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BEVEZETŐ 
 

A 2015-ös Argumentor érvelési és retorikai műhelykonferencia köte-
tét tartja kezében az olvasó. Az Argumentor Kezdeményező Csoport 
immár 2011 óta szervez tematikus szakmai fórumokat  a nagyváradi 
Partiumi Keresztény Egyetemen – páratlan években magyar nyelven –, 
hogy interdiszciplináris párbeszéd alakulhasson ki a közösségi média 
tágabb terein, illetve a szűkebb tudományos körökben felvetett fi lozó-
fi ai, szociológiai, művészettörténeti és politológiai kérdésekről. E pár-
beszédnek három egyetemi kutatóműhely nyújt intézményi keretet: a 
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Filozófi ai Kutatóintézete, a 
csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Társadalom-
tudományi Tanszéke, illetve a Debreceni Egyetem Filozófi ai Kutatóinté-
zete. A műhelykonferencián elhangzott előadások anyagából 15 tanul-
mány született. 





KÖZÖS ONLINE VILÁG
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A FOTELFORRADALOM GYÖTRŐ 
KÉNYELMETLENSÉGE. 
ÚTBAN A TÁRSAS MÉDIA VALÓSÁGÁNAK 
MODELLEZÉSE FELÉ 

The Nagging Discomfort of Slacktivism
Towards Modelling the Reality of Social Media

B O K O R  TA M Á S

Corvinus Egyetem, Budapest

The Reality of Mass Media, a book by German sociologist Niklas Luhmann, the 
developer of the programme of Sociological Enlightenment, was published 
fi rst in 1996. In an interview from 1997 the author claimed that the internet is 
not a part of mass media, however, as he died one year later, he remained in-
doubt for modelling the sociological approach of new media communication. 
This paper aims to point out the necessity of the Luhmannian social system 
theory by analysing the phenomena of online activism (ironically: slacktivism/
sofactivism) in social networking systems’ (SNS) communication.
The body of thought argues that SNS-generated communications systems 
(which are, according to Arthur Koestler, holons) can connect to other pub-
lic institutions and political systems only in a structural relationship, but are 
not able to connect with each other due to their structurally closed opera-
tions. Ultimately, because of these constraints, SNS communications can 
only indirectly have an impact on communications in reality, through multiple 
transmissions, and at best in a weak form. By the time the citizen move-
ments organised in Facebook groups reach the policy aspirations, they are 
exposed to many distortive eff ects; the results of slacktivism are volatile. 
Instead of providing an inventory for empirical evidences, according to Luh-
mann, a theoretical framework helps the understanding of this phenomena.

Keywords: 
Niklas Luhmann, slacktivism, online citizenship
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1996-ban adták ki először Niklas Luhmannnak, a szociológiai felvilá-
gosodás programját kidolgozó német szociológusnak A tömegmédia 
valósága című kötetét. A szerző egy 1997-es interjúban kifejtette: az 
internet nem tömegmédium, de egy évvel később bekövetkezett halála 
okán adós maradt az új média szociológiai és kommunikációs szem-
léletű modellezésével. A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy az on-
line aktivizmus (némi iróniával: slacktivism/sofactivism) jelenségének 
elemzésével rámutasson Luhmann szociálisrendszer-elméleti megkö-
zelítésének létjogosultságára a social networking systemekben (SNS) 
zajló kommunikációban.

A gondolatmenet központi állítása szerint a társas média (SNS) 
alkotta kommunikációs rendszerek csak strukturális viszonyban tud-
nak kapcsolódni a politikai és más közéleti intézményi rendszerekhez, 
de műveleti zártságuk miatt nem képesek egymáshoz közvetlenül kap-
csolódni. E műveleti korlátok miatt az SNS-ben zajló kommunikációk 
végső soron csak sokszoros áttételeken keresztül és legjobb esetben is 
csak gyengítve képesek hatást gyakorolni a realitásban működő kom-
munikációkra. Mire a Facebook-csoportokban szerveződő állampolgári 
mozgalmak törekvései elérnek a politikához, számos torzító hatás éri 
őket; a „fotelforradalmak” eredménye illékony. Az erről szóló empiri-
kus tapasztalatok leltározása helyett a tanulmány Luhmann gondola-
tai nyomán elméleti megalapozással és esettanulmányokkal szolgál a 
jelenség megértéséhez.

1. Bevezetés

Amennyire egyszerű a tézisünk, annyira erősen hatja át a szkepticiz-
mus: az online szerveződő mozgalmak azért nem tudnak tartós és 
mélyreható változásokat elérni a közpolitikában, mert a társas média 
és a politikai intézményrendszer eltérő kódjai nem képesek egymással 
strukturális kapcsolatokat létrehozni.

Az alapállítás, miszerint az online szerveződő mozgalmak ha-
tékonysága legalábbis megkérdőjelezhető, nem újdonság. Amint egy 
világcsavargó értelmiségi rámutat, „megalapozatlannak bizonyult az 
a kiberutópikus hit, mely szerint az internet übertoleráns polgárokká 
alakítja a világot, akik mindegyike hajlandó félretenni az előítéleteit”  
(Morozov 2011: 247). Ilyen módon csak azok nevezhetők a technológia 
társadalmi előnyeiben hívő optimistáknak, akik az internettől függetle-
nül is toleráns kozmopoliták lennének. Sőt nemcsak az egyének gon-
dolkodása és cselekvése nem változott az internetkorszak beköszön-
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tével, hanem a társadalom demokráciához való viszonya sem. Mivel a 
vezető bloggerek és a tömegsajtó véleménycikkeinek szerzői között 
faj, képzettség és státusz szempontjából nincs lényeges különbség, 
az online kommunikációban is nagyjából ugyanazok a reprezentánsok 
válnak véleményvezérré, akik a tömegmédiában ilyen címkét viselnek 
(Hindman 2009). Ezáltal a demokratikus eszmecsere motorjai és szű-
rői gyakorlatilag változatlanok maradnak a tömegkommunikációból az 
online kommunikációba való átmenet során. Látva az online felülete-
ken zajló társadalmi kommunikáció árnyoldalait, óhatatlanul megjelent 
a közbeszédben egy technokritikus véleményáramlat, amely nem osz-
tozik az online kommunikáció társadalmat felszabadító hatásáról szóló 
hitben, és azzal kapcsolatban is fenntartásokkal él, hogy az internet 
segítené egy deliberatív demokratikus berendezkedés létrehozását. A 
leggyakrabban felhozott megállapítások e szkeptikus oldalon azt eme-
lik ki, hogy az online eszmecserékben „veszekedős viszonyok”, „lincs és 
gúny”, lázadás és kölcsönös egymásra köpködés jelenik meg a „nem 
annyira bölcs tömegek” kommunikációjában (Molnár 2014).

Annak alapos indoklása azonban, hogy miért nem képes az online 
társadalmi diskurzus az optimista jóslatokat maradéktalanul beteljesí-
teni, többnyire csak részleges. A személyiséglélektan (pl. a trollok visel-
kedésének indoklásával), a tömeglélektan (pl. a fórumokban megjele-
nő véleményáramlatok alakulásának feltárása révén), a politológia (pl. 
a deliberatív demokrácia fi lozófi ai kritikájával), a közigazgatás (pl. az 
online népszavazás gyakorlati problémáinak kifejtésével) mind-mind 
szükséges, de nem elégséges hozzájárulást adnak e kérdés tisztá-
zásához. Jelen tanulmányban ezért egy tágabb kontextushoz, Niklas 
Luhmann szociális rendszerekről szóló elméletéhez fordulunk, azt fel-
tételezve, hogy szociológiai megközelítéssel messzebbre juthatunk a 
válaszadásban.

2. Luhmann, a tömegmédia és az internet

1998-ban bekövetkezett haláláig Niklas Luhmann összesen egyetlen 
explicit nyilatkozatot tett az internet mint a társadalmi kommunikációt 
elősegítő médium témakörében, jóllehet magáról a társadalmi kom-
munikációról egész életművet hagyott hátra. E szűkszavúság magya-
rázata kétrétű: egyfelől az internet médiumnál tradicionálisabb és átfo-
góbb konstrukciók álltak kutatói érdeklődésének fókuszában, másfelől 
az internet ezredfordulóig tartó fejlődése éppen csak irányt mutatott a 
társas(ági) média felé, s ilyenformán kiforratlan állapotában kevéssé 
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mutatkozott meg szociálisrendszer-jellege, valamint ennek társadalmi 
jelentősége. Luhmann nem érezte különösebben „izgalmas” terepnek 
az online kommunikációt, legalábbis rendszerszinten nem. A média té-
makörével (a tömegmédia rendszerével, a benne létrejövő valóság sa-
játosságaival, e rendszernek a környezetéhez való viszonyával) egyet-
len kötetben foglalkozik (Luhmann 1996), de az internetre ott sem 
történik nyílt utalás. Egy 1997-es interjúszituációban megfogalmazott, 
kimondottan az internetet említő okfejtése a következőképpen hangzik:

„Ha a tömegkommunikációt mint technikai értelemben egyirá-
nyú kommunikációt határozzuk meg, akkor nem látok semmit, 
ami jelentősen változni tudna (ti. az internet megjelenésével). 
Maguknak a tömegmédiumoknak a számára az aktuális tech-
nológiai újítások, mint az internet, vagy a személyre szabható 
információkeresés, nem sok jelentést hordoznak. Ezek az újítá-
sok a tömegmédiumok mellé szegődnek, mint a napilapok vagy 
a televízió, de nem szorítják ki őket. Az internet a maga kommu-
nikációs lehetőségeivel még akkor sem válik tömegmédiummá, 
ha tömegméretekben kezdik médiumként használni, mert nem 
egyoldalú kommunikáción alapul, hanem egyénileg használha-
tó. Az a gondolat, hogy az új médiumok felváltják a hagyomá-
nyosakat, legalább olyan régi, mint amennyire alaptalan: az írás 
nem söpörte el a szóbeli áthagyományozást, és a sajtó sem a 
levelezést.” (Laurin 1997)

Luhmann megközelítését alapul véve az internet megjelenésével sem-
milyen szubsztantív kommunikációs változás nem történik a társada-
lomban. Bár az internet lehetővé teszi a közvetített, azonnali, multi-
mediális interperszonális interakciókat (multimedialitásánál fogva a 
telefonnál vagy a távírónál gazdagabb médiumként tűnik fel), de nem 
tömegmédium, mert nem egyoldalú, s mert egyéni használati módok 
kialakítását teszi lehetővé, ha úgy tetszik: személyre szabható tartal-
mat biztosít. Amikor internetről beszél, Luhmann véletlenül sem egy 
technikai hálózatot nevez meg, hanem egy olyan szociális rendszert, 
amelyben kommunikáció zajlik. Ez a rendszer valamilyen technikai inf-
rastruktúrára építve bizonyos használati módokat tesz lehetővé, befo-
lyásolva ezzel a társadalmi kommunikációt (DiMaggio és mtsai. 2001).
Nem vállalkozhatunk arra, hogy részletesen bemutassuk Luhmann 
szociális rendszerekről szóló modelljét, csupán arra szorítkozunk, hogy 
annak legfontosabb aspektusait az internetre vonatkoztassuk. A kör-
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körösen építkező elméletről egységes formában maga a szerző a Szo-
ciális rendszerek című kötetében ír (Luhmann 2009), amelynek tömör 
és érthető összefoglalását adja Brunczel (2010).

2.1. Rendszer, környezet, művelet és struktúra

Luhmann értelmezésében – végtelenül leegyszerűsítve – a rendszer 
olyan létező, amelynek határvonalai egy megfi gyelő által állnak elő. 
Másképpen: a rendszert egy megfi gyelő által végzett megkülönböz-
tetés és megjelölés művelete hozza létre. A megfi gyelő a jelenséget 
látva tesz egy megkülönböztetést, amely így két részre osztja a vilá-
got (a rendszerre és környezetére), s eközben a rendszert megjelöli, 
hogy meg tudja különböztetni egymástól a két elkülönített oldalt, azaz 
a rendszert és környezetét. Ezt teszi a virtuális világ megfi gyelője is ak-
kor, amikor „felcímkézi” a virtuális világot, miközben elkülöníti azt a re-
alitástól. S ugyanez történik akkor is, amikor egy bizonyos személy egy 
véleményáramlatot azonosít, s elkülöníti azt más véleményáramlatok-
tól, valamint az adott véleményáramlat környezetétől (pl. intézmények-
től, személyektől, politikai rendszerektől stb.). Mivel a megfi gyelő által 
végzett megkülönböztető művelet egyedi (ha úgy tetszik: önkényes), 
így a rendszerek határai is dinamikusak, azaz nem objektíve rögzítettek.

Minden rendszerre érvényes, hogy műveletileg zárt (autopoiétikus), 
azaz a rendszer műveletei nem léphetnek ki a rendszerből, s más rend-
szerek műveletei sem léphetnek be oda. Másfelől a rendszer minden 
műveletét a saját korábbi műveleteiből hozza létre.

„A biológiai rendszereket az organizmusok, a pszichikai rend-
szereket a tudatok, a szociális rendszereket pedig a kommu-
nikációk alkotják. Az, hogy ezek mindegyikét autopoiétikus 
rendszernek tekintjük, azt jelenti, hogy mindegyiknek van egy 
sajátos műveleti módja, amely egyértelműen megkülönbözteti 
az adott rendszertípust a többitől. Luhmann a legtöbb fi gyel-
met természetesen a szociális rendszerek műveleti módjának, 
vagyis a kommunikációnak szentelte” (Brunczel 2010: 47).

Az ember e háromféle rendszer keresztmetszetében él: rendelkezik 
biológiai rendszerrel, hiszen teste (élő organizmusa) van, ugyanakkor 
pszichikai rendszere is van, amely a tudati műveletek segítségével ké-
pes fi gyelmet összpontosítani, gondolkodni, érzelmekkel bánni. Emel-
lett az ember a szociális rendszernek is része, mert kommunikációja 
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során szociális rendszereket hoz létre és termel újra. (Luhmann ezért 
állítja sarkosan: a társadalom nem emberekből, hanem kommunikáci-
ókból áll.) E háromféle rendszer azonban – még egyszer megerősítjük 
– műveletileg zárt: a test csak anyagot képes felvenni a környezeté-
ből és leadni oda, a tudat csak gondolatokkal tud műveleteket végez-
ni, és csak idegi impulzusokkal képes bánni, de fi zikai anyaggal nem. S 
ugyanígy a kommunikáció is csak az információ, a közlés és a megér-
tés elvont műveleti háromszögében tud mozogni, de anyagot, sőt idegi 
impulzust sem vagyunk képesek direkt módon kommunikációba vonni. 
Nem lenne életszerű azonban azt állítani, hogy ez az ember különbö-
ző aspektusait jellemző három rendszertípus semmilyen kapcsolatba 
nem képes kerülni egymással, hiszen a szociális rendszer pl. teljesen 
a pszichikai rendszerre utalt: észlelési műveletek nélkül kommunikáció 
sem képzelhető el.

Minden rendszernek megvan a maga struktúrája, vagyis azok a 
korlátozásai, amelyek között műveleteket képes végezni. Ennek a kor-
látozásnak (szelekciónak) két szintje van. Ahogyan a nyelv példáján lát-
ható: egy nyelv rendszere tartalmazza a nyelvtani szabályokat, amelyek 
eleve korlátozzák, hogy mely nyelvi elem mely más nyelvi elemekkel és 
hogyan kapcsolódhat össze. Másfelől a tényleges használat során a 
nyelvhasználó a szituációhoz illeszkedően válogatja meg a szabályok 
alapján, hogy konkrétan mely elemeket fog más elemekkel összekap-
csolni.

A biológiai, a pszichikai és a szociális rendszerek egymásra ha-
tását csakúgy, mint a különböző szociális rendszerek (pl. konkrét in-
tézmények) egymás közti kommunikációját a rendszerek strukturális 
kapcsolódása biztosítja. A rendszerek, mint fentebb láttuk, műveletileg 
ugyan nem képesek egymáshoz kapcsolódni, de képesek szelektálni, 
hogy környezetükből (amelyben más rendszerek is vannak) milyen in-
formációkat dolgozzanak fel, és melyeket nem. Egy konkrét és egy el-
vont példával illusztrálva: az emberi látóideg, mint a biológiai rendszer 
része, a teljes színspektrumnak csak nagyon kis szeletét képes észlelni 
(ez a látható fény tartománya), s éppen ez a szelekció teszi lehetővé, 
hogy a pszichikai rendszer csak annyi információt kapjon a környeze-
téből, amennyi feldolgozható a számára. Egy tévéhíradó szerkesztő-
sége mint kommunikációs rendszer naponta több ezer történés közül 
válogathatja ki azokat, amelyek bekerülnek a műsorba. A környezetben 
történő pszichikai és kommunikációs rendszereseményeket (ti. a nagy-
világ történéseit) szükségképpen szelektálnia kell, hogy még feldol-
gozható és kezelhető mennyiségű információt kapjon. A rendszer tehát 
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képes a saját struktúrájának megfelelően szelektálni a környezetéből 
érkező ingerek között, s ezáltal ún. strukturális kapcsolat tud létrejönni 
a rendszerek és környezetük között. A műveleti zártság miatt műveleti 
kapcsolat ugyan nem létezhet közöttük, azonban kauzális kapcsolatról 
(strukturális kapcsolódásról) beszélhetünk. E strukturális kapcsoló-
dás következtében egy megfi gyelő számára úgy tűnik, mintha az egyik 
rendszer okozta volna a másik állapotváltozását (Luhmann 1999: 96).

A rendszerek és részrendszereik azért jönnek létre, hogy a vi-
lág egyébként feldolgozhatatlan összetettségét csökkentsék (azaz 
céljuk és értelmük a komplexitásredukció). Luhmann téziseinek ki-
indulópontjául a világ megragadhatatlan komplexitásának fogalmát 
választja, ezáltal logikailag azt állítva: minden világleírás kontingens, 
azaz éppenséggel másként is lehetne. Ráadásul ha két vagy több rend-
szer lép kapcsolatba egymással, ezek egymás számára kontingensek, 
kiismerhetetlenek, struktúrájuk egymás számára kölcsönösen hozzá-
férhetetlen. Ha pl. két pszichikai vagy két szociális rendszer találkozik 
egymással, csakis úgy képzelhető el köztük strukturális kapcsolódás, 
hogy egyikük időben előbb kezd cselekedni, pl. kommunikációs szándé-
kát kifejezni a másik felé, s ezzel korlátozza a másik rendszer cselekvé-
si lehetőségeit (Luhmann 2006: 303). A kettős kontingencia feloldása 
tehát az időbeliségben valósul meg. Gondoljunk egy ártárgyalásra: e 
többszereplős, bizonytalan kimenetelű szituációban az kerülhet nyer-
tes alkupozícióba, aki először mondja ki az árat, megszabva és keretez-
ve ezzel az alku egész további folyamatát. Ugyanígy működik a közbe-
széd tematizációja: aki először hoz be a köztudatba egy – akár mond-
vacsinált – témát, annak lesz módja a leghatározottabban keretezni és 
csatornázni a közbeszéd irányát. Hozzá kell tenni: mindkét példában 
interakciós viszony áll fenn a partnerek között, tehát „B” félnek „A” kez-
deményezésére adott reakciója egyúttal keretezi és leszűkíti az „A” fél 
következő reakcióját, pontosabban azt a kommunikációs mozgásteret, 
amelyet „B”-re reagálva bejárhat.

2.2. Kommunikáció, médium és társadalom

A kommunikáció Luhmann értelmezése szerint információ, közlés és 
megértés hármasából születik (amelyben a megértés lehet akár félre-
értés is). Ugyanakkor a kommunikáció legalább háromféle értelemben 
valószínűtlen jelenség, mert sem a megértés, sem a címzett elérése, 
sem a kívánt vélemény- vagy viselkedésváltozás nem garantálható 
(Luhmann 2005: 30-31). Ezt a három valószínűtlenséget háromfé-
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le médium törekszik kiküszöbölni, hogy legalább elméletben sikeres 
kommunikációról lehessen beszélni. A megértés problémáit a nyelv 
médiuma segítségével lehet eliminálni. Az elérés problémáit hivatot-
tak áthidalni az ún. kiterjesztő médiumok (írás, nyomtatás, elektroni-
kus médiumok, köztük az internet), míg a szimbolikusan általánosított 
kommunikációs médiumok körébe olyan absztrakt, többnyire „társa-
dalmi intézménynek” nevezett médiumok tartoznak, mint a hatalom, 
a pénz, a jog, a szerelem, az igazság és a művészet. Mindezekben az 
a közös, hogy egy-egy saját bináris kódot használnak, amely alapján 
szelekciós műveleteket végeznek. Ilyen kód pl. a jog esetében a jog-
szerű/jogszerűtlen, a szerelem esetében a szeretve lenni/nem sze-
retve lenni, a gazdaság esetében a fi zetés/nem fi zetés, a tömegmé-
dia esetében a hírérték/nem hírérték stb. E kódok önmagukban nem 
árulják el, hogy valami pl. jogos vagy jogtalan, értékes vagy értéktelen, 
de szűkítik a világ jelenségeinek megfi gyelési módjait, ezáltal egy adott 
rendszer – pl. a bíróság intézményei – számára kiszámíthatóvá teszik 
a világ kontingenciáját. A kódokat az egyes rendszerek programjai töl-
tik meg tartalommal, pl. a politika hatalom/hatalomnélküliség, illetve 
a kormányzat/ellenzék kódját a konkrét politikai programok töltik meg 
„élettel”.

Miközben a modern társadalom intézményei igyekeznek redu-
kálni a világ komplexitását, a számtalan intézmény alkotta társada-
lom komplexitása növekszik, intézményrendszereire egyre bonyolul-
tabb függőségi viszonyok jellemzőek. (Pl. a tömegmédia rendszerének 
számtalan jogi, gazdasági és politikai előfeltétele van.) „Mivel […] a 
részrendszerek egyszerre több – sőt szinte mindegyik – részrendszer-
hez kapcsolódnak, vagyis nemcsak egy, hanem több részrendszer telje-
sítményétől is függnek, egyetlen rendszer sem képes teljesen irányítani 
egy másikat” (Brunczel 2010: 117-118). Kapcsolatuk csak strukturális 
lehet (pl. a jog és a gazdaság között a szerződések és a tulajdon teremt 
strukturális kapcsolatot), de közös rendszerré nem válnak. Ugyanígy a 
tömegmédia és a politika pl. politikai vitaműsorok formájában struktu-
rálisan kapcsolódhat, de közös rendszert – eltérő kódjaik okán – nem 
alkotnak.

3. Nyilvánosság és fotelforradalom

A nyilvánosság fogalma minden demokráciának meghatározó eleme. 
Luhmann a nyilvánosságra és a közvéleményre úgy tekint, mint a poli-
tika szenzorjaira, amelyek lehetővé teszik, hogy a politika rendszere a 
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környezetét megfi gyelje, és a számára értelmezhető kódok (hatalom/
hatalomnélküliség, illetve kormányzat/ellenzék) szerint értelmezze 
(Luhmann 2002: 290). Az internet teremtette nyilvánosság – monda-
ni sem kell – szintén képes refl exiókat adni a társadalomban jelenlévő 
véleményáramlatokról a politikai intézményrendszer számára. Tömeg-
média és internet között – mint fentebb láttuk – a luhmanni gondolat-
rendszerből kiindulva az az alapvető különbség, hogy a tömegmédia a 
hírérték bináris kódja mentén redukálja a világ komplexitását, míg az 
internet nem tömegmédium, ennélfogva más kóddal dolgozik. Ugyan-
akkor jelen tanulmány amellett teszi le a voksát, hogy az internet és a 
tömegmédia nem ugyanabba a kategóriába tartozó fogalmak. Az inter-
net szélesebb jelentésspektrumot ölel fel: magában foglal tömegmé-
dia-jellegzetességeket és interakciót lehetővé tevő kommunikációs fe-
lületeket is. A választóvonal ott húzódik, hogy egy interneten megjelenő 
tartalomra adható-e helyben a befogadó részéről visszajelzés vagy 
sem: amennyiben igen, az interakció lehetősége fennáll, s web2-ről be-
szélhetünk, amennyiben nem áll rendelkezésre ilyen opció, interneten 
megjelenő tömegmédia-tartalommal állunk szemben.

Ahol nyilvánosság van, ott közvélemény van, s ahol közvélemény 
van, ott egymással versengő vélemények is létezhetnek. A nyilvános-
ság s a benne kialakuló közvélemény teret teremt arra, hogy egymással 
versengő vélemények jelenjenek meg, és – habermasi értelmezésben 
– ezekről racionális vita folyjék (Habermas 1990), másfelől – luhmanni 
értelmezésben – ezek a maguk kódjai alapján szelektálják a világ jelen-
ségeit.

A demokrácia szempontja szerinti értelmezésben az egymással 
versengő vélemények végső célja az, hogy a társadalmi rendszerek-
ben változásokat érjenek el. Az online színterek csábítóan egyszerű 
kommunikációs felületet kínálnak arra, hogy a társadalom tagjai ak-
tivizálják magukat. (Az online és offl  ine aktivizmus formáit ld. az 1. sz. 
ábrán.) Ezeknek azonban – mutat rá Postmes és Brunsting (2002) – 
a nagyon alacsony szimbolikus belépési költségük miatt igen kicsi az 
elkötelező potenciáljuk, vagyis az aktivisták többnyire könnyen jönnek, 
de könnyen is mennek. Ami legalább ugyanennyire fontos: az online 
aktivizmus, amelyet az angolszász szakirodalom némi iróniával olykor 
„slacktivism”-nek vagy „sofactivism”-nek is nevez (magyarra kb. fo-
telforradalomként fordítható), sajnos minden kényelmessége ellenére 
kétes kimenetelű hatással és eredménnyel bír a közéleti folyamatokra.

Mindezeket fi gyelembe véve az alábbiakban két esettanulmá-
nyon keresztül igyekszünk bemutatni, hogy az online aktivizmus mint 
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szociális rendszer a többi rendszerhez való strukturális kapcsolódása 
folytán miért képes csak közvetett, de nem organikus módon befolyást 
gyakorolni a politikai döntéshozatalra mint rendszerre.

3.1. Fizettem.hu

„A fi zettem.hu egy olyan kezdeményezés, melynek célja, hogy az ál-
lampolgárok kollektív energiáját hasznosítsa a hálapénz és a korrupció 
elleni küzdelemben. Ez a weboldal arra ad lehetőséget, hogy informá-
ciót gyűjtsünk a hazánkban történő korrupciós esetek természetéről, 
számáról, típusairól, helyszíneiről, sémáiról, összegeiről” – áll az oldal 
bevezetőjében (Fizettem.hu 2013). Az oknyomozó újságírással és kor-
rupció elleni küzdelemmel foglalkozó Átlátszó.hu projektje egy online 
felületen működő bejelentőoldal – ha úgy tetszik: közösségi médium 
–, amely a beküldött bejelentéseket névtelenül kezeli, a bejelentők IP-
címét nem tárolja, s emellett előzetesen moderálja a beküldött szö-
vegeket. A bejelenthető esetek körét a „hétköznapi korrupció” esetei-
re redukálja, azaz kifejezetten moderálják a „nagyszabású korrupciós 
esetek” közzétételét.

