatot tesznek, mint az antik 
joguralmi elvek leszármaztatásai és intézményei, olykor még névazonosságot is megtestesítő 
fogalmai a tegnapi vagy mai nemzetpolitikákban…). A kötet valahol itt csúszkál az euro-ame-
rikai politikatudomány, gondolkodástörténet, morál- és jogfilozófiai határok között, olykor 
átlépve az egyetemi katedráról előadható hétköznapi analógiákat és a direkt jogelméleti utalá-
sokat szimbolikusan elválasztó közléshatárokat. Másik esetben viszont, ami itt is kínálkozik, 
valamely fiktív uralom- és jogelméleti tanmese az egész, melynek háromszáz oldala jószeré-
vel kötelező irodalom kellene legyen állampolgári vizsgán is. Példája kitűnő a Jedi Tanáccsal, 
melynek döntéshozatali felelősségét elemezve nem pusztán a forrásmű, a Csillagok háborúja 
történésrendjét szemléli, hanem a politikai felelősség és felelőtlenség, számonkérhetetlenség, 
antidemokratikus és szakrális tudáselitre jellemző kiváltságossági Rend kritikáját fogalmaz-
za meg, s az már csupán szerzői tónusában kap markáns államelméleti aspektust, ahogyan  
a filmbeli történéseket a demokrácia és diktatúra közti különbségtétel melletti állásfogla-
lásként tekinti dichotom mezőnek. (Példaképpen: a diktatúra kritikája a 42. és 127. oldalon 
az állampolgári megítélés értékszempontját is követi, meg a politológusét is, de a részvételi  
demokrácia „siratása” cseng ki elemző szavaiból, az állampolgári lojalitás hiányának és követ-
kezményeinek minden velejáróival megspékelve). Lám:

„A világtörténelem minden diktátora meg van győződve róla, hogy rendszere egy ’maga-
sabbrendű célt’ szolgál – ám ezt a magasabbrendű célt valahogy soha nem éri el a társadalom. 
Ez a helyzet az Arany Ösvénnyel is: II. Leto halála nem a galaktikus békét, hanem újabb hábo-
rúkat hozott… […] Az azonban biztos, hogy a II. Leto által választott irány egy elnyomó, to-
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tális katonai diktatúra volt egy szinte halhatatlan császárral a csúcsán, 3500 évig egy stagnáló, 
elnyomó birodalmat hozva létre. A galaxis polgárai szinte biztosan visszasírták a Muad’Dib 
hatalomra kerülése előtti politikai rendszert – ha egyáltalán emlékeztek rá” (126−127. o.).

Persze, kellő arányérzékű szerzőként ezt a diktatúra/demokratúra dilemmát már felvezeti 
Az éhezők lázadása (II. fejezet, 55−94. o.) témakörénél, ahol a politológiai hatalomtechnika 
áttekintő elemzése mellett a szociálpszichológiai eszköztár is előkerül.

„Az éhezők viadala nem törekszik arra, hogy vidám, felemelő alkotás legyen. Éppen ezáltal 
hozott újat a science fiction univerzumok történetébe, hogy esendő, gyarló, hibázó szereplők 
küzdelmét látjuk nem csak egymással, de a körülményekkel szemben is. A trilógia lezárása is 
ebbe a keretbe illeszkedik: azt igyekszik sugallni, hogy a lázadás győzelme ambivalens ered-
mény; hogy a világban nincsenek abszolút jó szereplők – miközben abszolút gonoszakat sem 
találhatunk” (93. o.). Itt már mintegy a „jó kormányzat” és „jó állampolgár” küzdőterét is ki-
jelöli, jobbára a politikai jogok, az önkormányzatiság és működési feltételei, a politikai felelős-
ség és az alávetés társadalmi történései révén, amelyek mind ellentétükbe, hiánygazdaságukba, 
diktatórikus feltételek közötti vegetálásba fordulnak át. Az elnyomó uralom lokális önállóság 
nélküli kezelési-fogvatartási-alávetési mechanizmusai például riasztóan emlékeztetnek ma már 
az orbáni illiberális viszonyrendszert megteremtő autoriter hatalom működésére, az egyes tár-
sadalmi „rétegek” vagy rendek (?) aktorainak saját sorsukba beleszólni képtelen viszonyrend-
szerére, de elsősorban is arra, hogy a kortárs magyar akadémiai politológia ezt a rendfenntartó 
önerőt előszeretettel nevezi (?jobbára amerikai források okán?, vagy tán dél-amerikai diktatúrák 
mintájára, keleti despotizmusok eufemizált jelzőjével?) „vezérdemokráciának”, s ebben különö-
sen az állampolgári részvétel hiánya, a beletörődés és szegmentálódás mechanizmusa a kiáltó 
kontraszt, melyet Tóth nemcsak a zsarnokportrék egybepakolásával illusztrál, hanem a szoci-
álpszichológiai háttérhez is roppant aprólékos adalékokkal szolgál az egzisztenciális és mentális 
félelem aspektusainak drámai felvillantásával. Képzetem szerint tanmese ez is, olyféle képes be-
széd, mely uchrónia tűpontos leírásával kívánja alapos korkritikáját adni a köröttünk meglévő 
képtelen állapotoknak,76 nem kevesebb állampolgári kritikai érzékenységgel, mint Karinthy a 
Capillária vagy Swift az óriások országa révén közzétett üzeneteivel.

Bizonnyal méltó politológus egyetemi évfolyamdolgozat lenne a kötet ilyetén kritikai meg-

76 Mint ismeretes, „uchrónia (= nem létező idősorok megelevenítése, a nem létező helyekről szóló utópiák mintájára)”, Bibó István által 
megjelenített koraközépkori állapot, mely „egy teljesen fiktív történelmi fordulaton” alapul, melyben „Európa kereszténnyé válása 
elmarad, és az antik világ a sötét keresztény középkor közjátéka nélkül s így jelentős időnyereséggel megy át a modern felvilágoso-
dottság és szabadság világába” – ekképpen pedig „teljesen irreális, mert az ókori rabszolgatartó »demokratizmus« soha keresztény 
közjátékok nélkül nem mehetett volna át a minden ember egyenlő emberi méltóságából kiinduló modern demokratizmusba, sem 
az ókor elfogulatlan, csaknem játékosan kíváncsi természetkutatása a szerzetesi fegyelem és aszkézis nélkül nem mehetett volna át 
modern, szigorúan egzakt tudományba, sem az ókor rezignált és alapjában pesszimista humanizmusából nem jöhetett volna létre 
keresztény ihletés nélkül modern, aktív és optimista emberszeretet”. Lásd Levél Londonba, Révai Andráshoz, in: A NEMZETKÖZI 
ÁLLAMKÖZÖSSÉG BÉNULTSÁGA ÉS ANNAK ORVOSSÁGAI; https://mek.oszk.hu/02000/02043/html/540.html 
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olvasása, ezt azonban engedtessék az olvasóra bíznom. Készült ugyan szakmai kritikai refe-
rencia is, de mert szerzője legalább annyira közgazdász, mint politológus, a kritikai észrevé-
telek zöme is inkább a nagytérgazdaság termelői aktoraira vonatkoztatott, semmint a fikciós 
megjelenítés lehetséges szaktudományi aspektusaira, vagy ezekre is inkább leíró utalásokkal.77 
A politikatudomány hazai szakirodalma persze az elmúlt öt évben más irányokat is vett, de 
a közbeszédszinten kezelt műfaji eltérések (pl. műkritika, reflektív esszé, prózapoétikai meg-
közelítések, narratív politikai elemzések stb.) nemigen részeltetik figyelemben a „nem szak-
politológiai” elemzés lehetőségeit és publikus tényeit. A szerző a maga formálta tematikus 
szempontokat így jeleníti meg egy interjújában: „Létezik ennek szakirodalma, de pontosan az, 
amit én csinálok, nem nagyon van. A szakirodalom gyakran nagyon akadémiai vagy csak egy 
univerzumra koncentrál: foglalkozik mitológiai, szimbolikus vagy ideológiai témákkal, de az 
egyes univerzumok politikai-hatalmi rendszerének önjogon kezelését nem szokták szeretni. 
A legjobb példák az olyan természettudományos könyvek, mint a ’Physics of Star Trek’ vagy 
újabban ’Physics of Interstellar’. Ezek jó analógiák, dacára a messzebb lévő témáknak…”.78  