Küldetését az oldal a következőképpen határozza meg:

 „Nap mint nap fi zetünk kisebb-nagyobb összegeket hivatal-
nokoknak, rendőröknek, orvosoknak, vizsgáztatóknak – a lista 
végtelen. Az atlatszo.hu a nemzetközi ipaidabribe.com (»kenő-
pénzt fi zettem«) projekt hazai megvalósításával szeretne átfo-
gó képet adni arról, mennyi kenőpénzt vagy hálapénzt fi zetnek 
a magyar állampolgárok a különböző szakmák és szektorok 
képviselőinek, mert hiszünk abban, hogy a hétköznapi emberek 
tehetnek a korrupció megszüntetése érdekében. Egy átlátható 
és korrekt társadalomban szeretnénk élni, ezért indítjuk útjá-
ra ezt a projektet, amely szerintünk hosszú távon hozzásegíti a 
magyarokat ahhoz, hogy megfelelő kritikával tekintsenek a hét-
köznapi korrupcióra.” (Fizettem.hu 2013)

A 2013. november 11-i indulástól a vizsgált időpontig (2015. jú-
nius 25-ig) fogva összesen mintegy 4440 bejelentés érkezett. Ezek te-
temes része (3393 db) a felkínált és elfogadott fi zetési lehetőségekről 
(vagyis a megvalósult korrupciós cselekményekről) szól. 992 esetleírás 
mutat be olyan eseteket, ahol az egyik fél elvárta volna a csúszópénzt, 
de a másik (bejelentő) fél megtagadta azt. Mindössze 55 olyan eset 
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leírása szerepel a „fi zetni akartam” kategóriában, ahol a bejelentő fél 
engedni szándékozott a társadalmi közmegegyezésnek, és csúszó-
pénzt kínált fel, de a másik fél nem fogadta el azt. A bő másfél éves 
időintervallumban változó intenzitással, de legalább havonta néhány 
alkalommal küldtek be a megosztók ilyen vagy olyan előjelű történe-
teket. A hírek Gresham-féle törvényének megfelelően (ti. a rossz hírek 
kiszorítják a jókat a diskurzustérből) a megvalósult korrupciós esetek 
és a fi zetésre felszólított vagy burkoltan rákényszerített személyek 
beszámolóinak együttes aránya a pozitív kicsengésű történetekhez 
képest megközelítőleg 1:80 értékű. A posztok átlagos olvasottsága a 
1-200-as megtekintésszámtól az 1-2 ezer közötti tartományig terjed. 
Ez önmagában is fi gyelemre méltó igazolása annak, hogy fontos, de 
nem kézzelfogható társadalmi ügyek – mint amilyen a korrupció – az 
állampolgárok ingerküszöbét nagy eséllyel csak akkor képesek átlépni, 
ha az ügy léptéke elképzelhető, belátható, s ha személyes emóciók (fel-
háborodás vagy más intenzív érzelem) társulnak hozzá. Amennyiben 
azonban ezek a feltételek adottak, jó eséllyel széles olvasótábort érnek 
el a publikált esetek.

Különösen érdekes összevetni ezt a bejelentési hajlandóságot 
mutató számot a hivatalos közérdekű bejelentések egy nagyságrend-
del kisebb mértékével. Magyarországon a panaszokról és a közérdekű 
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, illetve az alapvető jogok 
biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény értelmében az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala (AJBH) érkezteti és dolgozza fel a közérdekű be-
jelentéseket, valamint vizsgálja azokat más érintett szervezetekkel 
együttműködésben. 2014. január 1. és 2015. március 31. között a hiva-
talhoz 410 db közérdekű bejelentés érkezett. Ez az intézmény azonban 
tágabb fogalomkörben kezeli a közérdekű bejelentéseket: azok tárgya 
lehet fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi, pénzügyi, egészségügyi, 
adózással, adócsalással, közlekedéssel, parkolással kapcsolatos, jog-
szabályt, rendőrségi, hatósági, közbeszerzési eljárást kifogásoló, vala-
mint korrupciós jellegű bejelentés, míg a fi zettem.hu csupán a legutol-
sóval, azon belül is csak kis összegű korrupcióval foglalkozik. Az AJBH a 
legtöbb esetben biztosítani tudja az eljárás során az anonimitást, azaz 
a bejelentő ugyanúgy névtelen marad az eljárásban résztvevő szervek 
és személyek számára, mintha online, nicknévvel tenné a bejelentését. 
A bejelentők 70%-a kért anonimitást, s a beadványok közel 40%-a bi-
zonyult megalapozottnak (Gulyás 2015).

A bejelentésre alkalmas kétféle színtér között mind jogilag, mind 
gyakorlatilag jelentős különbség van, s e két szempont szorosan össze-
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függ egymással. Mivel a fi zettem.hu egy közösségi történetmegosztó 
portál, az írásban rögzített alapelvek szerint működő moderátor mellett 
legfeljebb a felhasználók kontrollja érvényesül. (Erre akadnak is példák: 
amikor a beküldő nyilvánvalóan túlzó vagy kétes igazságtartalmú tör-
ténetet küld be, a kritikus kommentárok sem késlekednek.) Másfelől a 
kontroll mellett a következmények sem kiszámíthatóak: amennyiben az 
elkövető nem azonosítható egyértelműen a leírás alapján, a bejelentés 
eredménye legfeljebb némi közfelháborodás lesz, vagy a meglévő sémák 
megerősítése: „igen, így megy ez”. (A portál egyébként óvatosan fogal-
maz: a fi zettem.hu-val nem a korrupció megszüntetése a közvetlen cél, 
hanem az esetek láthatóvá tétele és a benne résztvevők önrefl exiójának 
fokozása.) A fi zettem.hu-n zajló diszkussziók egy sajátos szociális rend-
szerben, a közösségi média szociális rendszerében zajlanak.

Mindezt összevetve a másik színtérrel, az AJBH-hoz benyújtott 
közérdekű bejelentések a jog társadalmi rendszerében értelmezendők: 
két konkrét jogszabály és végrehajtási rendeletek határolják be az eljá-
rásokat, amelyeket jogi szervek folytatnak le. A kimenetel egyértelműen 
megszabott: jogszerű vagy jogszerűtlen lehet a bejelentés, amelynek 
nyomán jogi szankció vagy az ügy szankciómentes lezárása következik 
a panaszos egyidejű értesítése mellett. Mind a bemenet, mind a kime-
net jogilag szabályozott tehát, s az ily módon kezelt bejelentések a jogi 
rendszeren belül precedenst, azon kívül pedig többlettudást hozhatnak 
létre.

3.2. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ellenplakátkampánya

2015. májusának és júniusának fordulóján terjedt el a magyarországi 
sajtóban a Magyar Kormány terve, amely szerint háromféle óriásplaká-
ton terveznek üzenni az országba bevándorlóknak. (A hazai kormány-
zati politikai retorika ez időben szorosan egymás mellett használta a 
bevándorló és a menekült fogalmát.) Június 5-én ki is került a közterü-
letekre az első néhány ilyen plakát, rajta különböző, a Magyarországra 
érkező külföldi bevándorlókat célzó szövegekkel. „Ha Magyarországra 
jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat!”, „Ha Magyarország-
ra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját!”, „Ha Magyarországra 
jössz, be kell tartanod a törvényeinket!” – így szólt a három, magyar 
nyelven megfogalmazott, idegen nyelvű célcsoportnak szóló üzenet. 
Az első kihelyezett óriásplakátokat ismeretlenek hamar megrongálták, 
letépték vagy átfestették. Ennek nyomán a rendőrség külön fi gyelmet 
fordított az óriásplakátok védelmére.
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Ezzel párhuzamosan egy magyarországi politikai-közéleti szer-
veződés, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Vastagbőr bloggal karöltve 
online gyűjtést szervezett, amelynek célja az volt, hogy a szerintük ide-
gengyűlölő és a magyarok megítélését negatívan befolyásoló üzene-
tekre ellenplakátokkal válaszolhassanak, mégpedig a kormányzati pla-
kátokhoz hasonlóan piaci alapon bérbevett reklámfelületeken. (Többek 
közt a miniszterelnök szülőfalujában is béreltek egy reklámhelyet az 
egyik ilyen üzenetnek.) A kampány kezdetekor hárommillió forintos célt 
tűztek ki maguk elé. A június 8. és 21. között tartott gyűjtési időszak-
ban végül 33 344 282 forintnyi adomány gyűlt össze az ellenkampányra 
(laspalmas 2015). Jelen tanulmány írása idején nyomtatják azokat a 
plakátokat, amelyeket július 1-jétől a „párt” a piaci alapon bérelt közte-
rületi reklámfelületekre fog kihelyezni.

A plakátkampány üzenetével e helyütt szándékosan nem foglal-
kozunk: ez az írás nem hivatott annak vizsgálatára, hogy a közpolitika, 
a politikai kommunikáció, a demográfi a és geográfi a, illetve más disz-
ciplínák szempontjából milyen előzményei és következményei lehet-
nek az Európa felé áramló fokozódó migrációnak. Azt sem vizsgáljuk, 
hogy politológiai szempontból helytálló-e egy ilyen kommunikációs 
kampány indítása. Gondolatmenetünknek megfelelően itt rendszer-
elméleti perspektívából tekintünk a jelenségre, s abból egy különösen 
megfontolandó következtetést fogalmazunk meg. A plakátkampány a 
politikai, szűkebben a politikai kommunikáció szociális rendszerén be-
lül született meg, s ez irritált más rendszereket (pl. a tömegmédia és 
a civil nyilvánosság rendszerét). A reá adott válasz a közösségi média 
szociális rendszerében fogant, s bevallottan a politika rendszerére akar 
hatni. Plakátkampányra plakátkampány volt a reakció. Mivel azonban 
különböző rendszerek a szociális rendszerelmélet szerint – mint fen-
tebb láttuk – csupán strukturális kapcsolódásokra képesek, a két eltérő 
rendszer csak interpenetráns viszonyban áll, de nem képes közvetlenül 
hatni egymásra. Annak ellenére, hogy a kormányzat és a civil szféra lát-
szólag ugyanazt teszi – ti. plakátol –, működésük eredménye (művele-
teik kimenete) eltérő rendszerekben csapódik le. A kormánynak számos 
egyéb eszköze van ahhoz, hogy saját migrációs politikáját keresztül-
vigye, s erre egy ellenplakátkampány az eltérő rendszer és eltérő kód 
miatt nem képes közvetlen hatást gyakorolni.
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4. Diszkusszió és konklúzió

A különböző műveletileg zárt rendszerek strukturális kapcsolódása mi-
att egy külső megfi gyelő számára úgy tűnik, mintha az egyik rendszer 
állapotváltozása okozta volna egy másik rendszer állapotváltozását. 
Mindez hasonlóan működik a két bemutatott esetben is. Ha sokan írnak 
bejelentéseket a fi zettem.hu oldalra, akkor úgy tűnhet, mintha foko-
zódna a korrupciós hajlam iránti érzékenység. Ha egy ellenzéki szerve-
ződés a kormányzati kommunikációra válaszul ellenkampányba kezd, 
úgy tűnhet, mintha eredményesen gyakorolna nyomást a kormányra. 
Valójában azonban eltérő kóddal működik a korrupció (jogosulatlan 
előnyszerzés elfogadása / elutasítása) és a közösségi média (megosz-
tás / meg nem osztás), illetve a politika (kormányzat / ellenzék) és az 
adományokon alapuló civil szféra (adományozás / nem adományozás).
Ezek az eltérő kódok eltérő műveleteket tesznek lehetővé az adott rend-
szerek számára. Míg a korrupció sokmillió bejelentéstől függetlenül is 
tovább élhet, a menekültprobléma kezelési módja(i) és kivitelezésük 
sem a civil akcióktól, hanem a törvényes kormánytöbbség szándékától 
függ. Az itt szereplő állítások aligha meglepőek. Jelen írás lényegeként 
azt határoztuk meg, hogy Luhmann koncepciója nyomán bemutassuk 
ezeknek az állításoknak az okait és rendszerelméleti magyarázatait. 
Végkövetkeztetésként adódik a megállapítás: az online aktivizmus (a 
„fotelforradalom”) nemcsak az alacsony belépési küszöbbel együtt járó 
magas kilépési arány miatt csekély hatásfokú, hanem azért is, mert 
eltérő rendszerben működik, mint azok a többnyire politikai ügyek, 
amelyekre hatni szándékozik. Rendszerelméleti szemszögből nézve az 
online aktivizmus elvben csak akkor tud direkt módon hatni a közpo-
litikára, ha maga is a (köz)politika kódját kezdi használni, és politikai 
rendszerré válik, annak minden kívánt és nemkívánatos következmé-
nyével együtt.
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1. ábra: az aktivizmus formái (Postmes és Brunsting 2002 nyomán)

Levél / nyílt levél

Lobbizás

Meggyőző / 
rábeszélő

Petíció

Polgári engedetlenség

Kollektív

Szabotázs

Blokád

Konfrontatív

Sztrájk, lázadás

Egyéni

Tüntetés, demonstráció
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DISKURZUS ÉS NYILVÁNOSSÁG 
AZ ONLINE FELHASZNÁLÓI VIDEÓKBAN 

Discourse and Publicity in the User-generated Online Videos

G L Ó Z E R  R I TA 

PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs

Theories of the new media focus mostly on the questions of interactivity, 
reciprocity and participation, what is reasonable, because one of the most 
salient novelties of the new media is the active and productive participation 
of the users in the interactions and media contents production. The forms 
of participation in the media are on a wide range from the textual notifi ca-
tions and online activities (up- and downloading, liking, sharing, rating) to the 
audiovisual forms of expression. As in every domain of the mediated com-
munication, on the online scenes the transformation of the traditional orality 
and literacy and the spread of the audiovisual terms are also to be detected. 
The question is especially important: which consequences of this trend can 
be seen and how the new communication practices infl uence the structure, 
style and tools of public discourse. The examination of the user-generated 
online videos uploaded to video sharing sites off ers good opportunity to un-
derstand the role of the online audiovisual discourses in the altering public 
sphere. In my paper I shortly summarize the transformation of the public 
sphere in connection with the media’s technological development in a histor-
ical and theoretical framework, then demonstrate some new tendencies of 
the public discourse in the online amateur videos such as ordinariness, per-
formativity and the increasing importance of youth participation. The exam-
ples are taken from Hungarian user-generated videos uploaded to YouTube.

Keywords: 
public sphere, discourse, user generated content, online video, YouTube
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Az új médiával foglalkozó elméletek legtöbbször az interaktivitás, a 
kölcsönösség és a részvétel kérdéseire fókuszálnak, ami érthető is, hi-
szen az új média egyik szembeötlő újdonsága a felhasználók aktív és 
produktív részvétele az interakciók és médiaanyagok termelésében. A 
participáció médiabeli formái a szöveges megnyilvánulástól a különféle 
online cselekvéseken (fel- és letöltés, kedvelés, megosztás, értékelés) 
át az audiovizuális kifejezési formákig széles skálán mozognak. Mint a 
mediatizált kommunikáció minden területén, a hálózati színtereken is 
megfi gyelhető a hagyományos szó- és írásbeliség átalakulása és egye-
bek mellett az (audio)vizuális kifejezésmód térnyerése. Különösen fon-
tos kérdés, hogy ennek a tendenciának milyen következményeivel, szé-
lesebb körben megmutatkozó hatásaival számolhatunk, vagyis hogy 
ezek az újfajta kommunikációs gyakorlatok hogyan alakítják a nyilvá-
nos diskurzus szerkezetét, stílusát, eszköztárát. Ez a kérdés nemcsak 
diskurzusnyelvészeti vagy szociolingvisztikai szempontból vethető fel, 
hanem médiatudományi nézőpontból is, mely a médiatechnológiát és 
a médiahasználatot mint társadalmi-kulturális gyakorlatot közös ér-
telmezési keretben igyekszik kezelni. 

A videómegosztó oldalakra feltöltött online felhasználói videók – 
azaz a laikus felhasználók által készített és közzétett videótartalmak 
– vizsgálata jó lehetőség arra, hogy megértsük az online audiovizuális 
diskurzus szerepét a nyilvánosságban. A következőkben először rövi-
den áttekintem a nyilvánosság átalakulásának folyamatát a média-
technológia és médiafogyasztás változásaival összefüggésben, majd 
magyar felhasználói videók példáján keresztül bemutatom az új médi-
ában megfi gyelhető online diskurzus néhány jellemzőjét.

1. Médiatechnológia, médiahasználat és nyilvánosság

Az új médiának mint a diskurzus közegének a megértéséhez el-
sődleges fontosságú az új technológiák hatásainak felmérése. A medi-
ális környezet mindenkor döntően meghatározza a benne zajló nyilvá-
nos diskurzus jellegét, dinamikáját, funkcióit. Utalhatunk itt McLuhan 
népszerű tézisére (McLuhan 1994), mely szerint elsősorban nem a 
közlemények tartalma befolyásolja az egyént és alakítja a társadalmat, 
hanem az azokat közvetítő médium, pontosabban a médiatechnológia 
és annak használati módjai. Hivatkozhatunk továbbá olyan közismert 
elméletekre és értelmezésekre is, melyek egy-egy konkrét médiumtí-
pus diskurzusformáló szerepét mutatják be. Ez utóbbiakra jellemző, 
hogy az egyes médiumok megjelenését vagy a médiahasználatban be-



29

következett változásokat gyakran olyan diszkurzív küszöbökként2 írják 
le, melyek a nyilvános diskurzust merőben új minőséggel ruházzák fel. 

Habermas3 a nyomtatott tömegsajtó XVIII. századi elterjedésé-
hez mint küszöbhöz köti a klasszikus polgári nyilvánosság kiépülését, 
hangsúlyozva természetesen egyéb társadalmi dinamikák, újfajta tár-
sas érintkezési formák és színterek, politikai és gazdasági folyamatok 
jelentőségét is. E polgári nyilvánosság diszkurzív formája a racionális 
argumentáció és demokratikus vita, melyet a szerző szerint az elekt-
ronikus tömegmédia manipulatív, nem racionális formanyelve és piaci 
logikája rombol le. Habermas ideáltipikus modelljében a közszolgálati 
média ethosza fogalmazódik meg, hiszen a médiumok elsődleges célja 
a közönség tájékoztatása, művelése, társadalmi és politikai emancipá-
ciója lenne. Ez a cél állami-hatalmi intézményekhez, professzionális és 
intézményes tartalomelőállítókhoz kötődik, a közönség szerepe lénye-
gében a tartalmak nyilvános megvitatására korlátozódik. 

A Habermas által kárhoztatott kereskedelmi televíziózás 
1980-90-es évekbeli fellendülését, a média és vele a nyilvánosság 
tabloidizációját több angolszász médiakutató is lényegében egy követ-
kező mediális küszöbként vizsgálta (még ha ezt így nem is fogalmaz-
ták meg). Értelmezéseik, következtetéseik alapvetően ellentmondanak 
Habermas (utóbb általa is revideált) ítéletének. Calhoun, Fiske, Glynn, 
Warner és mások (lásd Császi 2003) ugyan különböző okoknak tulajdo-
nították a botrányokra, pletykára, szenzációra és személyességre épü-
lő, szórakoztató formájú nyilvános diskurzus kibontakozását, de közös 
volt bennük az a törekvés, hogy mélyebben, előítéletmentesen tárják fel 
a tabloid médiumok és tartalmak társadalmi szerepét. Megértő és el-
fogadó álláspontot képviseltek a populáris, szórakoztató, felszínesnek 
tartott tartalmakkal és az azokat fogyasztó közönséggel kapcsolatban. 

2 Ennek a fogalomnak a használatakor utalnunk kell Michel Foucault diskurzus-
elméletének egyik központi momentumára. Foucault szerint a történeti tudo-
mányok a társadalom-, eszme- vagy kultúrtörténet vizsgálata során gyakran 
önmagukat is megtévesztve, külsődleges koncepciók alapján vetítik rá vizs-
gálatuk tárgyára a kontinuitás logikáját. Valójában az individuális diskurzusok 
létrejöttét lehetővé tevő küszöböket (új társadalmi gyakorlatokat, technikákat, 
jelenségeket), töréseket, diszkontinuitásokat kellene feltárniuk (lásd például 
Foucault 2000).
3 Az új média és új nyilvánosság szerkezetének megértéséhez sokak számára 
jelent kiindulópontot Jürgen Habermas nyilvánosságértelmezése (Habermas 
1993), a teljesség igénye nélkül néhány felhasznált forrás: Császi 2003, Császi 
2012, Downey – Fenton 2003, Polyák 2015.
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Felfogásuk szerint a tabloid média fontos közvetítő szerepet játszik a 
privát szféra szubjektív tapasztalatai és a nyilvánosság között, és – bár 
másként, mint a komoly oktató-nevelő média – jelentős szerepet ját-
szik fontos morális kérdések nyilvános megfogalmazásában, közérde-
kű társadalmi kérdések megvitatásában.4

A tabloidizáció visszafordíthatatlanul megváltoztatta a televí-
ziózást. A közszolgálat elvét megvalósító paleotelevízió mellett, he-
lyett egyre inkább teret nyert a neotelevízió, mely a nevelés helyett a 
szórakoztatás ethoszát képviseli. Komoly és racionális érvek, felelős-
ségteljes vita helyett egy érzelemteli, színes és mozgalmas képi vilá-
got, melodramatikus narratívákat, hírességek magánéleti botrányait 
– a magaskultúra helyett a populáris kultúrát tárja a közönség elé. A 
neotelevízió diszkurzív regisztere hangsúlyosan hétköznapi, minden-
napi. A tartalmakat ugyan továbbra is professzionális médiavállalkozá-
sok állítják elő, de mind a szappanoperák és sorozatok karaktereiben, 
mind a talkshow-k és valóságshow-k, valamint életstílusműsorok sze-
replőiben, a riportokban és tudósításokban a médiatartalom központi 
elemeként megjelenik a laikus átlagember, aki egyben a médiatartal-
mak fogyasztója, közönsége is. 

Bár az interaktivitás, a fogyasztó bevonása a médiatartalom-
gyártásba már a neotelevíziónak ebben a késői időszakában megje-
lenik, a következő tényleges technológiai küszöb mind mediális, mind 
diszkurzív szempontból kétségkívül az internet, a digitális médium 
megjelenése. Ennek eredményeképpen a hagyományos print és elektro-
nikus médiumok, valamint az internetes és mobilkommunikációs tech-
nológiák összekapcsolódásával olyan konvergens médiatér jött létre, 
melyben a tartalmak és a fogyasztók szabadon vándorolhatnak a kü-
lönféle (egymással kooperáló) médiumok, platformok között (Jenkins 
2006). A korábban élesen elkülönülő médiumok egyre inkább össze-
fonódnak, áthatják egymást, miközben hibrid műfajok és formátumok 
születnek, például a televízió és az online videó kölcsönös egymásra 
hatása révén (Csigó 2009). E gyorsan fejlődő hipermédia egyik alapvető 
újdonsága, hogy a médiatartalmak előállításába maguk a laikus, ama-
tőr felhasználók is bekapcsolódnak, sőt egyre nagyobb szerepet játsza-

4 Császi a Clinton-Flowers botrány példáján keresztül mutat rá a tabloid média 
politikaformáló erejére. Az elnökjelölt a személyes megbízhatóságát és hiteles-
ségét megingató magánéleti botrányból a tabloid média adekvát „használatá-
val” addig csak celebritásoktól látott médiamegnyilvánulásokkal magánember-
ként kifejezetten előnyt tudott kovácsolni – a politikus számára (Császi 2003).
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nak például a wikik, blogok, online videótartalmak előállításában, a civil 
újságírásban (Bruns 2008). A mobileszközök, speciális szaktudást nem 
igénylő, felhasználóbarát szoftverek és alkalmazások közel engedik a 
felhasználókat a produkciós oldalhoz, így maguk is könnyűszerrel elő-
állítókká válhatnak. A médiaanyagok termelése kollektív és kollaboratív 
gyakorlattá válik, melyben a szöveges tartalmakat egyre több területen 
képi és audiovizuális „szövegek” egészítik ki vagy váltják fel.

2. Csomópontok az online diskurzus kutatásában

Hogy a digitális fordulat hogyan hat a nyilvános diskurzusra, azt 
már a mobiltechnológia (Thurlow – Mroczek 2011, Balázs 2004, 2006, 
2007), majd később a korai internetes kommunikációs formák, példá-
ul az e-mailek (Blank 2009, Boxman-Shabtai – Shifman 2013, Frank 
2009, Kibby 2005), beszélgető fórumok (Fernback 2003) kapcsán 
vizsgálni kezdték. Ezek a vizsgálatok főként az írásbeli kommuniká-
ciónak az új technológiai környezetben megfi gyelhető átalakulására 
irányultak. Ebben a kérdéskörben az egyik legfontosabb hivatkozási 
pont Walter Ong „másodlagos oralitás” elmélete (vö. Fernback 2003, 
Kibby 2005: 771), mely az írásbeliség új mediatizált formáit a szóbeli 
megnyilatkozásokkal rokonítja az általuk nyújtott részvétel-élmény, a 
közvetített kollektív tudás és a jelenre való erőteljes orientáció okán.  
Az e-mailes kommunikációban sokan a másodlagos oralitás jellegzetes 
megvalósulását látják, mely az élő beszédhelyzetet imitálja, ugyanak-
kor írásbelisége révén fokozottan hitelesíti a közlés tartalmát, informá-
lis nyelvezete pedig lazítja a társas kapcsolatok megszokott szabályait 
(Kibby 2005: 772, Domokos 2014: 286).  

Az interneten fellelhető, laikusok által létrehozott és közzétett 
szövegek (lánclevelek, chatfórumok beszélgetései, városi legendák, 
viccek, mémek) nemcsak a nyelvészek fi gyelmét keltették fel, hanem a 
hagyományos orális közegben lassacskán tárgyát vesztő folklórkutatás 
is érdeklődve fi gyeli az újfajta mediatizált oralitás vernakuláris fejlemé-
nyeit. A névtelen felhasználók által létrehozott és közzétett, továbbított 
szöveges, képi vagy multimediális tartalmak az internetes folklór (Blank 
2009, Balázs 2015, Domokos – Vargha 2015, Glózer 2015) jelenségei, 
átalakított, újrafelhasznált médiatartalmak, melyek gyakran egyide-
jűleg többféle verzióban is elérhetőek különféle internetes oldalakon. 
Stílusukra a „komolytalanság” jellemző: a humor, vicc, irónia és paró-
dia, a rémhír, pletyka, gúny vagy ugratás (Kuipers 2002, Blank 2009, 
Boxman-Shabtai – Shifman 2013, Shifman 2012, Veszelszki 2013). A 
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netfolklór társadalmi és kulturális funkcióját sokan a rituális elméletek 
felől értelmezik, és a traumák, a frusztráló korszakélmények feldolgo-
zását segítő rítusokként, terapikus gyakorlatokként tekintenek ezekre 
(Boxman-Shabtai – Shifman 2013, Császi 2002 és 2011, Fernback 
2003, Kuipers 2002). 

Ezek a kutatások tehát már a mediatizált diskurzus társadalmi 
használatára és funkcióira fókuszálnak, akárcsak azok a közéleti-poli-
tikai orientációjú vizsgálatok, melyek a digitális média technológiáinak 
és szövegeinek a klasszikus közéleti-politikai cselekvésben játszott 
szerepét, illetve a diszkurzív participáció digitális megvalósulásának 
példáit vizsgálják (Balázs 2004, Sükösd – Dányi 2002, Bodoky 2006, 
van Dijk 2009). Az internethasználat tömeges elterjedését észlelve az 
1990-es évek végétől számos jóslat és pozitív várakozás fogalmazó-
dott meg arra vonatkozóan, hogy az állampolgárok erősen hanyatló 
politikai aktivitását a hálózatba kapcsoltság következtében hogyan 
fogja fellendíteni a könnyen elérhetővé váló közéleti-politikai informá-
cióhalmaz, az online kommunikáció és részvétel lehetősége (Bajomi-
Lázár 2005).  Ezekre az optimista várakozásokra azonban hamarosan 
rácáfoltak a hétköznapi tapasztalatok, melyek azt mutatják, hogy a 
hagyományos politizálástól való távolodás trendje nem fordult meg, 
bár alapos elemzések (például Norris 2001) rámutattak arra, hogy a 
hálózati médiumok használatával összességében mégiscsak nő a köz-
ügyekkel kapcsolatos tájékozottság, és például a politikai választási 
kampányokban döntő szerepet kaphatnak a hálózati kommunikációs 
megoldások.5 A közélet lényegében egyetlen olyan szegmense, ahol 
ugyan kis léptékekben, de az új infokommunikációs technológiák va-
lóban jelentős szerepet játszanak a választópolgárok aktivizálásában, 
a civil mozgalmak, ellenzéki csoportosulások és ellennyilvánosságok 
tere (Downey és Fenton 2003, Thorston et al 2013, Bolcsó 2013). Az új 
média technológiái és felületei – a hivatkozott esettanulmányok tanú-
sága szerint – fontos szerepet tölthetnek be a civil mozgalmak online 
kommunikációjának, koordinációjának biztosításában, a mozgalmak 
identitásának formálódásában és reprezentációjában, kifelé is nyitott 
diszkurzív felületek működtetésében, és ugyan nagyrészt szándékolat-

5 A 2008-as amerikai elnökválasztási kampányról számos ezt alátámasztó 
elemzés született, ezek magyar nyelvű összefoglalását lásd: Merkovity 2009, 
Tóth 2009. A kutatások egyöntetűen rámutattak arra, hogy Obama választási 
győzelmében meghatározó szerepet játszott a választók új médiás alkalmazá-
sok segítségével történő aktivizálása, bevonása a kampányba.
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lanul, de az ennek kapcsán keletkezett (részben dokumentarista jelle-
gű) médiatartalmak archiválásában. 

A mainstream politikai mezőben ugyanakkor rendszerint a fel-
törekvő, populista erők, radikális kispártok és támogatóik használják 
eredményesen a hálózati kommunikációs lehetőségeket (Barkóczi 
2010, Glózer 2013 és 2014, Jeskó et al. 2012, Szabó – Bene 2015). 
A magyar radikális jobboldal online aktivitásait elemző kutatások rá-
mutattak arra, hogy e csoportosulások célja, hogy a domináns elekt-
ronikus és print médiumok megkerülésével, a digitális kommunikáció 
lehetőségeit kihasználva minél hatékonyabban elérjék és aktivizálják a 
potenciális támogatókat, szavazókat. Ennek érdekében online jelenlé-
tüket hálózatosan szervezik, egymással összekapcsolt internetes fe-
lületek komplex rendszerével a politika és a mindennapi élet egészét 
(kultúra, fogyasztás, közösségek) lefedő életstílus-kínálatot nyújtanak 
szimpatizánsaiknak, miközben a leginkább szervezett és formalizált 
szervezeteik a mainstream politikába való felemelkedés médiaeszkö-
zeit is itt működtetik.

A nyilvánosság és a tágan értett nyilvános diskurzus új médiá-
hoz kapcsolódó sajátosságainak, az ezekkel kapcsolatos fontosabb 
kutatási irányoknak és eredményeknek az áttekintését követően a to-
vábbiakban az új média egyik paradigmatikussá vált műfaja, az online 
videó néhány, a nyilvános diskurzust alakító jellegzetességét vizsgá-
lom meg. Az illusztratív jellegű példákat az eddig empirikusan kevés-
sé kutatott magyar nyelvű online felhasználói videószcénából hozom. 
Megállapításaim a tartalomelőállítók azon körére vonatkoznak, akiknek 
csatornáit a YouTube magyar csatornaként tartja nyilván, továbbá akik 
nem valamilyen produkciós cégnek, médiavállalkozásnak dolgoznak, 
hanem videóikat kedvtelésből, szórakozásból készítik. Az ebbe a körbe 
eső tartalmak egy része már létező médiatartalmak újraszerkesztésé-
vel, remixelésével jön létre, más részük eredeti anyag, melyet maga a 
felhasználó rögzít vagy rendez meg és forgat le. Műfajilag is nagyon 
változatos a szcéna: a videókészítő napi élményeit, gondolatait meg-
osztó vlogok (videóblog-bejegyzések) mellett megtaláljuk a különféle 
videojátékok végigjátszását humoros kommentárral kísérve közreadó 
gameplay-eket; a főleg médiatartalmakra, esetenként társadalmi kér-
désekre refl ektáló paródiavideókat; szépségápolással, divattal kapcso-
latos tanácsokat, tippeket közreadó fashion- és beauty-videókat; konk-
rét, gyakorlatias tudás átadását célzó tutorial videókat; könyv- és fi lm-
kritikákat, ajánlókat; illetve különféle témájú saját animációkat. Ezeken 
az átfogóbb műfajokon túl a hazai videós szcénában is jelen vannak 
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az angol nyelvű videókból begyűrűző, efemer jellegű slágerműfajok: a 
frissen vásárolt „zsákmányt” (ruhák, táskák, cipők, ékszerek) bemutató 
haul; a vlogger személyére irányuló rajongói kérdéseket megválaszoló 
tag; a különféle szépségápolási kellékek, ékszerek, ruhák házilagos el-
készítését bemutató DIY (do it yourself) videók; vagy a kihívásvideók, 
melyek valamilyen nehezen végrehajtható feladat teljesítését mutatják 
be humoros formában, kimondottan a megnevettetés céljából (a mű-
fajokról bővebben lásd Burgess –  Green 2009, Glózer 2014b).

3. Az online videodiskurzus résztvevői 

Az online videoszcénában jelenlévő ágensek, tartalomelőállítók 
jelentős része laikus, amatőr felhasználó, akik sem professzionális 
produkciós felkészültséggel, sem intézményi háttérrel nem rendelkez-
nek. A tartalomelőállító és a tartalomfogyasztó kettős szerepében je-
lenlevő hibrid ágensek ők (van Dijk 2009), akik videóikat kedvtelésből, 
hobbiból vagy a művészi (és esetleg anyagi) siker reményében teszik 
közzé. A tartalom előállítása és fogyasztása közötti határ elmosódá-
sára, a két szerepkör összekapcsolódására a szakirodalomban számos 
utalást találunk, és ezt igyekeznek plasztikussá tenni az olyan tudo-
mányos megnevezések is, mint a prosumer (Toffl  er 2001 [1980]) vagy 
produser (Bruns 2008). Ezek egyúttal azt is jelzik, hogy az amatőrök 
tartalomelőállító (vö. user created content) vagy – megosztás, továbbí-
tás révén – tartalmat generáló (vö. user generated content) tevékeny-
sége fontos forrása az új média ökonómiájának.  Az ehhez kapcsolódó 
új kulturális paradigma az aktív részvételen, participáción és kollaborá-
ción alapul. Henry Jenkins (2006) egyenesen részvételi kultúráról be-
szél, mely a régi médiánál jóval nagyobb teret nyújt a felhasználóknak 
az önkifejezésre, megnyilatkozásra. 

Van Dijk (2009) ezzel kapcsolatosan óva int attól, hogy leegysze-
rűsítő módon állítsuk szembe a hagyományos média passzív befoga-
dóját az új média résztvevő produserével; szerinte ez is csak egy olyan 
sematikus koncepció volna, mely elfedi a régi és az új média közötti 
folytonosságot. Hozzátehetjük, hogy a rajongói kultúrákhoz kapcsoló-
dóan már a hagyományos elektronikus média világában is láthatunk 
példát a befogadók saját, kreatív hozzájárulására, addicionális tartal-
mak létrehozására (Jenkins 1992). Burgess (Burgess – Green 2009) 
hasonlóképpen úgy véli, hogy a részvétel formáit érdemes a maguk 
sokféleségében látni, hiszen a tartalmakat előállítók körében az ama-
tőrök mellett félprofesszionális és professzionális, önkéntes és fi zetett 
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tartalomgyártók is jelen vannak a szcénán belül, és a közöttük levő ha-
tárok gyakran elmosódnak. 

Christian Fuchs (Fuchs 2010) az információs kapitalizmus tu-
dástermelőinek nevezi mindazokat az ágenseket, akik különféle for-
mában (alkalmazottként, önkéntesként, magánzóként stb.) informá-
ciót, kommunikációt, társadalmi viszonyokat, hatásokat, információs 
és kommunikációs technológiákat hoznak létre és tesznek közzé. A 
tudás termelése Fuchs szerint nem csak intézmények keretei között 
történik, hanem a mindennapi élet különféle színterein is (családban, 
közéletben). Ebben különösen fontos szerepet játszik a média és a mé-
diafogyasztó, aki értelmezi, jelentéssel ruházza fel a médiatartalmakat, 
legyen szó a közösségi médiafelületek (YouTube, MySpace, Facebook) 
használóiról vagy a rádióhallgatókról és televíziónézőkről, akik élő mű-
sorokba kapcsolódnak be stúdióvendégekként vagy telefonhívásaik ré-
vén. Véleménye szerinte ők valamennyien ugyanúgy hasznot termelnek 
a médiaipari tulajdonosok számára, mint a klasszikus kapitalizmus vi-
szonyai között dolgozók, és hozzájuk hasonlóan ugyanúgy a kizsákmá-
nyolás áldozatai (Fuchs 2010: 142). Ugyanakkor azt is megemlíti, hogy 
a fi zetett munka körén kívül eső tudástermelésben olyan társadalmi 
osztályok és csoportok képviselői is jelen vannak, akik a fi zetett mun-
ka világából gyakran kiszorulnak: fi atalok, nyugdíjasok, háziasszonyok, 
állás nélküliek és illegális bevándorlók. Ezt – a szerző pozíciójától kissé 
eltávolodva – értékelhetjük pozitívumként is, hiszen ezáltal a résztve-
vőknek egy szélesebb és hátrányos helyzetben lévőket is átfogó köre 
vehet részt a tudás kollektív termelésében.

A média résztvevői körének ezt a kiszélesedését hangsúlyozza és 
értelmezi a rituális médiaelméletek felől Császi Lajos (Császi 2011), 
amikor a média tabloidizációja kapcsán egy új populáris kulturális nyil-
vánosság kibontakozásáról beszél. A magyar RTL Klub csatornán sugár-
zott Mónika-show című műsor kapcsán részletesen bemutatja, ahogy a 
tabloid valóságtelevízió révén a nyilvános diskurzusba periférikus hely-
zetű, alacsony státuszú szereplők – nők, fi atalok, különféle társadalmi 
és etnikai kisebbségek tagjai – is bevonódnak. A stúdióműsorokban 
zajló diskurzus témái és stílusa is hétköznapi, sokszínű és közvetlen. 
A botrányos, személyes és gyakran tabutémákat érintő show-műsor-
nak – mint a műfaj egészének – morális-rituális szerepet tulajdonít, 
szerinte a társadalmi-kulturális tabuk feszegetése, az erkölcsi normák 
látványos megszegése egyfajta tanmeseként éppen e normákat teszi 
láthatóvá. Ezt a demokratikus, plebejus nyilvánosságot látjuk kibonta-
kozni az online színtereken is, ahol a felhasználói participációnak egyre 
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kevesebb technológiai vagy társadalmi-kulturális akadálya van. A dis-
kurzus popularizálódásának egyik leglátványosabb megnyilvánulása a 
fi atalok intenzív és produktív jelenléte a videomegosztókon.

A magyar YouTube-csatornáknak a feliratkozók száma alapján 
képzett 100-as népszerűségi listáját6 a tanulmány megírásának idő-
pontjában7 Netty Scribble csatornája8 vezeti, aki a csatorna névjegyé-
ben így mutatja be magát: „Just a hungarian girl who loves to scribble & 
make fanimations and fanarts of awesome Youtubers. :P”. Az őt sorban 
követő csatornák tulajdonosai (Videómánia9 4., HollywoodNewsAgency10 
5., Pamkutya11 6., DumaRagu12 7. GoodLike13 8., Pingvinharcos14 9., 
James15 10., Lucky16 11., és még hosszan sorolhatnánk) valamennyien 
tizen- és huszonéves fi atalok, akiknek a népszerűsége olyan professzi-
onális előadók csatornáját előzi meg, mint például mulatós zenei sztár 
Nótár Mary (71.) vagy Fluor Tomi (74.). Ebből több fontos következtetés 
is levonható. A TOP 100-as lista a csatornák feliratkozóinak létszáma 

6 http://vidstatsx.com/youtube-top-100-most-subscribed-hungary-hu-
channels [letöltés dátuma: 2015. június 29.]
7 2015. június 29.
8 https://www.youtube.com/user/ScribbleNetty követők száma: 521.209 [letöl-
tés dátuma: 2015. június 29.] A csatorna népszerűségéhez minden bizonnyal 
hozzájárul, hogy a feltöltött tartalmak (animált fan-fi ction műfajú videók) an-
gol nyelvűek, tehát jóval szélesebb közönséget érnek el, mint a magyar nyelvű 
tartalmak. A csatorna ténylegesen a lista első két helyét foglalja el.
9https://www.youtube.com/user/videomaniafcs követők száma: 363.619 
[letöltés dátuma: 2015. június 29.]
10https://www.youtube.com/user/HollywoodNewsAgency követők száma: 
262.729 [letöltés dátuma: 2015. június 29.]
11 https://www.youtube.com/user/PamKutya követők száma: 234.811 [letöltés 
dátuma: 2015. június 29.]
12 https://www.youtube.com/user/DumaRagu követők száma: 210.053 [letöltés 
dátuma: 2015. június 29.] A csatorna előkelő helyezése különösen imponáló, 
ha tekintetbe vesszük, hogy körülbelül 3 hónappal ezelőtt a tartalom-előállító 
felhagyott tevékenységével, új videók azóta nem készültek.
13https://www.youtube.com/user/fragcopyman követők száma: 198.605 
[letöltés dátuma: 2015. június 29.]
14 https://www.youtube.com/user/pingvinharcos követők száma: 197.996 [le-
töltés dátuma: 2015. június 29.]
15 https://www.youtube.com/user/mcjames98 követők száma: 190.008 
[letöltés dátuma: 2015. június 29.]
16 https://www.youtube.com/user/luckeypublic követők száma: 189.558 [letöl-
tés dátuma: 2015. június 29.]
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alapján készült, vagyis annak a kitartó közönségnek a nagysága alap-
ján, amely a csatornákra rendszeresen felkerülő videókat folyamato-
san fi gyelemmel kíséri. A legtöbb követőt magukénak tudható magyar 
csatornák közül az első tízből kilencet laikus, amatőr felhasználók 
működtetik, akiknek életkora többnyire 15 és 25 év közöttire tehető. 
A legnépszerűbb, sokakat érdeklő videócsatornák ma Magyarországon 
tehát tizen- és huszonéves produserekhez kötődnek, ebben a tekintet-
ben ők dominálják az online vlogoszférát. Ezt a képet persze érdemes 
árnyalni, hiszen a csatornák népszerűségének adatai nem mindig har-
monizálnak az egyes videók tényleges megtekintésének mutatóival: 
aktuális eseményekről, témákról feltöltött egyedi videók, vírusvideók17 
gyakran magasabb népszerűséget érnek el, mint a sokak által követett 
csatornák egy-egy videója, másrészt pedig a csatornakövetési adat a 
közönségnek csak azt a szegmensét jellemzi igazán, amely rendsze-
resen és következetesen keres és fogyaszt neki tetsző tartalmakat. Ez 
nem hasonlítható össze az alkalomszerűen és főként mások ajánlásá-
ra videókat megnéző YouTube-felhasználók aktivitásával, és például a 
másféle okokból népszerű vírusvideók nézettségével. 

1. kép: James            2. kép: Videománia (Dancsó Péter)

17 A „Zsanett, legyél szombaton ötkor a szökőkútnál!” című vírusvideó ösz-
szes megtekintéseinek száma 1.503.156 [letöltés dátuma: 2015. június 29.] 
https://www.youtube.com/watch?v=_QIswil2a4w, miközben a videó feltöl-
tőjének illetve csatornájának mindössze 656 követője van. A TOP 100-as 
listában 4. helyet elfoglaló Videómánia csatornára feltöltött videók zömét 
200.000 – 300.000 alkalommal nézték meg, és csak a csatorna egy-két vide-
ója rendelkezik milliós megtekintéssel.
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A TOP 100 csatorna működtetői között jelenlévő női tartalomelőállítók 
közül a legnépszerűbbek a már említett listavezetőn kívül a FollowAnna18 
(35.), Móni szépségvilága19 (54.), Breakfastatfruh20 (55.), Maris21 (62.) 
és Gabifrizurai22 (70.) nevű felhasználók. Vagyis a legsikeresebb csator-
nák működtetői között ugyan kisebbségben, de jelen vannak fi atal lányok 
és nők, akik a megszokott sztereotípiákat erősítve elsősorban a divat és 
szépségápolás témákban készítenek videókat, de kedvelt műfajuk a vlog is.  
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az utóbbi hónapokban egyre népsze-
rűbbé váló Maris nevű felhasználó egy egyébként férfi ak által uralt terüle-
ten kezdte videós pályafutását,23 és ott tett szert ismertségre.

18 https://www.youtube.com/user/bl4ckp4nterz követők száma: 88.750 [letöl-
tés dátuma: 2015. június 29.]
19 https://www.youtube.com/user/monicasbeautyworld követők száma: 56.149 
[letöltés dátuma: 2015. június 29.]
20 https://www.youtube.com/user/breakfastatfruh követők száma: 53.995 
[letöltés dátuma: 2015. június 29.]
21 https://www.youtube.com/user/marismuffi  n követők száma: 45.917 [letöltés 
dátuma: 2015. június 29.]
22 https://www.youtube.com/user/gabifrizurai követők száma: 43.200 [letöltés 
dátuma: 2015. június 29.]
23 Csatornájának névjegyében maga írja: „2011-ben kezdtem Sony Vegas tuto-
rialokat készíteni, viszont most már többféle tutorialt csinálok, illetve vlogokat, 
és egyéb dolgokat veszek fel a fejemmel :D” https://www.youtube.com/user/
Marismuffi  n/about 

3. kép: GoodLike                                                                              4. kép: Pamkutya

5. kép: Breakfastatfruh 6. kép: Gabifrizurai                            7. kép: FollowAnna
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A jelenleg legkedveltebb, legtöbb követővel és megtekintéssel 
rendelkező csatornatulajdonosok24 valamennyien több éve jelen van-
nak a magyar vlogoszférában, bizonyos értelemben már a hazai vlogger 
közösség „veteránjai” a maguk huszonegynéhány évével. A közelmúlt-
ban vagy most induló vloggerek életkora viszont jóval alacsonyabb, so-
kan közülük szemmel láthatóan a 7-14 éves korosztályhoz tartoznak.

A tartalomelőállítók új generációjának életkora önmagában is fi -
gyelemreméltó, hiszen jól mutatja a nyilvános színtér kinyílását a fi ata-
lok felé, ahol immár ők is teljes jogú és aktív résztvevőként kapcsolód-
hatnak be a nyilvános diskurzusba azokban a témákban, amelyek őket 
és kortársaikat foglalkoztatják. A 7-14 éves korosztály kedvelt videói 
elsősorban a populáris kultúra közös generációs élményvilágához: a 
legnépszerűbb számítógépes játékokhoz, könyvekhez, fi lmekhez, diva-
tos hobbitevékenységekhez kapcsolódnak.

Az online videókat készítő amatőrök által működtetett diszkurzív 
mezőben megjelenő témák a hagyományos médiumok és a nyilvános 
diskurzus klasszikus forgalma felől nézve talán komolytalannak és 
súlytalannak tűnnek. Hogyan tehetjük stílusossá és divatossá megje-
lenésünket, hogyan ápoljuk bőrünket, körmünket, mit olvassunk vagy 
nézzünk meg a moziban, milyen technikai eszközt (telefon, tablet) vá-
sároljunk, hogyan tudjuk végigjátszani kedvenc videojátékunkat? Lát-
szólag a komoly felnőtt világtól távol eső, súlytalan problémák, ám ha 
a kamaszok és fi atal felnőttek perspektívájából nézzük, ezek a videók a 
fi atalok számára legfontosabb, életbevágó kérdésekre próbálnak kor-
társi válaszokat adni: arra, hogy hogyan éljenek a mindennapokban, és 
hogyan tudják értelmezni önmagukat és a környező világot.

 

24 Ezek a mutatók nem feltétlenül vannak összhangban egymással, tehát 
például nem feltétlenül a legtöbb feliratkozóval rendelkező csatornák videóit 
tekintik meg a legtöbben (ehhez lásd Burgess – Green 2009).

8. kép: Origamitina                          9. kép: Tibistudio
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4. Hétköznapiság az online videókban

A Graeme Turner (Turner 2010) a valóságtelevíziózás megjele-
néséig vezeti vissza a hétköznapi emberek és általában a hétközna-
piság sajátos felértékelődését a médiában. Ekkor kerültek először 
celebszerepbe teljesen átlagos, hétköznapi személyek a valóságs-
how-k, dokuszappanoperák, kvíz-show-k és hasonlók szereplőiként. 
Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a médiacelebekké lett átlagemberek 
hétköznapisága megkonstruált, az alanyok különösebb tehetséget és 
egyediséget nélkülöző fi gurák, ezért alkalmasak arra, hogy a médiaipar 
felépítse belőlük a maga szükségletei szerinti sztárokat. Turner pozitív 
fejleményként említi az internetes környezetben önerőből sztárrá váló 
aktorokat (DIY-celebeket), megjelenésük szerinte az internet demok-
ratikus és az esélyeket kiegyenlítő szerepét igazolja.

A felhasználói videók populáris és plebejus jellegét tehát rész-
ben a vloggerek hétköznapi karaktere, személye alapozza meg, hiszen 
ugyanolyan átlagos fi atal emberek készítik a tartalmakat, mint amilye-
nek fogyasztják azokat. A mindennapi, az átlagos habitus, a valós kö-
rülmények teszik hitelessé a vloggereket közönségük körében. Azok a 
javak és tevékenységek, melyeket a videókban látnak – legyen az könyv, 
videójáték, ruha, kozmetikum, cipő vagy saját készítésű sütemény –, 
elérhető közelségben vannak, reálisak a követők számára. Ugyanazt a 
technikai-társadalmi-kulturális környezetet látják viszont a videókban, 
mint amelyben élnek, a sajátjuktól eltérő életstílusok és kultúrák pedig 
ezen a virtuális módon válnak a valóságuk részeivé. A videókban teljes 
életnagyságban, saját lakásukban, szobájukban, tárgyaik között látha-
tó videókészítők olyan reális követendő mintát, igazodási pontot jelen-
tenek saját generációjuk tagjai számára, akikhez a mindennapokban 
kapcsolódni, hasonulni lehet. 

A hétköznapiságnak, amely tehát hitelesítő erővel rendelkezik, 
fontos összetevője a privát: a privát tér, a privát ízlés vagy vélemény, 
a privát tudás vagy tapasztalat. A vloggerek hátterében a képernyőn 
privát tereket látunk, a kamasz fi ú- és lányszobák életterei alkotják a 
nyilvános diskurzus terét, amely emiatt sajátosan magántermészetű 
(ehhez lásd még: Mátyus 2010). A privát ízlés és vélemény különösen 
a könyv- és fi lmkritikákban (például Attila the Bookaholic25 és a Holly-

25 https://www.youtube.com/user/AttilaTheBookaholic feliratkozók száma 
44.867 [letöltés dátuma 2015. június 29.]
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wood Hírügynökség26 videóiban) kap nagy hangsúlyt, ahol egy-egy vi-
deó tartalma lényegében a saját vélemény, értékelés vagy értelmezés 
kifejtésére épül.

A vlog (videoblog) online naplóműfaj, amelynek jellemzője, hogy 
a szerző történeteket, információkat közöl magáról, véleményt fogal-
maz meg egyes témákban rövid videók segítségével, vagyis az önki-
fejezés sajátos formájával van dolgunk, hiszen a tartalmakat senki 
más nem kontrollálja vagy szerkeszti (Griffi  th – Papacharissi 2010). 
Az önábrázolás ezen formájának társadalomtudományi elemzéséhez 
a kutatók gyakran hívják segítségül Erving Goff man dramaturgiai el-
méletét az „én” bemutatására vonatkozóan (Goff man 2000). Griffi  th 
és Papacharissi úgy vélik, hogy a goff mani díszlet fogalma például jól 
alkalmazható a vlogok hátteréül szolgáló privát tér értelmezésekor, 
a homlokzat vitele vagy az alakítás fogalma pedig segít megérteni a 
vloggerek jellegzetes viselkedését a videóikban. A vlogot olyan találko-
zási pontnak tekintik, ahol a vlogger bemutatja magát más személyek-
nek, eközben a benyomáskeltés számos eszközét felhasználja. Színházi 
előadáshoz, show-hoz is joggal hasonlítják a vlogbejegyzéseket, hiszen 
a vloggerek előadása sokszor valóban teátrális, akár mozgásukat, akár 
testtartásukat, gesztusaikat, mimikájukat vagy hanghordozásukat te-
kintjük. Gyakran túlzott mozgással és gesztusokkal, tánccal, harsány 
nevetéssel kísérik az elmondottakat, lényegében eljátsszák, előadják 
mondanivalójukat. 

 

26 https://www.youtube.com/user/HollywoodNewsAgency követők száma: 
262.729 [letöltés dátuma: 2015. június 29.]

10. kép: FollowAnna                             11. kép: James
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Különösen igaz ez azokra a vlogbejegyzésekre és egyéb videókra, 
melyekben a videós a gyakorlatban is elvégez, bemutat egy cselekvés-
sort, például egy frizura vagy étel elkészítését. Ezekben a felhasználói 
videókban az online videódiskurzus egy újabb fontos jellemzője kör-
vonalazódik: a performatív jelleg. A tartalomelőállítók nem leírják vagy 
pusztán elmondják a közlendőjüket, hanem komplex performansz ke-
retében adják közre, melyben kép és zene, szöveg és mozgás egyaránt 
jelen van. Ez a megállapítás a saját készítésű animációs tartalmakra is 
igaz, melyekben a mozgókép, a zene és a narráció együttese alkot ki-
fejező performatív egységet, de leginkább a hangsúlyosan hétköznapi, 
életszerű helyzetekbe bepillantást engedő videókról mondható el. 