Lévén magam is bizonyos szinten „politológus”, más minőségemben politikai antropoló-
gus, egészen adekvát az elfogultság olyan mű iránt, amelyben az „állampolitikai rendezőel-
vek” éppúgy kérdésesek, mint a képzelt csillagrendszerekben totálisan mediatizált hatalom, 
vagy mint a nemkívánt politikai rendszerek államtudományos feltérképezése, vagy a galakti-
kus makropolitika és az összes elképzelhető „idegenek” elleni háborúzás lehetséges narratívái 
(így a centauriak, narnok és vorlonok a Star Treckben, avagy az „ideológiai fajok” kitenyész-
tettjei a Babylon 5-ben, a katonai kaszt vagy a darlekek a Ki vagy, Doki?-ban, a presgerek  
a Radch Birodalomban, stb. mind egymásnak idegen idegenjei…). Ugyanígy figyelemre érde-
mes a biopolitikai dimenziók jelenléte ezekben a fantáziált reális jövőképekben, mi több: az 
exraterritoriális hadászat kérdései még véletlenül sem csupán az embert helyettesítő robotok 
világát, vagy a földi térségben még a 20. században önmagukat hibernáló egyedek váratlan 
megjelenését tekintik akut vészhelyzetnek, hanem a Gonosz mindenkori archetipikus jegyeit 
örömmel és büszkén viselik a csillagközi politikai agytrösztök, mindannyian. A könyv ilyen 
aspektusban totális végveszélyre emlékeztető helyzetei, amelyek persze az emberiség törté-
netének és a méltó módon kifejlesztett perfekt robotikai utópiavilágnak szükségképpen alap-
konfliktusai is, az emberiség fejlődéstörténeti múltját a fajok kérdésére visszavezető teóriák 
nyomán a galaktikus fajok kialakulásának jövendő historikumába és konfliktus-potenciáljába 
vezetik. A rabszolgák esete Isac Asimovnál még „az emberiség kiegészítőjeként értelmezhető” 
lényeket jelentette, a Csillagflotta feladata, az androidok emberek elleni szerveződése és egy-

77 Bősz Anett (2017): POLITIKAI RENDSZEREK HÁBORÚJA – CSILLAGOK KÖZT A JÖVŐNK? Politikatudományi Szemle, 
2:151−158.

78 https://index.hu/kultur/cinematrix/2015/03/03/toth_csaba_sci-fi_politika_politologia_star_wars_star_trek_egyetemi_tananyag/ 
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más elleni háborúzása azonban (mint a Szárnyas fejvadász históriájára is emlékeztető eset) 
már drámaibb jövőképet fest a szokványos utópiáknál: „Az androidok bűne nem más, mint 
hogy túlságosan emberszerűek, és nem hajlandók elfogadni a rájuk rótt szolgai sorsot. A sza-
bad akarattal rendelkező androidokat az emberiség nem képes elfogadni” (228. o.). Nos, éppen 
így, a politikai antropológia dimenziójában a szerző az emberi nem, a fajok problematikájának 
őstoposzára emlékeztet, nem ok és nem minden „ürügy” nélkül…

Fennebb soroltam néhány lehetséges verziót a kötet címének kétfelé bontása és értelmezé-
se kapcsán. Azt (lehet, többet is) biztosan kihagytam: korántsem képtelen elgondolás lenne, 
hogy a kötet a sci-fi politológiája helyett a politológia sci-fi-be hajló természetrajzát ábrázol-
ja a legitim elemzés, a hivatkozott szakirodalom használata, a hipotetikus kérdésföltevés és 
értelmező levezetés eszköztárával. Ennek lehetséges belátásával is leginkább arra késztetem 
az olvasót: ne higgye nézőpontom releváns voltát, inkább fogjon neki a könyv olvasásának,  
s a legkevésbé sem fog csalódni benne. Jobbik esetben a kortárs társadalmak demokratikus 
deficitjének és a bontakozó egypólusú világ formálódási folyamatának egy izgalmasan lehet-
séges megjelenítését kapja – ami a primer érdekességen túl talán a sci-fi szerzők egyik lehet-
séges céljaként is szolgálhatott, s miért ne szolgálhatna ugyanígy az elemző politikai gondol-
kodó számára is… Rosszabbik esetben meg talán az is kiderülhet, állapotaink politológiai 
elemzése nemcsak hogy képtelenségek, abszurditások, égbekiáltó gyalázatok, legális veszélyek, 
totális károk felé igyekvő „civilizációk összecsapásának” korszakába érkezett, de ráadásul már 
elemezhetetlenbe is, melynek puszta leírása is csak a fantasztikumok tudományos eszköztárá-
val lehetséges. Viszont, amíg még egyáltalán leírható mindez, s amíg még ezekről dilemmákat  
fogalmazni nem büntetendő vétek, addig még mindig a jobbik világokban élünk (sokak sze-
rint „minden világok lehető legjobbikában”). Ennek állítása direkt módon úgysem lenne ér-
vényes – így talán mégis…