5. Kitekintés a kutatási módszerekre

Az új média színterein zajló sokféle megnyilvánulás a diskur-
zus hagyományos fogalmának újraértelmezésére, a megfi gyelt de-
mokratikus-plebejus tendenciák, a hétköznapiság, személyesség és 
performativitás jelenségei pedig a kutatási módszerek újragondolásá-
ra ösztönöznek bennünket. Írott szöveg helyett előadott, audiovizuális 
nyelven megjelenített médiaszöveg, érvelés helyett érzelemteli gesztu-
sok, állítások és kijelentések helyett intertextuális utalások és idézetek 
alkotják az új diskurzus szövetét. Amíg a nyomtatott sajtó és a könyv 
mediális környezetében a racionális, érvelő, komoly hangvételű diskur-
zus elemzésének lehetséges módszerei között például a strukturális, 
retorikai vagy pragmatikai (szöveg)elemzés egyaránt megjelenhetett, 
addig az új média személyes, könnyed, sokszor humoros vagy ironikus, 
performatív és komplex médiaszövegeinek esetében ezek legalábbis 
egyedi adaptációt igényelnek.

A megszólalók pozíciója, társadalmi vagy intézményes hovatarto-
zása az új médiában korántsem egyértelmű, nem tudni kit, mit képvi-

12. kép: Videománia             13. kép: Breakfastatfruh
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selnek (legtöbbször csupán önmagukat). Ez kérdésessé teszi azoknak 
a diskurzuselemző módszereknek a legitimitását, melyek a diskurzust 
egyértelmű hatalmi viszonyokhoz, társadalmi struktúrákhoz és intéz-
ményekhez kötik. Elnyomó társadalmi gyakorlatok nyomtatott és elekt-
ronikus médiabeli reprezentációja helyett az új médiában egy hálóza-
tos, komplex viszonyrendszert találunk, melyben az aktorok nem intéz-
ményes pozíciókból nyilvánulnak meg, inkább kulturális áramlatokat, 
mediális divatokat, populáris stíluselemeket közvetítenek.

A kérdéseken és bizonytalanságokon túl talán csak abban lehe-
tünk biztosak, amit van Dijk (van Dijk 2009: 55) is leszögez: az új mé-
dia diskurzusainak kutatása minden bizonnyal különféle tudományok 
(például a közgazdaságtan, kultúrakutatás, empirikus szociológia, mű-
szaki tudományok, jogtudomány) együttes alkalmazásával válhat ered-
ményessé. Mindehhez olyan többszintű módszertan szükséges, mely 
képes összekapcsolni a felhasználók tevékenységének, motivációinak, 
státuszának és törekvéseinek empirikus kutatását a médiahasználat 
techno-ökonómiai kontextusának vizsgálatával. 
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DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS 
GYEREKRAJZOK TÜKRÉBEN 

Digital Literacy as Refl ected by Children’s Drawings

B A K Ó  R O Z Á L I A  K L Á R A 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 
Csíkszereda

As part of a broader research initiative, our exploratory study is aimed at 
refl ecting on methods and techniques appropriate for assessing digital 
literacy of children aged 4-8. Mobile technologies are challenging the 
eff orts of parents and educators in supporting their young children’s 
learning, therefore it is crucial to map the array of new digital literacies 
and skills (COST 2014). While the age group of 9 to 16 year olds has 
been mapped by European projects (EU Kids Online 2014; Mascheroni 
& Cuman 2014), younger children’s digital practices are less covered by 
systematic analysis (Marsh 2015). Using visual research (Anning & Ring 
2004; Leitch 2008) in paper-based and digital formats enable access to 
children’s universe, skills and culture. Which are the opportunities and 
challenges of exploring children’s digital skills using visual research? 
How can mobile technologies be used creatively in exploring young kids’ 
digital literacy and multimodal practices?

Keywords: 
digital literacy, young children, drawings
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Tanulmányunk célja refl ektálni azokra az elméleti és módszertani 
kérdésekre, amelyek a kisgyerekek digitális írástudás-vizsgálata so-
rán felmerülhetnek, különös tekintettel a gyerekrajzok alkalmazására. 
Napjainkban számos kutatás zajlik a gyerekek és a tinédzserek digitális 
eszközhaszálatáról, ám az óvodás- és kisiskolás-korúakról kevés szó 
esik, a vizuális módszerek és technikák pedig gyerekcipőben járnak kul-
túrkörünkben. Elemzésünk a Sapientia Alapítvány Kutatási Programok 
Intézete által támogatott „Digitális és multimodális gyakorlatok a kis-
gyerekek körében” című pályázat1 részeként született.  

1. A digitális írástudás kutatásának időszerűsége 

Az új infokommunikációs technológia széles körű alkalmazása 
a társadalmi, gazdasági és kulturális élet szegmenseiben jelentősen 
megnövelte a digitális műveltség szerepét. A fi atal korosztályok tár-
sadalmi boldogulásához a digitális műveltség elengedhetetlen, hiszen 
nekük már a tudás alapú társadalom és információs gazdaság elvárá-
saihoz kell igazodniuk. Ennek a generációnak a tagjai az ismeretekhez 
a legkülönbözőbb formában jutnak hozzá, egyre inkább személyesített, 
digitális és médiakonvergens eszközeikről, az ismeretszerzés módjára 
pedig az interaktivitás a jellemző. Ennek ellenére a hagyományos ok-
tatási intézmények jelentős része a fi atal korosztályok szocializációját 
továbbra is a nyomtatásban felhalmozott ismeretekre alapozza. 

Az információs forradalom az elmúlt évtizedben a kommunikációs 
és médiakörnyezetet alapjaiban változtatta meg, amely a maga során 
jelentős átalakulásokat eredményezett a társadalmi és kulturális érté-
kek és a mindennapi élet gyakorlatai terén. Az infokommunikációs fej-
lődés hatással van a gyerekek korai életszakaszában felépülő művelt-
ségének a szerkezetére, hiszen e műveltség összetevői között találjuk a 
digitális médiaeszközök használatát is. A helyzetet tovább bonyolítja a 
mobil eszközök – okostelefon, táblagép, egyéb mobiltechnológia – egy-
re szélesebb körű elterjedése, a virtuális hálozatok és közösségek szá-
mának lendületes növekedése, amely nagymértékben megváltoztatta a 
sikeres mindennapokhoz szükséges műveltség jellegét és alkalmazási 
lehetőségeit. 

Az infokommunikációs eszközhasználat hatását a kisgyermekek 
műveltségi összetevőire vonatkozóan alig vizsgálták. A szakirodalom-
ban számos tanulmány tárgyalja az iskoláskorú gyerekek és felnőttek 

1 https://digilit2015.wordpress.com/ 
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digitális műveltségének szintjét és természetét, azonban alig találunk 
olyan kutatásokat, amelyek a kora gyermekkorban követnék a digitális 
műveltség kialakulását és felépítését, ennek szerepét a napi kommuni-
kációs gyakorlatok kialakulásában.

2. A kutatás előzményei, célja és módszertana

A kutatás a Sapientia EMTE két helyszínén működő kommuniká-
ció és közkapcsolatok szakok közös kutatási projektjeként indult útnak 
úgy, hogy a két kommunikációs alapszakot összefogó mesteri program 
hallgatóit is bevonja a kutatási tevékenységbe. A 22 európai országot 
összekapcsoló IS1410-es számú Digital and Multimodal Practices of 
Young Children COST kutatói hálózat olyan szakmai hátteret jelent a kis 
léptékű, feltáró jellegű kutatásunknak, amely összehasonlítási alapot 
és keretet biztosít (COST 2014).

A COST hálózat romániai résztvevői:
• Anca Velicu, Román Akadémia, Szociológiai Intézet, Bukarest;
• Monica Barbovschi, Masaryk University, Brno; 
• Tőkés Gyöngyvér, Sapientia EMTE, Marosvásárhely;
• Bakó Rozália Klára, Sapientia EMTE, Csíkszereda;
• Bianca Balea, BBTE, Kolozsvár;
• Nicoleta Fotiade, ActiveWatch, Bukarest.
A kutatás elveiben, célcsoportjában és szakmai megalapozásában 

követi az említett hálózat kutatási elveit, azzal a megjegyzéssel, hogy 
a romániai csapat a hazai helyzet feltárásával járul hozzá az európai 
ismeretek fejlesztéséhez a megadott témakörben. 

Kutatásunk a digitális műveltség fejlődését és a különböző kom-
petenciák kialakulását vizsgálja a 4–8 éves romániai gyerekek körében 
a kommunikáció digitalizálódásának hatására. Romániai kontextusban 
nincsenek vizsgálatok, amelyek a kiskorúak műveltségénének és külön-
böző kompetenciáinak fejlődését rendszerezetten követnék. Ugyan Ro-
mánia is részt vesz az OECD által felügyelt PISA mérésekben, amelyek 
keretében a 15 éves diákok tudását és kompetenciáit vizsgálják külön-
böző területeken, azonban nincsenek hazai kezdeményezésű vizsgá-
latok vagy szakirodalmi szemlék, amelyek a 4–8 éves gyerekek köré-
ben összesítenék a digitális műveltség és kompetenciák kialakulását, 
fejlődését. Hasonlóképpen Románia bekapcsolódott a EU Kids Online 
(2009, 2011, 2013) vagy a Net Children Go Mobile (2013) nemzetközi 
programokba, amelyek a digitális műveltség szintjét mérték, azonban a 
célcsoportok ezekben a programokban is a 9–16 évesek csoportja volt. 
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Jelen kutatás a 4–8 éves gyerekek kiemelt csoportját célozza meg, 
ugyanis ez a korcsoport mindeddig kiesett az akadémiai érdeklődés kö-
réből (Grimes & Fields 2012; Holloway, Green & Livingstone 2013). A 
korai szocializáció elsődleges a gyermek fejlődésében, és megalapozza 
az egész életen át tartó tartó tanuláshoz és készségfejlesztéshez való 
hozzáállást. Éppen ezért társadalom- és oktatáspolitikai jelentősége is 
van, hogy a fi atal generációkat milyen műveltséggel és kompetenciák-
kal vértezzük fel, hogy a digitális korszakban megállják a helyüket. 

A 4-8 éves gyerekek, akik az interaktív „web 2.0” utáni korszak-
ban születtek, számos infokommmunikációs eszközhöz férnek hozzá, 
és valamilyen módon már születésük pillanatától viszonyulnak ezek-
hez az eszközökhöz (Marci-Boehncke&Rath 2013; Marsh et al. 2005; 
Plowman, Stevenson, Stephen &McPake 2012; Rideout 2013; Vinter 
2012). Az elmúlt öt-hat évben jelentősen megnőtt az internethasz-
nálat a kiskorúak körében, illetve a család tagjai gondoskodnak arról, 
hogy kiskorú családtagoknak is digitális nyomai maradjanak a világhá-
lón (Holloway et al. 2013). Egyre magasabb azoknak a kisgyerekeknek 
a száma, akik okostelefonon, táblagépen játszanak, rajzfi lmeket vagy 
szórakoztató tartalmakat néznek, zenét hallgatnak, népszerű televí-
ziós műsorokat követnek (Burke & Marsh 2013; Holloway et al. 2013; 
Marci-Boehncke & Rath 2013). Hasonlóképpen az egyre személyessé 
váló digitális eszközök által a kiskorúak is kapcsolatot tartanak ismert 
vagy ismeretlen másokkal (Burke & Marsh 2013; Siibak & Vinter 2010), 
vagy szétszórt családok esetén a családtagokkal (Kelly 2013). 

Alapvető kérdés, hogy a digitális műveltség fejlesztésében milyen 
szerepet tölt be a család, az óvoda vagy az iskola. Ma már napi szinten 
olvasnak vagy írnak a gyerekek a digitális eszközök segítségével, vagy 
multimodális tartalmakat állítanak elő, osztanak meg. Ezek a gyakorlatok 
lehetnek hasznosak a gyerekek számára – gondoljunk itt az elektronikus 
könyvekre, oktató tartalmakra (Smeets, Van Dijken & Bus 2012). Ugyan-
akkor a nem megfelelő alkalmazások kárt tehetnek a gyerek fejlődésé-
ben. Az óvoda is tudatosan fejlesztheti a gyerekek digitális műveltségét 
olyan alkalmazások támogatásával, amelyek a gyerekek kreativitását, 
együttműködését, alkotókészségét fejlesztik (Levy et al. 2012; Siibak & 
Vinter 2010). Ez azonban csak akkor lehetséges, ha mind a szülők, mind 
az oktatók-nevelők szintén rendelkeznek digitális műveltséggel, amely 
lehetővé teszi az új infokommunikációs lehetőségek konsktruktív beépí-
tését a szocializációs folyamatokba (Arrow & Finch 2013).

Romániában alacsony szintű a médiakultúra, főleg az újmédia-
kultúra – mind a fi atalok (Tőkés 2014), mind pedig a teljes lakosság 



51

körében (Bakó 2014a). Ezért a digitális műveltségvizsgálatok fontos 
szerepet játszanak a kommunikációs műveltség színvonalának eme-
lésében.

Kutatási kérdések:
1. Milyen mértékben és milyen formában része a vizsgált gyerekek 

életének az újmédia eszköztára? Milyen gépekhez, eszközökhöz férnek 
hozzá, milyen gyakorisággal, és milyen mértékű felügyelettel? 

2. Mit gondolnak, mit éreznek az újmédia világával, eszközeivel 
kapcsolatban a vizsgált gyerekek? Melyek a kedvenc eszközeik, felüle-
teik, alkalmazásaik?

3. Mit gondolnak, mit éreznek a vizsgált gyerekek szülei, oktatói az 
új média világával, eszközeivel, a gyerekek digitális írástudásával kap-
csolatban?

4. Milyen digitális kompetenciákkal rendelkeznek a vizsgált gye-
rekek? Milyen eszközöket, programokat, alkalmazásokat ismernek, és 
hogyan használják azokat? 

5. Kerültek-e fenyegetett helyzetbe digitális eszközhasználat köz-
ben vagy annak következményeként?

A kutatás módszertana

Mivel a 4–8 éves gyerekek nagyon sérülékeny célcsoportot képez-
nek, ezért mind módszertanilag, mind etikai szempontból a kutatás 
előkészítése fi gyelmet érdemel. A kutatást kvalitatív vizsgálatként ter-
veztük el, amelyben több minőségi adatgyűjtési módszert használunk. 
Az adatgyűjtés módszerei: 1.) megfi gyelés, beszélgetés a gyerekekkel, 
fotográfi ai adatgyűjtés; 2.) interjú a pedagógusokkal (4–5 fő); 3.) inter-
jú a megfi gyelt gyerekek szüleivel 20–25 fő); 4.) rajzoltatás az óvodás, 
illetve első osztályos gyerekekkel (20–25 fő). 

Az adatgyűjtést két erdélyi helyszínen folytatjuk: Kolozsváron és 
Sepsiszentgyörgyön. Kolozsváron egy óvodában fi gyeljük meg a 4–6 
éves gyerekeket, Sepiszentgyörgyön pedig egy iskolában gyűjtünk 
adatokat a 6–8 éves kisiskolásokról. A megfi gyelés az óvodában két 
csoportban történik. Hasonlóképpen az iskolában is két csoportban 
végzünk adatgyűjtést, 5–6 fős csoportokban – összesen tehát 20–25 
gyereket fi gyelünk meg a két helyszínen. 

Ezt megelőzően egy, a 9–10 éves gyerekekre kiterjedő kvalitatív 
kutatás során 128 gyerekrajz tartalomelemzése derített fényt arra, 
hogy milyen miliőben használják a kisiskolások az információs tech-
nológiákat: számítógépet, táblagépet, mobiltelefont és játékkonzolt. A 



52

család nagy szerepet játszik a gyerekek kommunikációs világában: a 
szülők jelen vannak azokban a terekben, ahol számítógépen játszanak, 
telefonálnak, csevegnek, vagy éppen házfeladataikat végzik.

3. A gyerekrajzok kódolt világa

A kisgyerekek korcsoportja nemcsak azért nehezen hozzáférhető, 
mert – ideális esetben –  családjuk és a törvény védőburkában élnek, 
hanem azért is, mert világukat sokkal inkább a képi, szimbolikus nyelv 
határozza meg. Ebben az életkorban a valóság és a fi kció szervesen ör-
vöződik a gyerek történeteiben; a vágyak és a tényállás sajátosan keve-
redik mindabban, ami a hétköznapjaikat meghatározza. Ehhez a világ-
hoz adhat értékes kulcsot a gyerekrajzok, a vizuális alkotások elemzése 
(Anning & Ring 2004; Leitch 2008; Marsh 2015).  

Egy tízéves gyerek rajza letisztultabb, átgondoltabb, és sokkal in-
kább törekszik a valósághű ábrázolásra, ám egy 5–6 éves gyerek inkább 
a mese bűvöletében él. Ha egy gyerek okostelefont vagy táblagépet raj-
zol, az jelentheti az eszközhöz való hozzáférést, vagy egyszerűen csak 
a vágyat, hogy játszahasson vele. A legfrissebb kutatások kimutatják, 
hogy egyre több gyerek fér hozzá mobil eszközökhöz, és azokon ke-
resztül kapcsolódik a világhálóra (Mascheroni & Ólafson 2014).

1. kép: Családom és az internet (Erika, 8)

A szülők reakciója két véglet között mozog: az egyik a paranoia, a 
másik a teljes fokú tájékozatlanság. A világhálón otthonosabban moz-
gó szülők tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel, ezért igyekeznek 
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korlátozni gyerekeik képernyidejét, míg a digitális bevándorlók inkább 
az érvényesülés lehetőségét látják az infokommunikáció eszközökben, 
és kritikátlanul támogatják a gyerek eszközhasználatát. Egy 2013-ban 
végzett felmérés szerint a gyerekek túlnyomó többsége úgy ábrázolta 
az internetezést, mint egy közös, családi térben folytatott tevékeny-
séget, amelyben szüleikkel és testvéreikkel együtt vesznek részt, vagy 
akár azok árgus szemű felügyelete alatt, amint a 2. számú rajz is kife-
jezően ábrázolja.

2. kép: Családom és az internet (Kata, 9)

A gyerekrajzok statikus vizsgálata számos csapdát rejt magában, 
hiszen utólag csak sejthetjük, hogy mit miért is rajzolt a gyerek. Ezért 
a vizuális kutatás korszerű megközelítése az interaktivitást támogatja, 
azaz egy olyan eljárást, amelynek során a gyerek és a kutató párbeszédet 
folytat a rajzról, az adott témáról és annak ábrázolásról. Így sokkal hűbb 
képet kaphatunk arról, hogy milyen világokat nyitogat egy ihletett pilla-
nat, vagy miért rajzolt mikiegérfület az asztali gépen dolgozó apának.

4. Zárszó helyett: tereptapasztalatok és kihívások

A „Digitális és multimodális gyakorlatok a kisgyerekek körében” 
(Digilit) című kis léptékű, kvalitatív megközelítésű kutatás egyik fontos 
komponense a gyerekrajzelemzés. Korábbi, 9–10 éves gyerekek rajzaira 
fókuszáló, tartalomelemzéssel készített kutatásunk (Bakó 2014b) any-
nyiban volt egyszerűbb feladat, hogy az ábrázolt történeteket produk-
tumként kezelte, és nem vonta be a gyerekeket rajzaik értelmezésébe. 
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A kutatás participatív része abból állt, hogy IX-XI. osztályos fi ata-
lokkal értelmeztük a gyerekrajzokat, és tematizáltuk a másodikos, har-
madikos gyerekek digitális írástudását, illetve megnéztük azt, hogy mi-
lyen környezetbe helyezik az infokommunikációs eszközök használatát. 

Ezzel szemben az óvodásokra, illetve első osztályosokra fókuszáló 
jelen Digilit-kutatás kisebb gyerekeket vizsgál, és kevesebb rajzot vesz 
górcső alá, de azokat úgy, hogy a gyerekek megjegyzései, beszélgetései 
rögzítésre kerülnek. A kutatók kérdéseket tesznek fel rajzolás közben, 
és rögtön választ kapnak felmerülő kérdéseikre. Ez azzal a kockázattal 
jár, hogy a párbeszéd menetközben módosítja a gyerek eredeti elkép-
zelését az ábrázolt történetről. A rajzok egységes technikával készülnek 
– színes ceruzával – az összehasonlíthatóság érdekében. Bár a gyerek 
sokféle technikát kipróbál az óvodában és az első osztályban, a színes 
ceruza marad a legotthonosabb, történetmondásra legalkalmasabb 
technika.  

A digitális írástudás feltérképezésére a rajzok csak értelmezé-
si keretet, kiindulópontot biztosítanak: az, hogy mennyire otthonosan 
használja a gyerek a digitális médiát a  legkedveltebb eszköz haszná-
lata, a táblagépteszt adhat több információt. Az eddigi eredmények azt 
mutatják, hogy a kisgyerek könnyedén, otthonosan mozog a táblagé-
pek világában, és főként a játékok kötik le a fi gyelmét: ha a fényerőt, 
hangerőt nem is tudja beállítani, a kedvenc játékát másodpercek alatt 
letölti a Google Play alkalmazás segítségével. A szülőkkel, pedagógu-
sokkal készített interjúk teljesebb képet adnak majd arról, hogy mikor 
és hogyan sajátítja el egy óvodás, illetve kisiskolás gyerek a digitális 
eszközök használatát.
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What Can We Learn from the Troll?
Remarks on the Rhetorics of Trolling
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This paper provides a framework for interpreting the phenomenon of in-
ternet trolling. Trolling will be characterised as a specifi c rhetorical (or 
argumentative) activity. After introducing the notion of trolling, its rhetori-
cal tools will be discussed with special regard to verbal irony as a sort of 
reductio ad absurdum argumentative technique. Thereafter illocutionary 
and perlocutionary aspects of trolling will be examined. A problem with 
irony is that it is nothing more than pure deception if the recipient can-
not recognise it as irony. Applying this problem to internet trolling, two 
consequences follow. First, trolling as an ironic rhetorical activity shall 
be understood in isolation from its pragmatical aspects. A pragmatics of 
trolling requires a specifi c account, distinguishing two types of audience 
(“insiders” and “newbies”) with diff erent perlocutionary eff ects. Second, a 
less discussed form of irony (to be called, following G. Vlastos, a “riddle”) 
could attribute, precisely due to this odd pragmatical double function of 
trolling, certain didactic roles to it.

Keywords: 
argumentation, internet, irony, pragmatics, rhetorics

* A tanulmány létrejöttét az OTKA a K-109456 („Integrált érvelés tanulmányok”) 
és a K-116191 („Jelentés, kommunikáció; szószerinti, fi guratív: Kortárs nyelvfi -
lozófi ai kutatások”) projektek keretében támogatta.
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Mi a trollkodás?1

A troll – első megközelítésben – olyan internethasználó, aki a kü-
lönböző felhasználók közötti interaktív felületeken – fórumok, blogok 
kommentrovatai stb. – zajló vitákhoz destruktív szándékkal fellépve 
szól hozzá. A trollkodás már a kilencvenes évek elején megjelenik az in-
terneten (pl. levelezőlistákon); elterjedése – mondhatni – párhuzamo-
san zajlik az internet terjedésével és a felhasználó-felhasználó szintű 
interakciók lehetőségeinek bővülésével.

A „troll” kifejezésnek két párhuzamos eredete van. Az első a 
trollkodást annak szándékaiban ragadja meg, a második pedig leg-
alábbis lehetőséget biztosít a jelen céljaimra alkalmasabb értelme-
zéshez, amely szerint a trollkodás elsősorban módszer. Az előbbi – a 
fantasy-irodalomnak köszönhetően talán közismertebb – értelemben a 
troll egy antiszociális, kötekedő-civakodó természetű, lassú észjárású, 
barlanglakó óriás (más helyeken démon vagy törpe), amely a skandináv 
mitológiából ismeretes; először 17. századi norvég szövegekben buk-
kan fel.

Az internetes troll fogalmába átkerült az antiszociális és köteke-
dő/civakodó konnotáció, noha a lassú észjárás tekintetében már lehet-
nek fenntartásaink: a trollokra sokkal inkább jellemző a gyors észjárás, 
és – a maga nemében – kifi nomult érveléstechnika. Trollkodásnak szo-
kás ugyan nevezni azt is, ha valaki a végletekig egyszerű álláspontot 
vagy érveket fogalmaz meg, azonban ebben a tekintetben az internetes 
nyelvhasználat különbséget tesz troll és trollkodás között: troll az, aki 
szándékosan trollkodik, míg aki a destruktív hatást „véletlenül” (például 
érveléstechnikai hiányosságai révén) éri el, azt nem nevezzük trollnak 
akkor sem, ha az általa végzett tevékenységre ráillik a „trollkodás” fo-
galma. Fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy a troll fogalma e megköze-
lítésben – ellentétben az alant általam javasolttal – szorosan támasz-
kodik a troll illokúciós aktusaira (némiképp leegyszerűsítve, de szemlé-
letesebben: a szándékaira).

A fogalom másik forrása – mely a trollkodást inkább módszerei, 
nem annyira intenciói alapján közelíti meg – a XV. századi középango-
lig vezethető vissza: a trollkodás ebben a vonatkozásban horgászással, 

1 E fejezet megírásához a Cambridge English Dictionary, az Oxford English 
Dictionary, a Wikipedia, az Urban Dictionary és a Netlingo internetes forrásait 
használtam fel, kiegészítve a magyar és nemzetközi blogoszférában szerzett 
személyes tapasztalataimmal.
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vadászással kapcsolatos tevékenység, avagy jelenthet horgot, csalit is. 
Ez további jelentésréteget ad a fenti defi níciónak: az immáron kifeje-
zetten gyorsaságára és ügyességére alapozó troll bedobja a csalit az 
internetes kommentelők közé, arra várva, hogy valaki horogra akadjon: 
ráharapjon a troll által bevetett retorikai panelekre, amelyek révén a 
troll elterelheti a témát, ellehetetlenítve az eredeti vitát.

A fentiek persze meglehetősen homályos képet adnak. A közkézen 
forgó meghatározások eredőjeként a troll fogalma a troll szándékainak 
terminusaiban a következőképpen összegezhető –  troll az, aki:

– zavarkeltés szándékával provokatív üzenetet posztol;
– szándékosan bosszantó, cinikus, szarkasztikus;
– emocionális reakciókat igyekszik provokálni;
– kizökkentés céljából gyakran „off topik” (azaz eltér a témától);
– nem valamely meggyőződést támogatandó, hanem kizárólag 
destruktíve érvel;
– célja gyakran (noha nem szükségképpen) humor is.

Ha már megkülönböztettük a (szándékosan trollkodó) troll és 
a (szándékos vagy vétlen) trollkodás kategóriáit, fontos egy továb-
bi distinkciót is tennünk. Mint az köztudott, az internetes közösségi 
média legtöbb formája lehetővé teszi az anonim (pontosabban szólva 
pszeudonim) kommunikációt. A felhasználók nem „közvetlenül”, (saját) 
névvel-arccal jelennek meg e fórumokon, hanem álnevek alatt. Ennek 
megfelelően különbséget kell tennünk a troll „személyisége” és a nick 
gazdája között. A kettő közötti viszony legalábbis problematikus; ennek 
ellenére hajlamosak vagyunk a trollok karakteréből a troll gazdájának 
személyiségjegyeire következtetni.

A trollok gazdáinak megítélésére általánosan jellemzőek a kri-
minalizáló és patologizáló sztereotípiák: a trollkodás és internetes 
zaklatás fogalmai szorosan összefonódnak a köztudatban, továbbá 
a trollokról előszeretettel gondoljuk azt, hogy nárcisztikusak, pszi-
chopaták, szadisták, netán machiavellisták. Ezeket a sztereotípiákat 
egyébiránt kérdőíveken alapuló kutatások is megerősítik (Buckels et 
al. 2014). Buckels és társai több mint 1200 internethasználót megkér-
dezve jutottak arra, hogy a trollkodás és a „sötét négyesnek” is neve-
zett fenti személyiségjegyek között olyan mértékű pozitív korreláció áll 
fenn, hogy az online trollok a szerzők szerint „prototipikus” szadisták.

Azonban komoly módszertani aggályok merülhetnek fel az ered-
ményekkel kapcsolatban, ha fi gyelembe vesszük a szerzők kiinduló-
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pontját: miszerint is a trollkodás „megtévesztő, romboló vagy bomlasz-
tó” tevékenység. Ha az általuk adott defi níciónak megfelelő trollokat 
sikerült a kérdőívek kitöltéséhez meggyőzni, azok jó eséllyel éppen ezek 
szerint jártak el, és mindent megtettek azért, hogy a kutatást szabo-
tálva az ismert sztereotípiákra erősítsenek rá őszinte válaszok helyett. 
Jóllehet a trollkodás morális és jogi vonzatai tekintetében kézenfekvő-
nek tűnik, hogy a troll gazdája egyben a trollkodás ágense, azonban a 
trollkarakter személyiségjegyei és a gazda személyisége közötti viszony 
vélhetőleg jóval bonyolultabb. Célszerűbbnek tűnik a troll karakterét 
önálló (virtuális) entitásként kezelni, amely persze speciális, de nem 
azonossági (és nem is tartalmazási) relációban van a gazda személyi-
ségével. Az a kapcsolódó sztereotípia, hogy a gazda a trollkodásban „éli 
ki” a „hajlamait”, ismét csak feltételezi azt, hogy a gazda „hajlamaihoz” 
hozzáférésünk van; jóllehet, ehhez a gazda való életbeli személyének 
ismerete híján egyedül a trollkarakteren keresztül vezet út.

A trollt – meglátásom szerint – magának a trollnak (nem a gaz-
dájának) a „személyisége” jellemzi. A Netlingo leírásából2 kiindulva a 
trollkodásnak egy négylépcsős, egymásra épülő modellje adható meg. 
A kezdeti stádium a trollkodás azon fázisa, amelybe gyakorlatilag min-
denki belecsúszik időnként, aki rendszeresen kommentel az interneten: 
ez a „tízperces troll” állapota. A tízperces troll önkéntelenül és esetle-
gesen trollkodik; szándéka alapján trollnak tekinthető, mert céljában a 
destrukció, a másik kellemetlen helyzetbe hozása és a humor jelenik 
meg, azonban csak alkalmilag él a trollkodással. Ennek megfelelően az 
eszköztára szegényes, trollkodási technikái nem túlságosan kidolgo-
zottak, így könnyen le is bukik, és vitapartnerei előbb-utóbb ignorálják.

Akit mégis megérint a trollkodás, rákényszerül arra, hogy egy fokkal 
komolyabban űzze azt: ahhoz, hogy megfelelő destruktív hatást tudjon 
elérni, először bizalmat kell kiépítenie a vitapartnereiben. Ezzel a troll 
tízpercesből taktikai trollá válik: úgy tesz, mintha átlagos kommentelő 
lenne, és időzítve, a megfelelő pillanatban csap le, a trollkodás egyre 
szélesebb eszköztárát egyre magabiztosabban alkalmazva. Ez az a 
stádium, ahol a troll karaktere kezd kibontakozni, elválva a gazda sze-
mélyiségétől, valamiféle látszatot felépítve maga köré.

A következő szint a stratégiai troll terepe. A stratégiai troll már 
nem pusztán az egyes viták kedvéért trollkodik; karaktere teljesen a 
trollkodás köré épül, amelyet a troll gazdája hónapok, gyakran évek 
munkájával alakít ki. A stratégiai trollt egyéni stílus és állandó szemé-

2 http://www.netlingo.com/word/troll.php
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lyiségjegyek jellemzik, melyhez éppúgy többé-kevésbé tartja magát, 
ahogyan egy valós személy a személyiségéhez. Személyiségének ala-
kulása mindig hosszú és szerves folyamat eredménye, ellentétben a 
taktikai troll helyzethez alkalmazkodó arculatváltásaival. A stratégiai 
troll ügyel arra, hogy a kommenttörténete egy koherens személyiség 
története legyen. A taktikai trollal ellentétben immáron nem is álcázza 
troll mivoltát. Stratégiai trollnak lenni sok száz, akár több ezer kom-
menttel és így a blogoszférán belüli ismertséggel, presztízzsel jár.

Végül – köszönhetően a presztízsének – a troll ún. domináns trollá 
válik. A domináns trollok a trollközösség ikonikus alakjai, akik saját ma-
guk alakítják maguknak a játszóterüket: más trollokkal összeállva, hor-
dában trollkodnak, saját fórumokat, blogokat hoznak létre, amelyeket a 
törzskommentelők kifejezetten azért látogatnak, mert trollkodást vár-
nak ott.3 Ennek révén az antiszociális, magányos troll képe szertefosz-
lik: a domináns trollok köré csoportosuló stratégiai trollok saját közös-
ségeket hoznak létre, amelyek tagjai éppúgy koherens személyiséggel 
és élettörténettel rendelkeznek, mint a valós kommentelők, és éppúgy 
alkalmazkodnak a közösség szabályaihoz (jelesül: trollkodnak), mint 
ahogyan a valódi közösségek valós tagjai.

E szabályrendszer bevett elemei például – a magányos trollokra 
is jellemző, általános jegyek mellett, mint amilyen a destruktív attitűd, 
a tudatlanság színlelése (csali), a humor, szarkazmus és/vagy agresz-
szió megjelenése vagy a trágár nyelvhasználat – az emotikonokra al-
kalmazott, trollközösség-specifi kus standarok; a következetesen rossz 
helyesírás „szabályainak” vagy az egyes szándékos félreértéseknek, 
szóvicceknek, ekvivokáción alapuló pszeudoérveknek trollról trollra ha-
gyományozódása a közösségen belül; csoportos támadásokban törté-
nő kooperáció leosztott szerepekkel stb. Mára a trollkodás közösségi, 
hovatovább: közösségteremtő  tevékenységgé vált.

3 A magyar blogoszféra egy legendás trolltanyája a mostanában éppen kevés-
bé aktív kigondoltam.blog.hu, ahol a szerzők és törzskommentelők túlnyomó 
többsége stratégiai vagy domináns troll. Mivel e tanulmány csak elszórtan épít 
példákra, példatárként ajánlom e blog 2009–2013 közötti időszakát, amikor is 
számos index.hu címlapos trollposzt született példa értékű trollkommentek 
hadával. Tartok tőle, hogy a példáim – kontextusukból kiragadva – nem vilá-
gítják meg kellően a trollkodás sajátosságait (szó szerint véve őket nemigen 
különböznek a szimplán együgyű és rosszindulatú kommentektől). A példák – 
amelyek az említett blog egyik, több poszton és kommentek százain keresztül 
zajló, különösen kiélezett pszeudovitájából lettek kiragadva – azonban bárki 
számára visszakereshetők és rekontextualizálhatók.
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A trollkodás ezen túl nem tekinthető pusztán öncélú, destruktív te-
vékenységnek sem. Hordában trollkodáskor gyakran a közös humorfor-
rás a cél, de párosulhat akár a „bérkommentelés” műfajával, amelynek 
lényege, hogy kommentelők vagy csoportjaik kapcsán felmerül, hogy 
célzott politikai manipulációt alkalmazva próbálják ellehetetleníteni az 
érdekeikkel ellentétes témákat boncolgató vitákat. Függetlenül attól, 
hogy ténylegesen fi zetett kommentelőkről vagy lelkes aktivistákról van 
szó, a bérkommentelés elvi lehetősége annak jele, hogy a trollkodás 
tevékenysége kezelhető funkcionálisként: nem csupán szándékos és 
szándéktalan trollkodást kell megkülönböztetnünk (trollok tevékenysé-
geként az előbbit beazonosítva), hanem eltérő szándékokat is tulajdo-
níthatunk a troll destruktív tevékenységének, amennyiben a destrukció 
sem minden esetben tekinthető öncélnak.

Olybá tűnik tehát, hogy érdemes különválasztani a trollkodás ak-
tusát a troll szándékaitól, és a trollkodás jelenségét az előbbi felől meg-
közelíteni, mindössze annyit feltételezve, hogy a troll trollkodás szán-
dékával is trollkodik (tehát nem szándéktalanul, „véletlenül” trollkodik) 
– ám hogy trollkodása szolgál(hat)-e további célokat, az egy következő 
kérdés lesz. Mielőtt erre válaszolnék, röviden a troll retorikai eszköztá-
rát fogom áttekinteni.

Verbális irónia: a trollkodás retorikája

A fenti, jellemzően pragmatikai jellegű megközelítésekkel szem-
ben a javaslatom az, hogy a trollkodást tekintsük egy retorikai eszköz, 
jelesül a verbális irónia egy formájának. Ennek értelmében a trollkodás 
lényegi sajátja (szükséges, noha nem elégséges feltétele) az eliminál-
hatatlan ironikus attitűd. Ha trollkodásnak tekintünk minden, interneten 
zajló, ironikusként jellemezhető megnyilvánulási formát, a troll szándé-
kai és a trollkodás következményei csak közvetetten jelennek meg a 
trollkodás defi níciójában. Ezzel kiküszöböljük, hogy a troll szándékait 
azonosítsuk a gazda szándékaival (avagy a gazdától eltérő szándékokat 
tulajdonítva neki, a trollt tekintsük a trollkodás ágensének, problema-
tikussá téve a gazda morális/jogi felelősségét a trollkodásért). Lássuk 
tehát röviden, hogy minek alapján jellemezhető iróniaként a trollkodás; 
s ehhez először azt, hogy mi is egyáltalán az irónia.

Az irónia alapja a látszat és valóság platóni megkülönböztetésé-
ben gyökeredzik: egy helyzet ironikus akkor, ha feszültség van aközött, 
ami várható (látszat), és aközött, ami ténylegesen történik (valóság). 
A helyzeti iróniára tipikus példa, amikor a tűzoltó tűzvédelmi előadást 
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tart, és eközben – a saját gondatlanságából – kigyullad a háza. Azt vár-
nánk, hogy a tűzvédelemmel foglalkozó, azt oktató és művelő tűzoltó 
képes mindenkor megelőzni a tűzveszélyes helyzeteket (látszat), ezzel 
szemben kiderül, hogy nem képes rá (valóság).

A helyzeti vagy szituációs irónia mellett beszélhetünk verbális iró-
niáról, amely – legalábbis Cicerótól és Quintilianustól a 19. századig – 
abból adódik, hogy a mondandó eltér a kifejezés módjának szó szerinti 
jelentésétől: mondunk valamit, és valami mást (tipikusan az ellenke-
zőjét) kell érteni alatta (Knox 1973). A troll a trollkodás során folya-
matosan valamiféle látszat fenntartására törekszik; úgy tesz, mintha 
átlagkommentelő lenne, hogy bízzanak benne; úgy tesz, mintha a vi-
tához szólna hozzá, pedig csak rombol; úgy tesz, mintha a gazda be-
szélne a trollon keresztül, holott a gazda álláspontja a troll szavaiban 
valójában nem (vagy csak nagyon ritkán) jelenik meg.

Amint a trollkodásnak, a verbális iróniának is jellemző (de nem 
szükséges) eleme a humor, amely oldja a látszat és valóság közötti 
feszültséget. A trollkodás esetében az ironikus feszültség tényleges 
feloldása nem szükségképpen jelenik meg, és jellemzően a trollkodás 
áldozata teszi meg azzal, hogy felismeri: trollkodás áldozata lett. Ennek 
oka az, hogy amennyiben a trollkodás leírható ironikus tevékenység-
ként, úgy az irónia fenntartása a troll számára egzisztenciális kényszer: 
amint a látszat mögül felsejlik a valóság, a troll lebukik; az illúzió véget 
ér, a trollt ignorálják, és a vita nélküle zajlik tovább.

A trollnak tehát elemi érdeke a látszat fenntartása – még akkor is, 
amikor a látszat mögötti valóság már nyilvánvaló. Ennek jeleként még a 
stratégiai és domináns trollok (akiknek – mint fentebb írtam – defi nitív 
sajátjuk, hogy közismerten trollok) sem lépnek ki a troll szerepükből 
(legalábbis nem különösebben gyakrabban, mint ahányszor a való élet-
ben következetlenek vagyunk a valós személyiségünk sugallta képhez 
képest). A troll nem mondhatja ki, amit gondol, mert megszűnik troll 
lenni. Marad tehát az, hogy léte terheként folyamatosan fenn kell tar-
tania a látszatot.

Mik azok a sajátosságok, amelyek alapján elmondható, hogy a troll 
ténylegesen verbális iróniát művel, amely egzisztenciális kényszerként 
nehezedik rá? Mindenekelőtt is a mindent felülíró destruktív attitűd-
je, mellyel a látszatot védi a valóságra irányuló vitával szemben. A troll 
nem egyszerűen megtámad egy álláspontot; a troll mindennemű állás-
pont megfogalmazhatóságát támadja. Nincs következetes álláspontja, 
amelyet védene; vitapartnerei pozícióihoz igazítja az érveit, amelyek 
körül ha álláspont körvonalazódna is, azonnal elveti, amint cserélőd-
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nek a vitapartnerek. Ha a troll elköteleződik egy álláspont mellett, arra 
jellemzően egyetlen indoka látszik lenni: nevezetesen, hogy az adott ál-
láspontra támaszkodva fejthetők ki a leghatásosabb „ellenérvek”.

Az „ellenérvek” azonban jellemzően nem valódi ellenérvek; nincse-
nek dialektikus egymásra utaltságban a vitapartner érveivel. Épp el-
lenkezőleg: a troll érveivel felülírni, nem vitatni próbálja ellenfele érveit. 
A trollkodás nem irányul episztemikus célokra (nem célja az igazság 
kiderítése az adott kérdésben), ahogy nem irányul dialektikai célokra 
sem (a troll nem meggyőzni próbálja vitapartnerét, hanem ellehetetle-
níteni a pozícióját). Ennek jeleként a troll sokszor következetesen olyan 
pszeudoérvelést folytat, amelyet érvelési hibák láncolataként jellemez-
hetünk. A troll örökös fegyvere a vita érzelmi síkra terelése különbö-
ző típusú ad hominem típusú érvek révén, illetve a vitapartner erkölcsi 
feddhetetlenségének vagy kompetenciájának megkérdőjelezése, érzel-
mekre apellálás, ad baculum, stb. által („Tudod, ha egy hülyét se vagy 
képes meggyőzni az igazadról, akkor nem lehetsz túl okos.”). Jellemző 
tu quoque érv az érzelmi involváltságot mímelő trollkodásra való érzel-
mi reakció elítélése („Olvasd vissza azt, amit írtál úgy, hogy [magadra] 
vonatkoztatod, [...] ugyanolyan habzó szájú, elvakult vadbarom vagy, 
mint akikről beszélsz!”).

A tu quoque azért is igen karakterisztikus trollkodási eszköz, mert 
a troll itt él vissza leginkább azzal, hogy ő troll: neki mint trollnak min-
dent szabad, de ha vitapartnere ugyanazt teszi, mint ő, vele szemben 
érvként hozható fel. A tu quoque e helyzetek aszimmetriájából nyeri 
erejét: az átlag kommentelő kerülni próbálja, hogy trollkodásra vete-
medjen, hiszen az internetes közvélekedés számára a trollkodás az 
egyik legnagyobb vétség, amit kommentelő elkövethet. A tu quoque 
helyzetekre tehát kettős mérce alkalmazható.

Az emocionális hatások kiváltása is azt célozza, hogy a vitapartner 
kizökkenjen saját, racionálisnak gondolt szerepéből, könnyebben ejtsen 
hibát az érvelésben (a troll érveléstechnikai jártassága onnan is nyil-
vánvaló, hogy miközben saját érvelése hemzseg a hibáktól, azonnal és 
következetesen rámutat vitapartnere valamennyi érvelési hibájára), és 
végül pedig ő is „lemenjen trollba”. Jellemzően ennek kimutatása az a 
pont, ahol a legtöbben feladják a trollal való viaskodást.

E folyamat persze tekinthető öncélúként és pusztán destruktív-
ként (ahogyan – tipikusan a trollkodásnak „áldozatul eső”, ekkorra már 
érzelmileg felzaklatott, saját racionális szerepéből kizökkent, és így 
gyakorlatilag a trollkodás szempontjából „vesztes” fél – és nyomukban 
az internetes közvélemény fentebb említett dokumentumai – szok-
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ták gondolni), azonban éppúgy tekinthető a vitapartner ellen irányuló 
komplex reductio ad absurdum típusú érvelésként, amely során a troll 
azt imitálja, mintha képtelen következményekig vezettetné partnerével 
az érvelését. Ennek során a troll előtt két út kínálkozik: vagy azáltal mu-
tat rá vitapartnere érveinek tarthatatlanságára, hogy annak álláspont-
ját vagy egyes elemeit látszólag átvéve az eredeti nézet karikatúráját 
adja („Hé-hé! Én a te álláspontodat ismertettem.”), vagy épp ellenkező-
leg: szalmabábérvelést folytat egy, a vitapartner által képviselthez ha-
sonló, ám nyilvánvalóan tarthatatlan álláspont ellen („Szóval [miköz-
ben a tolerancia mellett érvelsz,] elismered, hogy nem tonerálod [sic!] 
a véleményünket!”). Célja mindkét esetben a vitapartner álláspontjának 
ellehetetlenítése – vagy azáltal, hogy látszólag támogatva, vagy azáltal, 
hogy látszólag támadva kényszeríti partnerét a tarthatatlan álláspont 
védelmére, hogy aztán végül megadja a kegyelemdöfést, rámutatva az 
elferdített álláspont abszurd mivoltára.

Természetesen ezek a pszeudoérvelési technikák érvelésben jár-
tas vitázók ellen jóval kevésbé hatékonyak; a troll azonban ritkán is kezd 
(és még ritkábban folytat) vitát gyakorlott vitázókkal. A troll jellemző-
en ártatlan áldozatokra vadászik a naiv és érvelésben kevésbé járatos 
kommentelők között, azonban – függetlenül a troll szándékaitól – 
trollkodásának mégis van pozitív hozadéka is. A reductio ad absurdum 
típusú trolltechnikákban ugyanis az irónia indirekt érvként betöltött 
szerepe érhető tetten (Perelman – Olbrecths-Tyteca 1958), amely arra 
irányul, hogy a vitapartner ne kövessen bizonyos viselkedésmintákat 
(Averbeck – Hample 2008). A trollok ilyenkor egyrészt olyan érvelési 
sémákat demonstrálnak, amelyek használata racionális vitában kerü-
lendő – kvázi bemutatják, milyen módon ne kommenteljünk, ha racio-
nálisan akarunk érvelni. Másrészt – és ennél lényegesen konkrétabban 
– rámutatnak a vitapartnerük érvelésének gyenge pontjaira, a látszó-
lag racionálisan megalapozott álláspontjuk emocionális ballasztjaira, 
amelyek az első érzelmi alapú támadás hatására előtörnek (különösen 
érzékeny témák esetében – nem véletlen, hogy a trollok kedvelt terepe 
a politikai fórumok mellett az ún. „énblogok” világa, ahol a blog szer-
zője saját élményeit, gondolatait, érzéseit, vágyait osztja meg az olva-
sóival, így már eleve sokszorosan érzelmileg involvált bárminemű po-
tenciális vitában), továbbá rámutatnak a vitapartner érveléstechnikai 
hiányosságaira. Az persze már a vitapartneren – pontosabban szólva 
a trollkodás perlokúciós vonatkozásain – múlik, hogy mit kezd ezzel.
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Szándékok és következmények: a pragmatikai dimenzió

A fenti vázlatos, retorikai-érveléstechnikai elemzés előfelté-
telezi, hogy a kontextus önmagában megadja a troll szándékait és a 
trollkodás következményeit (továbbá adottnak veszi, hogy a kiragadott 
példák esetében a tanulmány szerzőjének ezek feltárása sikerült). Az 
interpretatív kérdések tekintetében kötelező szabadkozásnál többről 
van szó, amikor ennek fontosságát hangsúlyozom: a trollkodás – ha 
ironikus tevékenységként kezeljük – éppen a látszat és valóság különb-
ségén alapul, és mint ilyen, lényegi sajátossága, hogy a valóság – és így 
a valós szándékok – nem közvetlenül nyilvánulnak meg benne.

E közvetettség tényét ignorálva az a jellemző, hogy – mint a fen-
ti, széles körben elterjedt defi níciók mutatják – evidensnek vesszük a 
trollok szándékaihoz való hozzáférés lehetőségét, és éppígy evidensnek 
vesszük, hogy a trollok szándéka az, ami a nem troll internethasználó 
számára prima facie evidensnek tűnik: destrukció, zaklatás és megalá-
zás, megtévesztés stb. A fenti, jóindulatú értelmezés tükrében azonban 
az, ami megtévesztésnek tűnik, legalábbis értelmezhető iróniaként is.

Míg retorikai szinten a szándékok és következmények nem jelen-
nek meg, addig pragmatikai szempontból lényeges különbség van a 
kettő között. A trollkodás mint beszédaktus értelmezése megköveteli, 
hogy azonosítsuk a trollkodás illokúciós és perlokúciós aspektusait is. 
Továbbmenve: ha a trollkodás illokúciós és perlokúciós szinten eltér az 
irónia hasonló vonatkozásaitól, aggályok merülhetnek fel a trollkodás 
iróniaként való értelmezése kapcsán.

Nevezetesen az irónia bizonyos szempontból éppen a megtévesz-
téssel szemben határoztatik meg. Mint Vlastos (1987) rámutat, az iró-
nia klasszikus fogalmának megszületése előtt a kifejezés alapjául szol-
gáló ógörög szó, az „eiróneia” kifejezetten megtévesztésként értendő; 
az irónia ezzel szemben noha téves látszat, de célja nem megtévesz-
tés. A Vlastos nevével fémjelzett – bár valójában már Kierkegaard-hoz 
köthető – Szókratész-értelmezés egyik kulcsa a nem megtévesztésre 
irányuló, de a „mást mondani és másképp érteni” elvét betartó ironikus 
attitűd tulajdonítása az athéni gondolkodónak.4

4 Szókratész – akárcsak Kierkegaard – számos vonatkozásban tekinthető a 
trollkodás archetipikus példájának. Előbbi a klasszikus kép alapján az agorán 
járkálva veti ki a csalit – tudatlanságot mímelve – vitapartnereire, hogy aztán 
páratlan érveléstechnikai jártasságról téve tanúbizonyságot, reductio ad ab-
surdumig vigye vélt igazságaikat. Kierkegaard pedig – az irónia iránti elméleti 
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Wolfsdorf (2007) Vlastos fogalmi megkülönböztetése nyomán 
(noha Vlastos Szókratészra vonatkozó következtetéseit vitatva) egye-
nesen azt állítja, hogy a beszélőnek – amennyiben a befogadó félre-
érti mondandója ironikus szándékát – kötelessége tisztázni az irónia 
tényét, ellenkező esetben az irónia akkor is átcsúszik eiróneiába, ha a 
beszélő eredeti szándéka nem a megtévesztés volt. Ha ugyanis a be-
szélgetés közben a beszélő számára világossá válik, hogy a befogadó 
szó szerint érti mondandóját, az ironikus látszat fenntartása ha nem 
is szándékos, de tudatos megtévesztéshez vezetne: a beszélő tudná, 
hogy partnerét épp megtéveszti.

Az irónia-eiróneia megkülönböztetést alkalmazva a trollkodásra, 
szembetűnő, hogy a trollok ritkán fedik fel a trollságukat: ha minden jel 
arra utal, hogy a vitapartnerük valóságosnak hiszi az ironikus látszatot, 
akkor is folytatják a pszeudovitát. Sőt: igazán akkor vannak csak nye-
regben; olyannyira, hogy az elterjedt felfogás szerint a trollnak éppen a 
megtévesztés a célja, és a troll elleni egyetlen hatásos fegyver a lelep-
lezés (és aztán az ignorancia).

Gyanússá teszi azonban a dolgot, hogy a troll időnként túl nyil-
vánvaló módon trollkodik, és ha a partnere nem reagál erre, gyakran 
egyre nyilvánvalóbb trollkodásra vetemedik: változik az írás stílusa, 
több (vagy épp kevesebb) trágárság szerepel az érvelésben, mint ko-
rábban; gyakoribbá (vagy épp ellenkezőleg: ritkábbá) válnak a szán-
dékos elgépelések/helyesírási hibák; egyszerűsödnek az érvek, karikí-
rozva a látszólag képviselt álláspontot, vagy ellenkezőleg: a troll egyik 
pillanatról a másikra komoly(an vehető) hangnemet üt meg; (ironikus) 
metamegjegyzéseket tesz a vita menetére (tehát: a számára egyedüli 
valóságra!) vonatkozóan („gyanakszom rá, hogy egyedül az öncélú vita 
és trollkodás a[z áldozat] célja”); esetleg az irónia éles és feltűnő szar-
kazmusra vált („Hiába na, a bunkósághoz születni kell! Mink [sic!] se 
ma kezdtük az ipart, de ilyen elszállást a sokévi rutin után se tudnék 
helyből produkálni!”), mintha a troll egyenesen ki szeretné provokálni a 
„lebukását” azzal, hogy inkoherenssé teszi a játszott szerepet – mind 
az álláspontot, mind az érvelési stílust vagy éppen a fogalmazást és 
helyesírást tekintve. A trollkodásnak is van továbbá etikettje („ez a faj-
ta viselkedés egyszerűen méltatlan a blog szelleméhez!” – trollblogról 
lévén szó, feltehetőleg nem a trollkodás puszta tényére, hanem a ki-
egyenlítetlen helyzet sportszerűtlen voltára refl ektálva).

érdeklődésén túl – előszeretettel írt paródiákat tanárai nézeteiről; természete-
sen – jó trollhoz méltóan – álnéven.
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Nyilván vannak esetek, amikor a troll hibázik, és ténylegesen kiesik a 
szerepéből (már ha nem következetes személyiségjegyként tesz időnként 
nemironikusan értendő kiszólásokat, mint sok stratégiai és domináns 
troll teszi). Az érdekesebb esetek azonban azok, amikor a troll a fokozás 
helyett hirtelen éppen hogy visszafogott lesz; nehéz ugyanis elképzelni 
azt, hogy érzelmi túlfűtöttségben váltana higgadt(abb) hangnemre.

Ha persze az esetek nagy részében erre nem is kerül sor, a tanul-
mányban többször idézett (és az átlagosnál is túlfűtöttebb) komment-
folyam mintha efelé tartott volna; egészen odáig menve, hogy a trollok 
többször is súrolják az expressis verbis beismerés határát, azon tűnőd-
ve, vajon a vitapartnerük is troll-e („Én bármit kinézek belőle. Vagy csak 
egyszerűen nem akarom beismerni, hogy az unalmas, agymosott fajtá-
ból való, mert akkor még annyira se lenne szórakoztató fi kázni őt, mint 
így, és kénytelen lennék ignorélni [sic!].”).

Úgy tűnik tehát, hogy a hordákban trollkodásnak egy fontos hoza-
déka az, hogy a troll nem ragaszkodik folyamatosan a látszat fenntartá-
sához: mivel tudja, hogy közönségének egy része tisztában van a helyzet 
ironikus voltával, néha megenged magának kiszólásokat azok felé, akik 
értik, hogy mi történik. Eközben persze a látszatot fenntartja „áldoza-
ta” (a trollkodást nem vagy kevéssé ismerő újonc kommentelő) felé: a 
trollkodás perlokúciós vonatkozásaiban irónia és eiróneia egyszerre van 
jelen. A helyzet ironikus értelmezése egyenlő a beavatottság státuszának 
birtoklásával; eiróneia a kívülálló avagy újonc felé nyilvánul meg, melynek 
fenntartása így egyfajta beavatási szertartásként értelmezhető.

Miben áll a szertartás beavatásjellege? Miért nem fedi(k) fel a 
troll(ok) a trollkodás tényét, amikor a nyilvánvaló kiszólásai(k) ellenére 
sem reagál megfelelően az áldozat? Valóban beavatásról, nem puszta 
kirekesztésről van itt szó?

A válasz az irónia egy speciális válfajában keresendő. Vlastos fenti 
tanulmányában az irónia három használati formáját különbözteti meg. 
Az előbbi kettő közismert: a humorról és csúfolódásról van szó. A har-
madik kategória viszont olyan szinten fi gyelmen kívül van hagyva, hogy 
Vlastos szerint saját neve sincs (és bár a „rejtvény” – „riddle” – szót ő 
maga használja, nem tűnik úgy, hogy terminus technicus rangjára pró-
bálná emelni). A rejtvényt egy példával szemlélteti, amely a következő: 
Pál, aki amúgy jó tanuló, az egyik nap nem teljesít jól az órán. A szokásos 
lelkesedéséhez és aktivitásához ezúttal kevés érdemi hozzászólás pá-
rosul. A tanár – belefáradva a helyzetbe – egyszer csak így szól: „Pál, ma 
különösen brilliáns vagy!” Pál nyilván érzékeli, hogy a tanár ironizál vele, 
és tudja, hogy valójában átlagon alul teljesít aznap, de mihez kezdjen az 
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állítással? A tanár nem mondta meg, hogy mi a baj a mai teljesítményé-
vel (igazából azt sem mondta, hogy baj van vele). Pál tehát magára ma-
rad azzal, hogy valamit elrontott. Azaz magára marad egy rejtvénnyel, 
amelynek a megoldásához már közelebb került azzal, hogy megértette: 
egyáltalán van itt egy rejtvény; hogy amit a tanár mondott, azt valami-
képpen másként kell érteni, mint ahogyan mondta, de hogy pontosan 
hogyan, annak megfejtése Pálra vár – s e megfejtés olyasvalami, amiből 
Pál többet tanulhat, mintha a tanár egyszerűen megmondta volna neki, 
hogy mi a baj a hozzászólásaival (Vlastos 1987: 79-80).

Úgy vélem, hogy a troll - ismételten: tényleges szándékaitól füg-
getlenül, pusztán perlokúciós vonatkozásokat fi gyelembe véve - ha-
sonlóképpen jár el, amikor az irónia keltette feszültséget látszat és 
valóság: kimondott és mondandó között fenntartja. Az újonc akkor esik 
át a beavatási szertartáson, és lesz maga is otthonos az online közeg-
ben, ha magától megérti, hogy trollkodás áldozata lett. Ha belátja, hogy 
miközben saját magát racionálisan érvelőnek, a vitapartnerét pedig ér-
zelmi alapon vagdalkozó, értelmetlenségeket beszélő kommentelőnek 
gondolta, addig a helyzet valójában ennek a fordítottja volt: ő volt az, aki 
érzelmileg egyre inkább involválódott a vitába, ő kényszerítette magát 
tarthatatlan pozíciókba a dialektikai tér rossz kihasználásával, és való-
jában a troll volt az, aki mindeközben hideg fejjel, saját normáit rendre 
betartva érvelt. Azaz az újonc megérti a trollkodás törvényszerűségeit, 
egyúttal számos, a racionális vitához elengedhetetlen készségének hi-
ányosságára döbbenve rá az önkritikában, önrefl exióban, a vitapartne-
rével szembeni „jóindulat elvének” alkalmazásában, az érzelmeinek, in-
dulatainak kezelésében és végül talán éppenséggel az ironikus attitűd 
és trollkodás felé való nyitottságban való hiányosságaiig.

Persze könnyen lehet, hogy az újonc nem jut el idáig; már koráb-
ban kiszáll a vita értelmetlenségét észlelve, esetleg a „végtelenségig” 
ragaszkodik ahhoz a látszathoz, amit a troll teremt a számára. Előbbi 
esetben talán a trollkodás tanulságai nem is érintik őt. De legalább az 
utóbbi esetben miért nem lebbenti fel a fátylat a troll a trollkodásáról?

Ennek nyilván számtalan oka lehet. A troll és bennfentes közön-
sége vélhetőleg tényleg élvezi a megtévesztésből fakadó helyzetko-
mikumot. Esetleg tényleg vannak szadista hajlamaik, és azt is élvezik, 
hogy az áldozat vergődik. Esetleg humorosnak tartják. Akármi is legyen 
azonban a személyes indítékuk, az adott helyzetre alkalmazott verbális 
irónia didaktikai szerepén ez mit sem változtat: ami adott a vitapartner 
számára, az a megoldandó rejtvény, és ha megmondjuk a megoldást, 
éppen azt vesszük el, ami miatt érdemes nekilátni a megfejtésének.
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PÉLDA A RACIONÁLIS VITÁRA

The Application of Games in Teaching Argumentation 
Techniques. The Orenda-debate: an Example for Gamifi cation
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“So if it [game] is an eff ective and engaging learning tool for children, there is 
no good reason why it should not work for engaging and developing learning in 
adults.” (O’Riordan – Kirkland, 2008: 1). Starting out from this hypothesis based 
on a Constructivist Perspective (Kárpáti 2008; Wingfi eld – Black 2005; McGo-
nigal 2013) we will discuss the role of (board)games in educational techniques. 
Based on this we started the collection of argumentation technical games called 
Debatery, with which we intend to provide an appropriate alternative educational 
developmental tool to the instructors of the subject. In this study we introduce 
one of the debate games from the collection.  The application of the Orenda-
debate game contributes to the development of argumentation technique and 
culture of debate with skill-oriented knowledge transfer equally for instructors 
and students. Our short-term goal with the Orenda-debate is to elevate the 
routine of the students in rational debates. With the creation of the Debatery 
game collection our long-term goal is to introduce alternative possibilities in 
Higher Education that allow for the improvement of the popularity, eff ective-
ness, and standard of argumentation courses, and it also provides possibility for 
the deeper understanding of the curriculum.
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1. Bevezetés

Az érveléstechnika oktatás egyik kiemelkedő pillére – az elméleti 
anyagrész  átadása mellett – a gyakorlási lehetőség biztosítása kellene 
hogy legyen, hiszen az elméleti tudnivalók elsajátítása – ahogy más tan-
tárgyaknál is – még koránt sem jelenti azt, hogy a diák érti és alkalmazni 
is tudja a tanultakat. Kiváltképpen így van ez a felsőoktatásban (Andrews 
2010), ahol a hallgatók egy-egy 90 perces óra keretében, 30-40 vagy 
még nagyobb fős csoportokban hallgatják a tananyagot. Ebben a hely-
zetben az oktatók célja, hogy a limitált keretek között minél több anyagot 
tudjanak leadni, míg a diákok legfőbb célja a vizsgák és zárthelyik tel-
jesítése. A jobbára frontális előadási szituációkban kevés idő marad az 
elmélet gyakorlására, az egyes érveléstechnikai ismeretek kipróbálására, 
a kritikus gondolkodás és az ahhoz szükséges készségek fejlesztésére. 
Ilyen típusú gyakorlatokra többnyire az egyetemen kívül, (kötelező mun-
kahelyi) tréningeken és továbbképzéseken van lehetőség – ahol azonban 
sok esetben hiányzik a trénerek megfelelő tudásbázisa, elméleti-akadé-
miai háttere, valamint a résztvevők motiváltsága is kérdéses.

Fontos látni azonban, hogy ma már van olyan lehetőség, ami se-
gít egyesíteni az akadémiai tudásátadást a tréningek dinamikájával, ez 
pedig a gemifi káció (lásd: Teoretikus háttér). Az oktatás játékosítása 
egyre inkább elterjedt vállalkozás, habár hazánkban – különösen a fel-
sőoktatásban – még nem eléggé ismert.1 Éppen ezért igyekszünk minél 
több játékot bevezetni és alkalmazni saját oktatási gyakorlatunkban, 
melyekkel az érveléstechnika kurzusok mélysége, komplexitása, in-
teraktivitása fejleszthető, és amelyek elősegítik, hogy a hallgatók kor-
osztályuknak és igényeiknek megfelelő társas és dinamikus közegben 
hosszú távú tudásra tudjanak szert tenni. 

Kutatásunk során egy Debatery névre hallgató érveléstechnikai 
játékgyűjteményt kívánunk létrehozni, ami amellett, hogy igyekszik 
lefedni a felsőoktatásban – így a saját gyakorlatunkban is – oktatott 
argumentációs tananyagrész minél szélesebb skáláját, olyan interaktív 
eszközt ad az oktatók kezébe, amellyel a hallgatók elméleti tudása az 
órai keretek közt hatékonyan erősíthető, gyakoroltatható, elmélyíthe-
tő. Hosszú távú célunk, hogy az érveléstechnikai tananyagokhoz olyan 
specifi kus (társas)játékokat alkossunk/fejlesszünk,  melyek az egyes 
ismeretanyagokra, kis- és nagycsoportokra alkalmazva egyaránt köny-

1 Bővebben lásd: Bíró G. I. (2013, 2014); Alexander, B. (2014); DeHaven – 
Ferebee (2012)
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nyen alakíthatók. Első lépésként a közismert Tabu nevű játékot for-
máltuk át érveléstechnikai kurzusunkhoz, melynek célja a hallgatók 
fogalomelsajátítási és -értési technikáinak fejlesztése. (Erről szóló cik-
keinket lásd: Illés – Szabó – Szemere 2015b, c.)

Jelen tanulmányunkban, ugyancsak a gemifi káció jegyében, egy 
másik, ezúttal teljes egészében saját fejlesztésű társasjátékot fogunk 
bemutatni, mellyel az érveléstechnika egyik fontos anyagrészét, a ra-
cionális vitát lehet gyakoroltatni a hallgatókkal.2 Az Orenda-vita névre 
hallgató, harmincfős kurzusra tervezett társasjáték megalkotásakor sa-
ját oktatási tapasztalatainkat és a konstruktivista pedagógia (lásd Teo-
retikus háttér) alapvetéseit tartottuk szem előtt. Mindezt annak érde-
kében, hogy minél átfogóbb, alkalmasabb, dinamikusabb és céljainknak 
megfelelő játékot készítsünk. Fő szempont volt a játék egyszerűsége (ti. 
hogy ne igényeljen bonyolult infrastrukturális eszközöket), a folyamatos 
oktató-hallgató és hallgató-hallgató interakció és visszajelzés lehető-
sége, valamint hogy olyan vitaszituációt teremtsünk, ami elég motiváló 
erővel bír a hallgatók számára ahhoz, hogy elköteleződjenek mellette. 

Tanulmányunkban a teoretikus háttér bemutatása után leírjuk az 
Orenda-vita jellemzőit, menetét és szabályait – kiemelt hangsúlyt he-
lyezve a racionális vita főbb ismérveire. Következő lépésként magát a 
vitaszituációt, a hozzá tartozó szerepeket, tételmondatokat és a játék 
eszközeit mutatjuk be. Végül SWOT-analízissel elemezzük a Orenda-
vitát,  és leírjuk annak jövőbeli lehetséges használati módjait, valamint 
a benne rejlő további oktatási/kutatási lehetőségeket.

2. Teoretikus háttér: konstruktivizmus és (társas)játék

2. 1. A konstruktivista pedagógiai modellről

Kutatásunkban a konstruktivista pedagógiai modell szolgál elmé-
leti keretként azért, mert ez az a pedagógiai szemlélet, amiben kiemel-
ten szerepe van a különböző alternatív eszközök használatának, a közös 
tudásra építő koncepciónak, valamint az interakciónak, ami „a tudás-
szerzést társas tevékenység közben teszi lehetővé” (Kárpáti 2008: 129). 
A különböző reformpedagógiák (például Zsolnay-, Waldorf-, Freinet-, 
Summerhill-, Montessori-módszer stb.) (Reformpedagógia 2015) 
megjelenése óta megfi gyelhető, hogy az a tevékenységrendszer, amely 

2 Az Orenda-vita más vitatípusokra való alkalmazásáról bővebben lásd a Kite-
kintés c. részt.
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a tanulási folyamatot segíti és szolgálja, folyamatosan bővül (Nahalka 
2014). Ezt szem előtt tartva kezdtünk el a különböző játékokról úgy 
gondolkodni, mint a tanulási folyamatot segítő alternatív eszközökről 
(Race 2006), és fordultunk a gemifi káció felé. A konstruktivizmus egyik 
ága a szociálkonstruktivizmus, ami meglátásunk szerint kiválóan ösz-
szeegyeztethető lehet a gemifi kációs törekvésekkel, melyekben a társas 
tevékenység, valamint az interakció kiemelkedő szerepet játszanak. 

A gemifi káció „a különböző játékok (mint a táblás játékok, szerep-
játékok vagy számítógépes játékok) ismert mechanizmusainak, szabá-
lyainak és technikáinak alkalmazása nem játékos környezetben annak 
érdekében, hogy megnöveljük a felhasználó különböző tevékenységek 
elvégzése iránti elköteleződését, kiváltképpen ha ezek a tevékenységek 
unalmasnak vagy rutinszerűnek minősülnek”3 (Laskowski 2014: 972). 
Kutatásunk során azt is fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók által alkal-
mazott tananyag-elsajátítási módszereket és motivációkat megértsük 
(Fry – Ketteridge – Marshall 2008; Griffi  ths 2008). Ehhez azonban szük-
ségesnek találtuk a hallgatók megkülönböztetését tanulási módszereik 
és motivációik tekintetében. Biggs és Tang distinkciójára (2007: 10) tá-
maszkodva láthatjuk a hallgatói különbségeket, továbbá tanulási akti-
vitásukat a különböző oktatási módszerek alkalmazása során (1. ábra). 

Igaz, hogy a fenti ábra (Biggs – Tang 2007: 10) inkább a tanulói 
szélsőségeket jeleníti meg, és az egyéni motivációs tényezőket, va-
lamint célokat kevésbé hangsúlyozza, de ettől függetlenül úgy véljük, 
hogy ez a koncepció, némi változtatással, alkalmas lehet a hallgatói 
különbségek ábrázolására. A szélsőségek kiemelése segít élesen el-
különíteni a két alapvető hallgatótípust és a köztük feszülő szakadé-
kot, amiről úgy véljük, hogy különböző tanítási eszközök és módszerek 
segítségével áthidalható. Ilyen áthidaló megoldást jelent számunkra a 
játék, ami olyan – a konstruktivista modellhez szervesen illeszkedő – 
alternatív gyakorlati eszköz és tevékenység, amely a különböző hall-
gatótípusoknál egyaránt alkalmazható lehet. Ez a velük együtt meg-
alkotott és együttműködésükkel folyamatosan formált aktív tanulási 
rendszer lehet a jövő tudásátadó és mély megértést szolgáló módsze-
reinek egyik kulcsa.

3 Saját fordítás a következőkből: “By defi nition, gamifi cation means using the 
mechanics, rules and techniques known from various kinds of games (includ-
ing board games, role-playing or computer games) in non-gaming context to 
increase user’s engagement in performing various types of activities, especial-
ly if those activities are considered boring or routine.” (Laskowski 2014: 972).
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1. ábra: Hallgatói orientáció, tanítási módszer és a tanulói elkötelezettség szintje
Forrás: saját fordítás Biggs – Tang (2007:10) alapján

2. 2. Egy alternatív oktatási eszköz: a társasjáték 

Amikor társasjátékról beszélünk, olyan tevékenységrendszert ér-
tünk alatta, melynek meghatározó eleme „[...] az életben előforduló va-
lóságos cselekvések elpróbálgatása” (Láng 2002: 4). A társasjátékokat 
különbözőképpen csoportosíthatjuk, azonban tanulmányunkban csak 
egy adott játékra fókuszálunk, amely semmilyen online, IKT (Informá-
ciós és Kommunikációs Technológiák), sem költséges és/vagy külön-
leges eszközöket nem igényel.4 Ami a játékról általában elmondható, 
hogy „érdekes, ötletes, szórakoztató és nagyon lebilincselő tud lenni” 
(Meier 2000: 147). Ugyanakkor felmerül a kérdés: „De mi lenne, ha úgy 
gondolnánk rájuk [ti. a játékra], mint a jövő felsőoktatásának fejlesz-
tését szolgáló színterére?” (McGonigalt 2011 hivatkozza Buck 2013.)

Számos olyan tanulmány született, amely arról szól, hogyan integ-
ráltak sikeresen különböző játékokat a tananyagba az oktatók (Ruben 

4 A gamifi káció online vonatkozásairól lásd: Illés – Szabó – Szemere (2015a, 2015d)
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1999; Marks 2014). O’Riordan és Kirkland (2008) esettanulmányukban 
arról írnak, hogy kurzusuk során mennyire volt sikeres a játékosítás. Le-
írásuk szerint a hallgatók pozitív visszajelzéseket adtak, és a játékokra 
természetesen reagáltak (O’Riordan – Kirkland 2008: 2). Alkalmazásuk 
tehát sikeresnek mondható mind hallgatói aktivitás, mind módszertani 
szempontból. 

Kutatásunkban fontos szerepet játszik az a szempontrendszer is, 
amely a játékot játszó hallgatókat vizsgálja, fókuszba állítva a játéko-
sokban lezajló folyamatokat és érzéseket, melyek az alábbiak lehetnek:
„1. Folyamatos optimizmus (urgent optimism): a játékosok úgy véle-
kednek döntéseikről, hogy sikerre fogják vezetni őket.
2.  Közösségi háló (social fabric): a játékosok megbíznak partnereikben, 
együttműködnek a célok érdekében, továbbá érzik a közösséghez való 
tartozás előnyeit.
3. Élvezetes alkotó folyamat (blissful productivity): a hasznos időtöltés 
örömforrás a játékosok számára, szemben azokkal, akik ugyanezen idő 
alatt nem csinálnak semmit.
4. Jelentőségteljes szerep (epic meaning): a játékosok úgy érzik, hogy a 
játéktérben egy nagyobb esemény részesei, döntéseiknek pedig látvá-
nyos befolyásoló erejük van.” (Marquis 2011-et hivatkozza Illés – Szabó 
– Szemere 2015c: o. n.)

A tananyag kialakításánál fontos tehát fi gyelembe venni a fentebb 
említett szempontokat a megfelelő motiváció és érzések kiváltása ér-
dekében (Marquis 2011). Mivel a tanórára igazított játék „[...] lehető-
séget teremt az együttműködés fejlesztéséhez, valamint elősegíti az 
aktív tanulást” (O’Riordan – Kirkland 2008: 3), ezért úgy tűnik, hogy 
olyan eszköz és/vagy tevékenység, amely a tudás elmélyítését, a tan-
anyag megértését, az elmélet azonnali, gyakorlati beépítését segíti elő. 
Ez azonban csak abban az esetben igaz, ha nem csupán céltalan „ját-
szadozásról” van szó. Utóbbi kitételhez kapcsolódva Meier a következő-
ket mondja: „A megfelelő játék a megfelelő hallgatóságnak, a megfelelő 
időben szórakoztatóvá és érdekessé teheti a tanulást, hozzásegíthet 
az ismétléshez, ezáltal megerősítve a tanulási folyamatot, és akár még 
úgy is működhet, mint egy teszt, amivel mérhető a tanulás” (Meier 
2000: 148).

Ahhoz, hogy egy (társas)játék megfelelően, a konstruktivista mo-
dellhez illeszkedve működjön az adott kurzuson, fontos meghatározni, 
milyen kritériumoknak feleljen meg. A fentebb említett négy szempont-
hoz kapcsolódva a tanórai játékoknak a következő tulajdonságoknak 
kell eleget tenniük:
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1.   Kapcsolódjon a szakterülethez!
2.   Tanítson gondolkodásra!
3.   Legyen szórakoztató, és kössön le, de ne legyen bugyuta és 

mesterkélt!
4.   Legyen alkalmas a tanulók közti együttműködés gyakorlására!
5.   Legyen benne kellő mértékű kihívás, de ne legyen megoldha-

tatlan!
6.   Engedje meg az azonnali visszajelzést!
(Meier 2000: 148)
A fenti pontok és elméleti kikötések fi gyelembevételével alkottuk 

meg az Odera-vitát, melyet a következőkben fogunk kifejteni.

3. A vitajátékról

Ahogy azt már a Bevezetőben írtuk, oktatási tevékenységünk során 
különféle játékokat alkalmazunk, melyekkel korábbi tanulmányainkban 
(Illés – Szabó – Szemere 2015b, 2015c) részletesen foglalkozunk (pl. 
Tabu.) Annak érdekében, hogy kiegészítsük a kurzusokon alkalmazott já-
tékok skáláját online játékokkal is, elemeztük az iCivics oktatásfejlesztő 
program Argument Wars című számítógépes játékát (lásd Illés – Szabó – 
Szemere 2015a, 2015d) is. E korábbi tanulmányokra, valamint a fent be-
mutatott elméleti háttérre támaszkodva terveztük meg az Orenda-vita 
nevű játékunkat, ami kifejezetten az érveléstechnikára, érvelési mód-
szerekre fókuszál, ami szándékunk szerint megfelel a vonatkozó konst-
ruktivista és gemifi kációs szempontoknak is. Azért éreztük szükségét 
egy saját fejlesztésű játék életre hívásának, mert az általunk ismert és 
használt játékok közül egyik sem volt alkalmas teljesíteni azt a komplex 
elvárásrendszert, amit mi a játékkal szemben támasztunk. Módszertani-
lag tehát könnyebb volt kitalálni egy új játékot, mint más, nem érvelés-
technikára specifi kált társasjátékot átalakítani. Így az Orenda-vitát teljes 
mértékben a saját céljainkra, igényeinkre tudtuk szabni, ezzel olyan szó-
rakoztató szerepjátékot alkotva, ami összetett, de mégsem elrettentő 
feladatok elé állítja a hallgatókat egy elképzelt szituációban, aminek ta-
nulságai könnyen átültethetők a valóságba. A számos beépített stratégi-
ai segítség pedig megkönnyíti a hallgatók bevonódását és motiválja őket 
a szereplésre és a gyakorlatban való részvételre. 

A játék megalkotásának további sarkalatos pontja volt, hogy ké-
pes legyen az általunk fejleszteni kívánt készségeket megfelelő módon 
gyakoroltatni a hallgatókkal. Ezek a kívánatos készségek a következők: 
(nyilvános) beszéd, érvelés, racionális és kritikus gondolkodás, helyes 
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és helytelen érvek/érvelés felismerése, érvelési hibák kiküszöbölése, 
érvelési sémák helyes használata, kooperatív gondolkodás, interakci-
ós készségek és csoportos együttműködés, valamint analitikus kész-
ségek. Fontos volt számunkra, hogy a játékot a felsőoktatásban részt 
vevő, képzés tekintetében homogén (pl. kommunikáció szakos) és he-
terogén csoportok körében is egyaránt tudjuk alkalmazni.

A készségeken túl azt is fi gyelembe vettük, hogy – a meieri pontok-
nak megfelelően – jól alakítható, könnyen formálható legyen a játék, azaz:

1. Kapcsolódjon a szakterülethez!
Kifejezetten az érveléstechnikai kurzusok tananyagához, jelenleg 

elsősorban a racionális vita és a helyes érvelési sémák gyakoroltatásá-
hoz hoztuk létre az Orenda-vitát, de a többi vitatípus vagy akár a retorikai, 
meggyőzéstechnikai ismeretek elmélyítése is szerepet kaphat benne.

2. Tanítson gondolkodásra!
A hallgatóknak azonnal be kell építeniük a kapott érvelési sémákat 

az érvelés folyamatába, valamint reagálniuk és elemezniük is kell a part-
ner érveit, ezzel is fejlesztve a hallgatók kritikai, érvelő gondolkodását. 

3. Legyen szórakoztató, és kössön le, de ne legyen bugyuta és 
mesterkélt!

Már az Orenda-vita szituációjának felépítése is arra irányul, hogy 
érdekessé tegye az érvelési helyzetet a hallgatók számára. Azonban 
azáltal, hogy a nehézségi szintet az érvek számával és minőségének 
meghatározásával befolyásolhatja az oktató, elkerülhető a túl könnyű 
vagy unalmas feladat kiadása.

4. Legyen alkalmas a tanulók közti együttműködés gyakorlására!
A folyamatos interakció miatt állandó együttműködés szükséges a 

csapatok tagjai között, valamint a beépített interakciós kör (lásd 3. 2. A 
játék menete) is ezt az aspektust hangsúlyozza.

5. Legyen benne kellő mértékű kihívás, de ne legyen megoldhatatlan!
Hasonlóan a 3. pontban leírtakhoz, a nehézségi szint befolyásol-

ható az érvelő kártyák mennyiségének és minőségének megválasztá-
sával, valamint igény szerint a szabályokat is könnyen lehet módosítani 
(pl. valamely érvelési séma használatának teljes tiltásával/kizárásával). 
Ha ezt megfelelően választja meg az oktató, akkor a kihívás mértéke 
pont ideális lesz a hallgatók számára abban az értelemben, hogy a fel-
adat megoldható és egyben élvezetes is lesz.

6. Engedje meg az azonnali visszajelzést!
A moderátoroknak és az oktatóknak köszönhetően folyamatos és 

azonnali visszajelzést enged meg a játék. Ez nemcsak a hallgatók, ha-
nem az oktatók szempontjából is így van, hiszen azonnal láthatják, ha 
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valamelyik tanuló számára nem minden világos, ha valamelyik érvelé-
si séma használata nem megfelelő, stb. Az oktató ezen visszajelzések 
hatására alakítani tudja a további tanórákat is annak érdekében, hogy 
minél hatékonyabb legyen a tudásépítés és -átadás.  

Az Orenda-vitát egyelőre 30 fős kurzusra tervezve írjuk le és mu-
tatjuk be, mert jelen tanítási gyakorlatunkban átlagosan ennyi fővel 
dolgozunk egy-egy érveléstechnika kurzus során. A példajátékban 
most kifejezetten a racionális vitaszituációt (lásd: Margitay 2007) sze-
retnénk gyakoroltatni a hallgatókkal, ehhez azonban szükséges e spe-
ciális vitahelyzet szabályainak előzetes, alapos ismerete és ismerteté-
se, amit az alábbiakban meg is teszünk. 

3. 1. A racionális vitáról

A racionális vita alapkonfl iktusát az adja, hogy a „[...] két fél el-
térő, ideális esetben egymásnak ellentmondó állásponttal rendelkezik, 
amelyet közösen elfogadott indokok és bizonyítékok alapján, meggyő-
ző – formális és informális – érvelések segítségével akar partnerével 
elfogadtatni. Általában azt szoktuk gondolni, hogy a racionális vita célja 
a másik meggyőzése, a saját álláspontunk meggyőző bizonyításán és a 
másik álláspontjának kritikáján keresztül. Valóban, a feleknek gyakran 
ez a céljuk. A másik álláspontjának megváltozása vagy a vita végére 
kialakuló konszenzus nem feltétele az eredményes vitának. A racionális 
vita célja ugyanis az igazság kiderítése, a helyes álláspont meghatáro-
zása” (Margitay 2007: 25). 

A vita célja tehát egy jó minőségű, igaz tudás elérése, a vélemény-
különbség feloldása, ami többféle célt szolgálhat. „A racionális vita 
stratégiai célja lehet például döntéshozatal valamely kérdésben. A dön-
téshozatali eljárás (vita) során azonban sok egyéb átmeneti, pillanatnyi 
közös célt is el kell érniük. Ilyen cél lehet egy-egy téma körbejárása, az 
érvek keresése, az ellenérvek keresése, a részérvelések elfogadása vagy 
elvetése, a vita racionális jellegétől való eltérés veszélyeinek elhárítása 
stb. Amennyiben ezek a rövid távú (taktikai) célok nem valósulnak meg, 
a vita stratégiai céljainak elérése is veszélybe kerül” (Margitay 2007: 
43). Ha nem sikerül megtalálni a helyes álláspontot, akkor is számos 
előny származik a vitából, hiszen az „[...] igazsághoz, a helyes állás-
ponthoz [...] akkor is közelebb kerülhetünk, ha nem alakul ki egyetértés“ 
(Margitay 2007: 25). Ilyen előny lehet például, hogy a saját álláspont 
előfeltevései és következményei látványosabbá válhatnak; kiderülhet, 
hogy a kérdés nem eldönthető, esetleg hit kérdése; világosabban látjuk 
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a felvehető alternatív álláspontokat. A racionális vita eszközei a racio-
nális érvelés során közösen elfogadott érvelési normák és bizonyítékok, 
erős érvek mentén. A racionális vita sikeressége a vita megfelelő lefoly-
tatásán múlik, tehát a biztos igazságot, megegyezést nem garantálja 
(Margitay 2007: 43-59).

A racionális vita során a feleknek – annak érdekében, hogy a vita 
szabályos és minden tekintetben az igazság keresését szolgáló legyen 
– olyan tényezőket kell fi gyelembe venniük, mint az együttműködé-
si alapelv (grice-i maximák), az implicit utalások és következtetések 
vagy a konfrontációs, argumentációs és dramaturgiai szabályok (lásd 
Margitay 2007). Bár ilyen vitahelyzet tiszta, ideáltipikus formában a 
való életben ritkán fordul elő, fontos tisztában lenni ismérveivel, hiszen 
ezáltal a többi vitaszituációra is nagyobb rálátásunk nyílik. Továbbá a 
racionális vitában való jártasság adja meg azt az alapvető argumentá-
ciós készségszintet, amivel érvelési helyzetekben képesek lehetünk a 
racionalitás talaján maradni, és mind érvrendszerünket, mind az egész 
vitát ennek megfelelő mederben tartani. A helyes és logikus érvelés, a 
személyeskedés és a manipuláció kiiktatása és a helyes álláspont meg-
találására való törekvés olyan készségek, melyek elsajátítását kiemel-
ten fontosnak tartjuk az érveléstechnika oktatásban. Ezek fejlesztésére 
koncentrál az általunk kitalált szituációs vitajáték, melynek működését 
a következőkben fogjuk bemutatni.

3. 2.  A játék menete: az Orenda-vita

Az Orenda-vita olyan argumentációs játék, melyben a hallgatók 
egy elképzelt indián-telepes környezetben és szituációban meghatáro-
zott szerepek és szabályok szerint, kis csoportokban, mégis egyénileg 
racionális vitát folytatnak. A játék előkészítéseképpen a hallgatók 3-3 
fős csapatokat alkotnak, melyek szereplői Józan Ész (irokéz vezető), 
Monsieur Rezon (a francia telepesek vezetője) és J’ó Ind Ulat (az utolsó 
mohikán, moderátor). Ily módon egy 30 fős kurzuson 10 kiscsoport ala-
kítható, akik párhuzamosan, önállóan dolgozhatnak, ami oktatói szem-
pontból még kezelhető mennyiségnek tekinthető. 

A szereplőknek az adott tételmondataik, a részletes szituációleírás, 
a szerepkártyák és a megadott érvelési sablonkártyák alapján (lásd len-
tebb) csoportonként racionális vitát kell folytatniuk, betartva és betar-
tatva annak szabályait és dramaturgiáját. Hasonlóan a Karl Popper-féle 
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vitaszituációhoz5, a vita a pro és kontra oldal váltakozó felszólalásaiból 
és kérdésfeltevéseiből áll, melyek meghatározó időrendben és időtar-
tamban, moderált formában követik egymást, a racionális vita sza-
bályai alapján (lásd lentebb). Esetünkben ez csapatonként Józan Ész 
irokéz vezető és Monsieur Rezon francia telepes vezető szimmetrikus 
vitáját jelenti, amit J’ó Ind Ulat, az utolsó mohikán moderál. A vitázók 
felváltva érvelnek tételmondatuk mellett és cáfolják ellenfeleik tétel-
mondatát, céljuk pedig a szerepüknek megfelelő érdekek képviselete 
és a vitapartnerrel fennálló konfl iktus feloldása a helyes álláspont meg-
találásával. Mindezt úgy, hogy bizonyos előre megadott érveket (lásd 
sablonkártyák) és saját érveket kell felhasználniuk, adott esetben pedig 
segítségeket is igénybe vehetnek. 

3. 3. Szereplők, szituációleírás és tételmondatok

A következőkben az Orenda-vita három szereplőjének szereplő-
kártyáját, a hozzájuk tartozó konfl iktusos szituációt és az egyes té-
telmondatokat írjuk le, melyek majd a racionális vita hátterét adják. A 
szerepek és a szituáció megismerése, valamint a tételmondatok precíz 
megfogalmazása alapvető a racionális vitahelyzetben, hiszen ezek ad-
ják az érvelések bázisát, a keretet (vagy stílusosabban: a játékteret), 
amiben az egyes érvelők mozognak. Ha a szereplők nem értik vagy nem 
jól értik saját és a másik fél álláspontját vagy magát a kiindulási konf-
liktust, akkor az egész vita félresikerülhet, és nem fogja betölteni azt 
a célt, amire hivatott, ti. egy izgalmas, dinamikus készségfejlesztést a 
racionális vita területén. Fontos, hogy az egyes szerepeket és magát a 
szituációt úgy alkottuk meg, hogy a résztvevők álláspontjai megfelelő 
mértékben ütköztethetők legyenek, ugyanakkor legyen bennük any-
nyi rugalmasság, ami alapot nyújt a racionális vita kialakításához. Az is 
szempont volt, hogy a játék a későbbiekben (minimális változtatással) 
könnyen alakítható legyen más vitaszituációkra vagy akár meggyőzési 
és tárgyalási helyzet gyakoroltatására (lásd: Kitekintés) is.  

3. 3. 1. Az Orenda-vita szereplői

A vitajátékban mindegyik kiscsoport három főből áll: két vitázó fél-
ből és egy moderátorból. Az alábbi ábrákon az ő szerepleírásukat és 
hátterüket mutatjuk be. 

5 Lásd: http://www.ede.ngo.ro/karlpopper.htm. Utolsó elérés: 2015. július 5.
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2. ábra: Józan Ész, az irokéz törzsszövetség vezetőjének szerepkártyája

3. ábra: Monsieur Rezon, a francia telepesek vezetőjének szerepkártyája
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4. ábra: J’ó Ind Ulat, az utolsó mohikán, moderátor szereplőkártyája

3. 3. 2. Szituációleírás

1667-ben Észak-Amerikában a francia telepesek vasútvonal épí-
tésébe fogtak, ami a terv szerint éppen az irokézek területén lévő erdőt 
szeli át észak-déli irányban. Az irokézek az építkezés kezdete óta fo-
lyamatosan támadják a vasútvonal építésén dolgozó franciákat. A har-
cok immár három éve folynak, és mindkét oldalon rengeteg az áldozat. 
Odáig fajult az öldöklés, hogy a legutóbbi összecsapásban a telepesek 
és az irokézek vezetője is életüket vesztették. Most 1670-ben járunk. 
Az irokéz szövetség új feje, Józan Ész harc helyett békés megoldást 
keres, ezért racionális vitára hívja a francia telepesek újonnan megvá-
lasztott vezetőjét, Monsieur Rezont. A racionális vita egy semleges te-
rületen zajlik, ahol a vitát moderáló harmadik fél, J’ó Ind Ulat, az utolsó 
mohikán gondoskodik arról, hogy minden az előzetesen megbeszélt, 
racionális vita szabályai szerint alakuljon, továbbá ő az, aki rögzíti a vita 
menetét és az elhangzott pro és kontra érveket is.

3. 3. 3. Az Orenda-vita tételmondatai és az egyes szereplők céljai és érdekei

Az irokézek és a telepesek vezetője az alábbiakban megfogalma-
zott tételmondatok, célok és érdekek alapján vitáznak. Fontos, hogy az 
egyes szereplők csak saját szerepleírásukat, sablonkártyáikat és a kö-
zös szituációleírást (lásd lentebb) ismerik. Rajtuk áll, hogy a vita során 
mikor, milyen és mennyi információt osztanak meg ellenfelükkel, tehát 
érvelésük jó esetben mindig egy-egy taktikai lépés előre kigondolt vita-
stratégiájuk szerint. 
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5. ábra: Az Orenda-vita szituációs térképe

6. ábra: Józan Ész tételmondata, céljai és érdekei



85

8. ábra: J’ó Ind Ulat céljai és érdekei

7. ábra: Monsieur Rezon tételmondata, céljai és érdekei



86

3. 4. A játék eszközei

Az Orenda-vita egyik előnyös tulajdonsága, hogy csak minimális 
eszközöket igényel, melyek igény szerint (például a csoportlétszámtól, 
tananyag ismeretétől és a tudásszinttől függően) könnyen alakíthatók. 
A vitához az alábbi eszközökre van szükség:

– Szituációleírás, térkép és tételmondatok
– Szabálygyűjtemény (a racionális vita szabályainak összefoglalá-

sa: emlékeztető handout)
– Sablonkártyák:
– Érvelőkártyák: amelyeken az érvek olvashatók. Az oktató(k) által 

előre elkészített, a vita szempontjából releváns és irreleváns érveket 
tartalmazza, amelyekről a hallgatók döntik el, milyen sorrendben és ho-
gyan használják fel a vita során. Szemléltetésül a 9. és 10. ábrán muta-
tunk néhány lehetséges példát.

9. ábra: Néhány példa Józan Ész lehetséges érveire
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10. ábra: Néhány példa Monsieur Rezon lehetséges érveire

– Üres kártya: ezek szimbolizálják a hallgatók saját érveit. Amikor 
ezt a kártyát veszik igénybe, akkor az általuk létrehozott érvet kell fel-
használni a vitaszituációban.

– Jokerkártya: felhasználása során a hallgató egy csapattársát 
vagy az oktatót hívhatja segítségül. Ebben az esetben kérhet segítsé-
get új érv bevonásához, álláspontja pontosításához, érvelőpartnere ál-
láspontjának megértéséhez és cáfolásához, valamint az addigi érvelési 
struktúra elemzéséhez, átstrukturálásához stb.

3. 5. Javaslat az Orenda-vita lejátszására

A szabályok ismertetése és a csoportok kiválasztása után tehát a 
hallgatók párokat alkotnak, ahol az egyik fél az irokéz Józan Ész sze-
repével azonosul, a másik fél Monsieur Rezon érdekeit képviseli.  A har-
madik fél pedig a moderátor, J’ó Ind Ulat szerepébe bújik.  Mindez hoz-
závetőleg 15 percet vesz igénybe. 

A vita első körében a hallgatóknak 15 perc, három darab sablonérv, 
valamint két darab „Üres” és egy darab „Joker” kártya áll rendelkezé-
sükre. Az első kört egy ötperces konzultáció követi, amelyen az irokéz 
indián törzsfőnökök és a franciák külön megbeszélhetik egymással ér-
veiket, és segítséget kérhetnek egymástól annak érdekében, hogy a vita 
az ő sikerükkel záruljon. A vita második részében a hallgatóknak ismét 
15 perc áll rendelkezésükre, hogy felhasználják a három sablonérvet. 
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Hasonlóan az első körhöz, a két „Üres” kártya, valamint a „Joker” kártya 
használata szükséges. A vita második körét szintén az ötperces konzul-
táció zárja. A vita záróköre az előző részekhez hasonlóan 15 perc, ahol 
ugyanúgy három darab sablonérvet, két darab „Üres” kártyát, valamint 
egy „Joker” kártyát húznak a hallgatók, amelyek segítenek nekik ab-
ban, hogy a vitát sikeresen zárják. A vita után 20 perc áll rendelkezésre 
arra, hogy a hallgatók bevonásával az érvelés menetét, a pro és kontra 
oldal által elhangzott érveket és ellenérveket, illetve azok helyességét, 
az egyes álláspontokat és kimeneteket, vagyis magát a teljes vitát ele-
mezzük, és a felmerült problémákra választ találjunk. A játék termé-
szetesen időrendileg is szabadon alakítható a különböző igényeknek és 
céloknak megfelelően. (A vita menetét összefoglalva lásd: 11. Ábra.)

11. ábra: Az Orenda-vita menete
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4. Az Orenda-vita elemzése, előzetes elvárásaink

Az Orenda-vitát a 2015 szeptemberétől induló érveléstechnika kur-
zusainkon fogjuk tesztelni a fent leírtak alapján. Arra számítunk, hogy 
pozitív lesz a fogadtatása, és teljesíti azokat az elvárásainkat, melyeket 
felállítottunk, pl. alkalmas lesz a hallgatók korábban felsorolt készségei-
nek fejlesztésére. A játék menetének és szabályainak értékelésére és az 
Orenda-vita hasznosságára vonatkozó információkra is érdeklődéssel 
várunk: mennyire találják a hallgatók alkalmasnak, fejlesztőnek, szóra-
koztatónak, interaktívnak. Leköti-e a fi gyelmüket, érdekesnek találják-e 
a feladatot, valamint elősegíti-e tanulmányi előmenetelüket, és ha igen, 
mennyire? Továbbá saját oktatási tevékenységünkkel kapcsolatos visz-
szajelzésekre is számítunk, elsősorban a tudásátadásra vonatkozóan 
(mely részekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni, jobban kibontani stb.).

A lehetséges befolyásoló tényezőket egy SWOT-analízissel (12. 
ábra) mértük fel. A félév végén, a tesztelés után, újra elemezni fogjuk 
a játékot a gyengeségekre és veszélyekre fókuszálva – mi valósult meg 
közülük, és mi nem. Ezzel az a célunk, hogy továbbfejlesszük, javítsuk a 
játékot annak érdekében, hogy a kiváltani kívánt hatásokat még haté-
konyabban el tudjuk érni a hallgatók körében.

12. ábra: Az Orenda-vita SWOT-analízise
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5. Kitekintés, összefoglalás

Tanulmányunkban a korábbi kutatásainkat, valamint a konstruk-
tivista és a gemifi kációs szakirodalmat alapul véve egy új, általunk 
megalkotott érvelési játékot, az Orenda-vitát mutattuk be. Ez a játék 
– melyet 2015 szeptemberétől fogunk tesztelni kurzusainkon – abban 
nyújtana segítséget, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók ha-
tékonyabban sajátítsák el az érveléstechnika kurzusokon szerzett új 
ismereteket. Az Orenda-vitát úgy építettük fel, hogy rugalmasan alakít-
ható legyen a különböző kurzusok kereteihez. Például az adott órának 
megfelelően választható meg és módosítható a játék időintervalluma, a 
vita nehézségi foka pedig – az érvek mennyiségét és minőségét vagy a 
szabályokat variálva – a csoport adott tudásszintjéhez igazítható.

Jelenleg racionális vita gyakoroltatására optimalizáltuk a játé-
kot, azonban a jövőben további vitatípusokra is ki szeretnénk próbál-
ni, ugyanis az Orenda-vita a legtöbb vitatípus szabályrendszeréhez 
könnyen átformálható. Az Orenda-vitához számos kiadható feladatot 
is lehet társítani, például: érvelésrekonstrukció készítése a hallgatók 
saját vitáiról – ezáltal az érvelés struktúráját alaposabban megisme-
rik, és láthatóvá válik, hol, mit érdemes módosítani a hatékonyabb 
érvelés érdekében. Összehasonlító-elemző házi feladat is kérhető az 
érvelés retorikai, meggyőzési tényezőire fókuszálva, például a verbális/
nemverbális dimenziókat elemezve.

A lehetőségek adottak, a tesztelési, javítási fázis eredményei pe-
dig reményeink szerint beváltják majd az Orenda-vitához kapcsolódó 
előzetes elvárásainkat, és a játék esetleges gyengeségeit és veszélyeit 
sikerül a leghatásosabban kiküszöbölnünk. 
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„SEM AZ DIALECTIKÁHOZ, SEM AZ 
RETHORIKÁHOZ NEM TUDUNK, AZ DOLGOT 
Ő MAGÁT NÉZZÜK”.
EGY RETORIKAI TOPOSZ HASZNÁLATA 
A MAGYAR POLITIKAI ESZMETÖRTÉNETBEN*

“We Are Not Familiar Either with Dialectics or Rhetoric, 
We Can See the Matter in Itself”  

M E S T E R  B É L A

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont,
Filozó� ai Intézet, Budapest

The utterance quoted in the title was formulated in the early 17th century, 
in the political correspondence of István Bocskai. It became known for the 
large sphere of public audience in the eighties of the 19th century when it 
was published amongst other documents of the same epoch as a historical 
source. This document of the early modern Hungarian political ideas has be-
come an often quoted sentence in the modern Hungarian political thought, 
both in theoretical writings and in the rhetoric of daily politics. The usage of 
the quotation of Bocskai in theoretical texts will be exemplifi ed by a letter of 
István Bibó to his friend and fellow-student, Ferenc Erdei as a document of 
the anti-speculative turn of his thinking. The present paper off ers an analysis 
of the original context of Bocskai’s statement as a rhetoric element of a po-
litical controversy. According to the hypothesis of this paper, both Bocskai’s 
utterance about his unfamiliarity concerning rhetoric, and his objective and 
neutral view is a rhetorical tool, as well. Bocskai has successfully established 
the frames of the debate in the beginning of a diplomatic correspondence. 
Modern interpretations and usages of Bocskai’s words disregard this original 
context and use them as an instance of the anti-speculative spirit of the 
Hungarian mind within a framework of national characteristics.

Keywords: 
frames of the argumentation, István Bibó, István Bocskai, national character-
istics, Hungarian intellectual history

* Írásom az OTKA támogatásával készült (K 104643).
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A politikai eszmék történetében gyakran előfordul, hogy vala-
mely klasszikus vagy legalábbis a politikai közösség egyik referencia-
csoportja számára kanonizáltnak számító szöveg átértelmezve, más 
kontextusban újra előkerül. Ha némely közismert, akár szentírási szö-
veghelyre rákeresünk a világhálón, nagyságrendekkel több találatot ka-
punk a szöveg modern politikai kontextusáról, mint eredeti szövegkör-
nyezetéről, keletkezéstörténetéről. Az eszmetörténészek szövegértel-
mezései gyakran rámutatnak a megváltozott kontextusra, a szöveghely 
átértelmezett tartalmára, ám ritkán szentelnek fi gyelmet annak, hogy 
az új kontextusban az értelmük mellett megváltozik a szöveghelyek re-
torikai funkciója is. A következőkben erre a jelenségre adok két példát a 
tizenkilencedik és a huszadik századi magyar eszmetörténetből, tanul-
ságokkal a huszonegyedik század politikai nyelvhasználatára. Az első, 
bevezető példa a legyőzött népek többszöri fölsorolása az Ószövetség-
ben, Mózes és Józsué könyveiben, illetve ezek fölhasználása a tizenki-
lencedik századi magyar nemzeti romantika idején, utalással a toposz 
mai továbbélésére. A másik, mind eredetijét, mind újrafelhasználása-
it illetően jóval bonyolultabb, nehezebben értelmezhető eset Bocskai 
Istvánnak a címben idézett, szinte szállóigeként ismert félmondata. Itt 
kísérletet teszek az eredeti retorikai funkció tisztázására, majd kitérek 
ennek átértelmeződésére a huszadik században, illetve a toposz hu-
szonegyedik századi megjelenésére.

1. Kánaán meghódításának bibliai toposza

Klasszikus példája a jelenségnek az ígéret földjére vonatkozó bib-
liai utalások felhasználása a tizenkilencedik századi magyar kulturális 
nemzetépítés folyamatának korai szakaszában, összekapcsolódva a 
magyar őstörténetre vonatkozó korabeli elképzelésekkel. A Kánaánban 
való letelepedés során legyőzött népek listája csekély változtatásokkal 
nem kevesebb, mint nyolcszor szerepel Mózes és Józsué könyveiben. 
A folytonos ismétlésnek jól kidolgozott retorikai funkciója van az ószö-
vetségi Szentírás általunk ismert végleges, szerkesztett szövegválto-
zatában. Az első előfordulás az Úrnak mint a történelem urának ígére-
tét tartalmazza:

Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Égyiptombeliek kezéből 
és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel és mézzel 
folyó földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, 
Khivveusok és Jebuzeusok lakóhelyére (2 Móz 3,8).
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Az ígéretet az Úr nem sokkal később emlékeztető szándékkal 
megismétli:

És mondám; Kiviszlek titeket az égyiptomi nyomorúságból a 
Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és 
Jebuzeusok földére, téjjel és mézzel folyó földbe (2 Móz 3,17).

Miután megtörtént az ígéret retorikai eszközökkel való bevésése, 
amelyben komoly szerep jut az egyes legyőzendő népek ismétlődő, té-
teles felsorolásának, jóval később következik a buzdítás az Úr akaratá-
nak betöltésére:

Hanem mindenestől veszítsd el őket: a Khitteust, az Emoreust, a 
Kananeust, a Perizeust, a Khivveust és a Jebuzeust, amint megpa-
rancsolta néked az Úr, a te Istened;
Azért, hogy meg ne tanítsanak titeket az ő mindenféle útálatosságaik 
szerint cselekedni, amelyeket ők cselekszenek az ő isteneiknek, és 
hogy ne vétkezzetek az Úr ellen, a ti Istenetek ellen (5 Móz 20, 17–18).

Az ígéret folyamatos, a kulturális emlékezetbe való bevésődést 
szolgáló ismétlése jóval sűrűbben folytatódik Józsué könyvében; amíg 
Mózes könyveiben összesen háromszor ismétlődik a toposz, Józsué 
egyetlen könyvében már ötször fordul elő. Retorikai szerepük kezdet-
ben megegyezik a mózesi helyeken megfi gyeltekkel: az Úr többször 
megismétli ígéretét, és buzdítja népét akaratának beteljesítésére; 
egyben biztosítván, hogy aki az Úr akaratát beteljesíti, azé a győzelem 
ígérete is (Józs 3,10; 9,1–2; 11,3). Ezután ugyanazzal az ismétléssel 
emlékezik meg az immár beteljesített ígéretről:

Ezek pedig ama földeknek királyai, akiket levertek vala Józsué és az 
Izráelnek fi ai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól 
fogva, amely van a Libánon völgyében, egészen a kopasz hegyig, 
amely Szeir felé emelkedik. És adá azt Józsué örökségül Izráel nem-
zetségeinek, az ő osztályrészek szerint;
A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a 
pusztán és a déli vidéken, a Khitteus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, 
Khivveus és Jebuzeusok földjét (Józs 12, 7–8).

Az ígéret földjén való berendezkedést követően az immár betel-
jesedett ígéretnek a visszájára helyeződik a hangsúly; ahogyan az Úr 
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akaratának teljesítése magában foglalja a győzelem kilátását, azon-
képpen az Úr akarata nélkül, pusztán saját erőre támaszkodva kezde-
ményezett, elsősorban hadi természetű vállalkozások többnyire ku-
darcra ítéltetnek:

Majd általjövétek a Jordánon, és jutátok Jérikhóba, és 
hadakozának veletek Jérikhónak urai: az Emoreus, Perizeus, 
Kananeus, Khitteus, Girgazeus, Khivveus és Jebuzeus; de ke-
zetekbe adám őket (Józs 24,11).

Jóval későbbi, háborús szándékokat kárhoztató szentírási helyek 
is rendre erre és az ehhez hasonló korábbi szöveghelyekre utalnak visz-
sza, mondván, hogy a győzelem csak akkor bizonyosan az Úr népéé, ha az 
Úr kifejezetten elrendelte a hadba szállást. Más eseteket tekintve viszont 
nincs olyan ígérete, hogy mindig, minden vállalkozásában megsegíti népét.

A beteljesített ígéretre való emlékeztetés és az elbizakodottságtól 
való óvás folyamán lassan megváltozik a majdnem változatlan formá-
ban ismételt népnevek szövegbeli funkciója. Míg korábban sokaságuk 
azt emelte ki, hogy mily nagy az Úr ereje, aki ennyi ellenféllel szemben 
segíti győzelemre az övéit, most a már nem létező, az Úr által eltörölt 
népek listája azt érzékelteti, hogy a történelem urának hatalmában áll 
egykor hatalmas történelmi szereplőket olyan módon kiiktatni a tör-
ténelemből, hogy csupán a puszta nevük marad meg. Különös jelen-
tősége van ebből a szempontból a girgazeusok megjelenésének (Józs 
3,10; 24,11). Talán azért kerülnek be a felsorolásba, mert velük lesznek 
a legyőzött, az Úr által eltörölt népek éppen heten. Ugyanakkor még 
annyira sem azonosíthatóak a térség valamely korabeli etnikumával, 
mint a népek listájának másik hat neve. Így éppen ismeretlenségükben, 
titokzatosságukban lesznek bizonyságává annak, hogy milyen tökéle-
tesen eltörölhet a történelem ura bármely népet, sőt az is csupán rajta 
áll, hogy puszta nevüket mások számára való tanulságként megőrizze.

1.2. A bibliai toposz a magyar eszmetörténetben

A toposz tizenkilencedik századi magyar felhasználása Horvát Ist-
vánnál egészen más mintázatot követ (Horvát 1825). Horvát eljárása 
középkori gesztáinkig nyúlik vissza. Itt az uralkodói ház és az arisztok-
rácia pogány korba visszanyúló történelmi hagyományait kellett ösz-
szeegyeztetni a Szentírás hagyományával, így találtak rá a krónikások 
Nimród királyra, aki megfelelő égtáj alatt (valahol keleten) lakott, és 
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elég ködös alak volt ahhoz, hogy a pusztáról hozott genealógiai hagyo-
mány élére illesszék. A keresztény Európában magának helyet talált 
magyarság így foglalt magának helyet a középkori biblikus világkép vi-
lágtörténeti tudatában is. Mindeközben Nimród (inkább negatív) bibliai 
tulajdonságai, szentírási (nem túl fontos) szerepe háttérbe szorult, a 
magyar krónikások számára éppen elégnek bizonyult az a tény, hogy 
bibliai alakról van szó, akire ily módon hivatkozni lehet. Hiszen a pusztai 
hagyományból hozott genealógiának Ádámig kell elérnie, hogy értel-
mezhető legyen a keresztény Európában is, és ehhez elég találni egyet-
len személyt, akinek Ádámtól való származása a Szentírásból kiderül, 
ugyanakkor kapcsolni lehet hozzá a saját eredetmondákat. Nimród 
keleti, vadász, ugyanakkor kétségtelenül király, ez a geszták szerzői és 
közönségük számára éppen elegendő. Hasonló megoldásokat válasz-
tottak más, a népvándorlás korában felbukkanó népek, vagyis a mai 
európai nemzetek elődei többségének a krónikásai is.

A tizenkilencedik századi nemzeti ébredés termékei, köztük Hor-
vát István munkája, miközben bizonyos értelemben folytatják a bibliai 
szöveghelyek kreatív felhasználásának hagyományát, már nem csupán 
mellőzik a felhasznált bibliai szöveghelyek eredeti értelmét, retorikai 
funkcióját, hanem néha egyenesen ellentmondanak annak. A Szent-
írás történetteológiájának üzenete szerint az Úr végtelen, a történelem 
szereplőinek végleges eltörlését is magában foglaló hatalmáról tanús-
kodó passzusok rejtélyes, megfejtendő jelekké válnak, amelyekből a 
magyarság őstörténetének emléknyomai olvashatók ki. A legtitokzato-
sabb, éppen mert az Úr által a népnév kivételével ténylegesen eltörölt 
girgazeusok lesznek a legvonzóbbak „azon az álomösvényen, amelyen 
Kollár csupa tótot, Horvát csupa magyart talált”, ahogyan egy reform-
kori refl exió élcelődik Horvát elméletén.

Ha ma magyar nyelven keresünk rá a világhálón a föntebb idézett 
szentírási helyekre, elsőként nem bibliainterpretációkat kapunk, ha-
nem utalásokat Horvát István föntebb hivatkozott munkájára a magyar 
őstörténeti érdeklődés valamely mai szubkultúrájának kontextusában, 
esetenként nem mentesen az átpolitizálódástól. Valószínűleg nem 
volna nehéz megtalálni az összekötő pontokat a palesztin őstörténe-
ti szubkultúra hasonló eszközökkel dolgozó, hasonló hivatkozásokat 
felhasználó ciszjordániai interpretációival sem – Gázában inkább a 
fi liszteusokra hivatkoznak elődként. (Bővebben foglalkozom közel-
múltban megjelent tanulmányomban az idézett bibliai toposzok Horvát 
István-féle interpretációjának szerepével a 19. század egyik jelentős 
magyar őstörténeti vitájában, lásd: Mester 2014).
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2. „az dolgot ő magát nézzük”

Ahhoz, hogy Bocskai István kijelentését kellő súllyal értékeljük és 
értelmezzük, azt az európai és hazai szellemi környezetet kell először 
is tekintetbe vennünk, amely éppen nem volt idegen „az dialectikától és 
az rethorikától”; sőt, a magyar esetben éppen a politikai gondolkodá-
sunkra hosszú időn keresztül jellemző közjogi fi kciókhoz való ragasz-
kodás forrásvidékét, eredetét lelhetjük föl benne. (Itt csak dióhéjban 
van terem utalni a kérdésre, bővebben értekezem azonban a problé-
máról közelmúltban megjelent írásomban, lásd: Mester 2015. Ugyanitt 
a jelen írásomban foglaltakhoz hasonló értelemben érintem Bocskai 
mondatának eredeti retorikai funkciójának és Bibó Bocskai-idézetének 
a kérdését is.) A továbbiakban először ezt a szellemi környezetet vázo-
lom, majd kitérek Bocskai szállóigévé vált mondatának egyik fontos jel-
lemző felhasználására a huszadik században, végül visszatérek Bocs-
kai mondatának eredeti kontextusához, föltárván abban a szerző által 
valószínűleg szándékozott retorikai funkciót, majd végül fölvillantom a 
toposz mai politikai használatának jellemzőit.

2.1 Közjogi ) kcióink a kora újkorban

A Szentkorona-eszme modernkori eszmetörténeti szerepének is-
meretében provokatívnak tűnhet az eszmekör republikánus elemeire hi-
vatkozni, holott az a késő középkori, kora újkori gondolat, hogy a Szent-
korona király nélkül is létezik, sőt azonos az országlakosok összessé-
gével, fontos előzményét képezi a későbbi évszázadok magyar politikai 
gondolkodásának. A feszültséget jelzi az a magyar protestáns biblia-
fordításokból ismert terminológiai megoldás, amely szerint a malkut 
Jahve / baszileia tu theu / regnum Dei terminust (Isten) ország(á)nak 
fordítják, míg más nemzeti nyelveken királyságról beszélnek. (Különbö-
ző szófordulatokkal Bölcs 10, 10; Dán 2,44–45; Márk 4,11; különösen 
tanulságos Juraj Dalmatin protestáns környezetben létrejött szlovén 
fordítása, amely azonban függelékként tartalmazza a deuterokanonikus 
szentírási könyveket, így a Bölcs 10,10-et is, amely az egyetlen olyan 
ószövetségi hely, ahol pontosan ebben a formában fordul elő a kifeje-
zés; lásd Dalmatin 1584.) Ez a szóhasználat, immár teológiai tartalmá-
tól függetlenül, áthatotta a politikai közbeszédet is. Jóllehet az „ország” 
jelentése etimológiáját tekintve magyarul is királyság, ez a régi értelem 
és az új, király nélkül is létező ország képzete termékeny feszültséget 
jelenített meg, valahányszor szóba került király és országának viszo-
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nya. Az uralkodó és országa elválasztása után következett az uralkodó 
személyének és az általa betöltött funkciónak az elválasztása. Nem a 
király két testének középkori elképzelésére utalok itt, hanem az offi  cium 
Cicero által megformulázott római jogi és egyben morálfi lozófi ai fo-
galmának (Cicero 1974) humanista felújítására, majd megjelenésére a 
reformáció hivatásfogalmában, legtisztábban Kálvin Institúciójában. A 
magyar gondolkodásban először Melius Juhász Péter Római levél-ma-
gyarázata (Melius 1563) választja szét világosan a fejedelem személyét 
tisztétől (offi  cium). Ezek a fi nomkodásnak tetsző megkülönböztetések 
az alapjai azoknak a kor emberének mindennapjait érintő dilemmák-
nak, amelyekbe éppen nem a dialektika és retorika iránti vonzalmuk-
ból szaladtak bele például a hajdúkapitányok és tábori lelkészeik olyan 
éles helyzetekben, mint a nagykereki csata előestéje. Azt kellett ugyanis 
eldönteniök, hogy éppen ki tölti be a legitim világi hatalom tisztét, kinek 
kell engedelmeskedniök, és meddig, milyen korlátok között érvényes az 
addigi hatalomnak letett katonai esküjük. Nagyon is fontos volt tehát 
nekik, hogy Bocskai tekinthető-e nép által szerzett felsőbbségnek vagy 
az Úr által Izráel bíráinak mintájára küldött szabadítónak. (Kálvin Nagy 
Institúciója szerint e két tiszt betöltője lehet a jogos ellenállás vezetője.) 
Éppen nem a „dolgot magát”, hanem az azt övező, magyarázó dialek-
tikát kellett hogy nézzék tehát maguk a hajdúk is, bármit gondoljunk is 
egyébként az elméleti kérdések iránti érzékükről.

2.2 Bocskai mondatának felhasználása a 20. században

Úgy tűnik tehát, hogy a jogi fi kciókban való bizodalom kora újkori ma-
gyar trendjének ellentmondanak Bocskainak azóta is sokszor, sokak és 
sokféle véleményt képviselők által idézett szavai: „sem az dialectikához, 
sem az rethorikához nem tudunk, az dolgot ő magát nézzük, csak az mi 
nemzetünk javát és magunk megmaradását concernálja”. Éppen a szö-
veg gyakori idézése, máig tartó hatásossága kell hogy gyanakvóvá te-
gyen bennünket legalábbis az iránt, hogy a második, a retorikához való 
hozzáértést tagadó kijelentést szó szerint vegyük.

Lássuk előbb e szinte szállóigévé vált idézet egyik jellegzetes 20. száza-
di felhasználását. A már korábban nyilvánosságra került, eredetileg azonban 
magáncélú szövegben, Bibó Istvánnak peregrinációja idején hazaírt, Bocs-
kait idéző levelében monográfusa, Kovács Gábor látja meg a későbbi for-
mátumos politikai gondolkodó spekuláció-ellenességének mély gyökereit. A 
posztgraduális tanulmányait Bécsben és Genfben folytató fi atal gondolkodó 
így ír szellemi tapasztalatairól a szegedi diáktársnak, Erdei Ferencnek:
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Ami magamat illeti, azt hiszem, agyajárásom alapjában egyféle ma-
radt, csak éppen realistaságom (és inkább nemforradalmiságom) 
szigorú megtartásával az abszolút Értékek nagy igénylésébe jutot-
tam, ami nem is éppen ellentétes, sőt nagyon természetes. Most is az 
jó Bocskay [sic!] fejedelem szavával élvén „az dialektikához és reto-
rikához nem tudunk, (sajnos, mi tudunk) az dolgot ő magát nézzük”, 
de az nézésből nem következik az dolgoknak megtartása és meg-
maradása. Igazában inkább a gondolkodás módjára nézve békétlen-
kedem, mint a cselekvésére. Kissé meghasonultam azzal a zsidósos 
agyajárással, amely az igazság útjait a módszerben, az ellentmon-
dástalanul egységes rendszerben és a logikus formulákban látja. Eu-
rópai betegség ez nagyon. Szép és érdekes példája itt ennek Kelsen, 
akinek itt buzgó szemináriumi hallgatója vagyok. Nagyon közvetlen és 
zseniálisan okos ember, de nekem Horváth valahogy igazabb. (Bibó 
István levele Erdei Ferenchez 1935. február 7-én, Genfből. Lásd: H. 
Soós 1991: 30; a levelet Bibó István spekulációellenességének korai 
példájaként idézi Kovács Gábor. Lásd: Kovács 2004: 88, 48. lj.)

Bibó István szavaiban a pályakezdő gondolkodó szellemi útkeresé-
se kapcsolódik össze az európai intellektuális válságból való kilábalás, 
egyszersmind a német kultúránál messzebb látó nemzetközi kitekin-
tés igényével, valamint némi nosztalgiával a Horváth Barna professzor 
előadásainak emlékével jelképezett otthoni szellemi környezet iránt. A 
levél rendkívül informatív a pályakezdő Bibó dilemmáit tekintve, és mint 
ilyen, inkább a két világháború között induló nemzedékek gondolkodá-
sára jellemző, nem annyira a példaként idézett kora újkori államférfi é-
ra. Figyelemre méltó, hogy Bibó a levélben tisztán metodológiai szem-
pontból citálja Bocskait, a nevezetes szöveghely mai politikai felhasz-
nálásában leghangsúlyosabb részt, a nemzet javát és a megmaradást 
mindenek elé helyező kitételt egyáltalán nem is idézi.

2.3 A szöveg kora újkori retorikai szerepe

Térjünk vissza a kora újkori szöveg eredeti kontextusához, és vizs-
gáljuk meg, tényleg benne van-e a 20. századból visszavetített spe-
kulációellenesség. Az idézet teljes szövegkörnyezetével együtt így szól:

Ám meglátják ő fölségek, ha hozzánk kegyelmeddel együtt ezen do-
log felől akarnak valakit fárasztani, avagy nem, de ezt bizonyosan 
ott fönn is eleikben adhatja ő fölségeknek, hogy mihozzánk valami 
bőbeszédű persuasort csak heában fárasztanak, miért hogy sem 
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az dialectikához, sem az rethorikához nem tudunk, az dolgot ő ma-
gát nézzük, csak az mi nemzetünk javát és magunk megmaradását 
concernálja azonkívül az szók és persuasisok minállunk semmit sem 
fognak (Bocskai István levele Kassáról Illésházy Istvánnak, Bécsbe, 
1606. február 6-án, lásd: Szilágyi 1878: 70).

A levélben Bocskai a bécsi béketárgyalások során kívánatos ma-
gatartást és az ott képviselendő álláspontot körvonalazza a magyar fél 
képviselője számára. Aki ezt a tárgyalási stratégiát így formába tudta 
önteni, arról sok minden állítható, csak az nem, hogy éppen a retori-
kához ne értett volna. A megszólalás közvetlen célja jól elhelyezhető 
akár az érveléstechnika mai fogalomrendszerében is. Arról van szó: el 
kell kerülni, hogy a vitapartner értelmezési keretén belül folyjék le a dis-
kurzus. Ennek legjobb módja, hogy azt a tárgyhoz nem tartozó speku-
latív csűrés-csavarásnak láttatjuk. A persuasor, a hivatásos rábeszélő 
persuasisainak elutasítása a retorika elméletének mai nyelvén annyit 
tesz, hogy nem engedjük a vitatémát átkeretezni a másik fél szempont-
jai alapján, hanem ragaszkodunk a magunkéhoz oly módon, hogy nem 
ismerjük el a másik keretezés létjogosultságát. Ha ezt elértük, a magunk 
értelmezési kerete már érték-semlegesnek fog tűnni; hiszen nem arra 
akarjuk rávenni vitapartnerünket, hogy fogadja el saját interpretáción-
kat a helyzetről, hiszen mi csupán „a dolgot magát nézzük”, a másik az, 
aki mindenféle bonyolult spekulációval akar előállni. A másik megoldás, 
saját értelmezési keretem elfogadtatása itt reménytelen; hiszen arról 
volna szó, hogy a zsarnok nyilvánosan ismerje el: hatalmával zsarno-
ki módon élt vissza, ezért jogos volt a vele szemben az én vezetésem-
mel indított aktív ellenállás. Marad tehát a retorikában való tudatlan-
ság ravaszul megfogalmazott, éppenséggel ügyes retorikai fogásként 
alkalmazott deklarálása abból a célból, hogy a mindkét fél számára 
kölcsönösen elfogadhatatlan értelmezési kereteket félretéve egyáltalán 
megindulhassanak a szükséges tárgyalások. Uralkodó nem tárgyalhat a 
lázadóval, az Úr által Isten népe (a magyarok) számára küldött szaba-
dító nem alkudozhat azzal a zsarnokkal, aki ellen küldte az Úr. A „dolog-
ban magában” azonban (adózás, helyőrségek elhelyezése stb.) addig is 
megállapodhatnak, amíg a fő kérdés el nem dől valahogyan.

Bocskai szóban forgó idézetére rákeresve a világhálón hasonló 
meglepetés érhet, mint előző, bibliai példánk esetében. Bocskai és Bibó 
vagy az őket elemző mai eszmetörténészek gondolatai csak sokadjára, 
alig reprezentáltan jelennek meg a találatok között. Annál többször 
idézik viszont változatos aktuálpolitikai ügyekben a nemzeti önelvűség 



104

különféle színezetű képviselői. Az eredeti retorikai keretezési probléma, 
illetve ennek átfogalmazása Bibó István révén metodológiai kérdéssé 
ezekben a megszólalásokban lényegtelenné válik, ha egyáltalán ész-
reveszik ezt az aspektust az idézők. A Bocskai által retorikai keretezési 
okokból elutasított, valójában nagyon is fi gyelembe vett elméleti szem-
pont – itt már minden elmélet – pusztán úgy jön már csak számításba, 
mint a nemzeti érdekkel szembeni, egyben a nemzettől idegen okosko-
dás, avagy az idegenek okoskodása.
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NYELV, KIBERNETIKA, POLITIKA – 
GEORG KLAUS DIGITALIZÁLT POLITIKAI 
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Sprache, Kybernetik, Politik 
- Digitalisierte politische Philosophie von Georg Klaus

K I S S  L A J O S  A N D R Á S

Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

In diesem Aufsatz wird gezeigt, dass der ehemaliger ostdeutscher 
Philosoph, Georg Klaus, sowohl auf dem Gebiet der Informationstheorie 
als auch bezüglich der Fragen der politischen Sprache eine Reihe wertv-
oller Lösungen ausgearbeitet hat. Was das Problem der Information bet-
riff t, entwickelte Klaus eine eigenartige Informationsauff assung, nach der 
die  Information weder Materie noch Bewusstsein sein solle. „Es gibt zwar 
keine Information die unabhängig von der Materie existiert, aber Informa-
tion ist nicht Stoff , Information ist auch nicht Energie“, sagt der Verfasser. 
Nach der Meinung von Klaus soll die politische Agitation grundsätzlich 
drei Funktionen erfüllen, die des Informierens, der Erzeugung von Be-
wertungen und eines Appells zum Handeln. Informationen werden im-
mer zu einem Zweck vermittelt, mit deren Hilfe ein bestimmtes Ziel, eine 
bestimmte Handlung, erreicht werden kann und soll. Dazu werden mit In-
formationen Handlungsimpulse ausgelöst, die das Mitdenken und Mitar-
beiten der Angesprochen zu unterstützen sucht. Sein Spätwerk Sprache 
der Politik verbindet Erkenntnisse aus der „marxistischen Semiotik“, der 
Kybernetik, Informationstheorie, Soziologie, Logik usw. zu einem Plan der 
„marxistischen geprägten” politischen Rhetorik. 

Keywords: 
Information, Signal, Symbol, Bedeutung, Kybernetik, Agitation, Politik, 
Sprache



106

1. Szignál – információ – jel – értelem: 
Georg Klaus szemiotikájának alapfogalmai

1.1. Klaus szimbólumértelmezése

A hatvanas és a hetvenes évek kelet-német fi lozófi ájának talán 
legismertebb alakja, Georg Klaus több munkájában is foglakozott a 
szimbólum és más jelrendszerek ismeretelméleti, nyelvpolitikai jelen-
tőségével. Az idősebb nemzedékek talán még emlékeznek arra, hogy 
Klaust már abban az időben is a dogmatikus marxisták között tartot-
ták számon, mégis a (kelet)-berlini fi lozófus minden egyoldalúságával 
együtt azon kevesek közé tartozott, aki elsőként kezdett el vizsgálni egy 
sor érdekes – akkoriban még a nyugati világban is újdonságnak számí-
tó – fi lozófi ai problémát az ún. szocialista táborban. Továbbá arról sem 
kellene elfeledkezni, hogy Klaus néhány szemiotikai és nyelvfi lozófi ai 
ötlete beépült az európai tudományosság időtálló értékei közé, miként 
arra számos világhírű fi lozófus és társadalomtudós is felhívta a fi gyel-
met.1 Klaus az egyik legjobb könyvében (Speciális ismeretelmélet) külön 
fejezetet szentel a szimbólumok vizsgálatának. „Minden szimbólumnak 
tekinthető, ami valami más helyett áll. Ez a ’más’ lehet objektíve, tehát 
valóságosan létező dolog, de lehet akár egy gondolat is, ami a maga 
részéről megint csak egy szimbólum” (Klaus 1966: 51-52). A szimbólu-
mok mindig konvencionális ismertetőjelekhez kapcsolódnak. Lényeges, 
hogy a szimbólum és a szimbolizált között nincs oksági kapcsolat. A 
szimbólumokat gondosan meg kell különböztetni a jelzésektől, s éppen 
ezért a tapasztalatokat és az észleleteket nem lehet szimbólumoknak 
tekinteni. Azzal a „képességükkel”, hogy a szimbólumok pusztán csak a 
gondolatban létező dolgok helyett is felléphetnek, különleges erőt köl-
csönöznek a szimbólumhasználóknak. „A szimbólumok fölötti uralom – 
vagyis az a képesség, hogy az ember működtetni képes a szimbólumo-
kat – ugyan teljes egészében nem helyettesíti a dolgok fölött gyakorolt 
valódi hatalmát, ugyanakkor mégiscsak az első lépcsőjét jelenti ennek 
a hatalomnak (…)” (Klaus 1966: 53). A marxista irodalomban gyakran 
találkozunk olyan állásponttal, mondja Klaus, hogy az a fajta szellemi 
tevékenység, amely csak szimbólumokkal való játszadozásban merül 
ki, nemcsak hogy teljesen haszontalan a társadalom számára, de ki-
fejezetten veszélyes is lehet. Pedig a szimbólumokkal mint absztrakt 

1 Például Umberto Eco, aki az egyik könyvében (2004: 351) Klaus a nyelvfi lozófi ai 
munkáit Habermas, Austin és Searle hasonló tevékenységével helyezi egy sorba. 
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szellemi egységekkel folytatott játékot nem nélkülözhetik sem a mű-
vészek, sem pedig a tudósok. „Persze, mondja Klaus, a Hermann Hesse 
Üveggyöngyjátékában szereplő Magister ludens biztosan nem tekint-
hető a tudós ember eszményének. De mégis ostobaság lenne elvitatni 
tőle a világban elfoglalt helyét” (Klaus 1966: 59).2

1.2. Szignál – információ – jel – értelem

De miként az imént már utaltam rá, a szimbólumok problematiká-
ja nem önmagában, hanem mint a nyelv, a kommunikáció és a kiberne-
tika egy részkérése fogalakoztatta Klaust, aki az ötvenes évek elejétől 
kezdve 1974-ben bekövetkezett haláláig újra és újra visszatért a sze-
miotika, az információelmélet és a kibernetika fi lozófi ai szempontból 
történő feldolgozásának feladatához. Információelméleti szempontból 
nézve az 1963-ban megjelent Szemiotika és ismeretelmélet, illetve a 
csak posztumusz napvilágot látott Racionalitás – integráció – infor-
máció. A tudomány fejlődéstörvényei napjainkban című munkái tekint-
hetők a legfontosabbaknak (Klaus 1963, Klaus 1974). Hozzá kell ehhez 
tennem, hogy Klaus a nyelv vizsgálatát nem korlátozta a természetes 
nyelvekre, hanem minden olyan természetes és mesterséges jelrend-
szert, illetve kibernetikai rendszert nyelvnek tekintett, amellyel infor-
mációt lehet közvetíteni. Egy információátvitelre képes jelrendszernek 
a következő feltételeket kell teljesítenie: „a rendszer minden jelenének a 
jelentésére vonatkozón invariánsnak kell lennie, azaz az emberek nagy 
tömege számára egyugyanazon jelentéssel kell rendelkeznie, továbbá 
a jeleket csak az adott szabályrendszer segítségével lehet kombinál-
ni” (Eckardt 2005: 29). Ilyenformán a képeket, a matematikai formu-
lákat vagy éppen a kémiai szimbólumokat szintén nyelvként kezelhet-
jük. Azonban látni kell, hogy az artefaktuális, illetve szimbólumnyelvek 
mindig csak egy szűkebb szakmai közösség számára hozzáférhetőek, 
és a normál emberi nyelvhez képest vitathatatlanul érvényesülő egyér-
telműségükért és precizitásukért azzal kell fi zetniük, hogy csak a ter-
mészetes nyelvek segítségével képesek a szimbólumkészleteiket és a 
szintaxisukat fejleszteni. Az emberi gondolkodás primer formája csak 

2 Klausról tudni kell, hogy nemcsak kiváló sakkozó volt (1942-ben az ún. Nagy-
német Sakkbajnokságon megosztott második helyezést ért, mégpedig úgy, 
hogy korábban – kommunista meggyőződése miatt – éveket töltött a dachaui 
koncentrációs táborban, ahol kizárólag „önmagával” tudott gyakorolni), hanem 
a játékelméletről is irt egy fi gyelemre méltó könyvet.  
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a természetes nyelvek segítségével realizálható, a műnyelvek mindig 
megmaradnak hasznos, de szekunder jelentőséggel bíró kommuniká-
ciós formának. A következőkben szeretném bemutatni Klaus szemioti-
kájának alapfogalmait, illetve az információközvetítés és információtá-
rolás működési mechanizmusait.

A jel fogalmát Klaus a következőképpen defi niálja az általa szer-
kesztett kétkötetes keletnémet fi lozófi ai szótárban: 

„A jel – a szignál maga az információ hordozója; minden szignál-
halmaz absztrakciós osztálya, amelyek egy meghatározott szituá-
cióban egymásnak megfelelnek.  A jel viszont mindig egy hírt, egy 
információt vagy egy adott információ alkotórészét tartalmazza. A 
jel mindig valamilyen (magához képest) különbözőre utal, vagyis egy 
tárgyra, egy kapcsolatra stb., vagyis arra, amit jelöl. A szóban forgó 
objektum (kapcsolat) a jel jelentésének forrása. Ezért minden jelet 
a vele egyjelentésű szignáltömeg ekvivalenciaosztályaként is lehet 
defi niálni. Miközben a jel folyamatosan fi zikai objektum minőségé-
ben létezik (…) a jel mindig több mint maga a puszta fi zikai képződ-
mény” (Klaus/Buhr 1975: 1322).3 

3 Klaus fenti jeldefi níciója élesen szemben áll Lenin „materialista” képmásel-
méletével (Abbildtheorie), aki a következőképpen bírálja Helmholtz szimbó-
lumfelfogását: „Ha az érzetek nem képmásai a dolgoknak, hanem csak jelek 
vagy szimbólumok, amelyek „egyáltalán nem hasonlítanak” a tárgyakhoz, akkor 
Helmholtz materialista kiinduló tétele meginog, a külső tárgyak létezése bizo-
nyos mértékig kétségessé válik, mert képzeletbeli tárgyaknak is lehetnek jelei, s 
ilyen jelekre vagy szimbólumokra mindenki tud példát” (Lenin 1976: 218). Klaus 
és Lenin „jelelméleti” felfogásának különbségeire Hans Bozenhard tanulmánya 
hívta fel a fi gyelmemet. Lásd Bozehard (2004: 295-309). Érdekes adalék lehet 
Klaus bonyolult személyiségének megértéséhez az a különös történet, misze-
rint ugyan egyrészt vitathatatlanul elszánt marxista volt, aki már tizenhat éve-
sen belépett a Német Kommunista Pártba (1934 és 1939 között öt évet töltött 
Dachauban), másrészt a hatvanas években állítólag olyanokat mondott a Hum-
boldt Egyetemen, hogy aki Lenin Materializmus és empiriokriticizmus című 
munkájából akar doktorit írni nála, az kettesnél jobb jegyre ne számítson. Lenin 
szóban forgó műve kapcsán a magam részéről inkább Karl Popper felfogását 
osztom, aki szerint ez a könyv igenis fi gyelemre méltó fi lozófi ai értékeket kép-
visel. Lenin munkájának keletnémet recepciójáról lásd Wittich, Dieter: Lenins 
Buch »Materialismus und  Empiriokritizismus«. Seine Entstehungsgeschichte 
sowie progressive und repressive Nutzung. In: GERHARDT et al. 2001: 160-179).    
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A szignálok csak a lehetséges jelek hordozói, mivel csak a jelek 
tekinthetők valódi információhordozóknak. Az információs jelrendszer 
csak „kihasználja” a materiális hordozó állapotváltozásait. Persze szig-
nálra (vagyis anyagra) szükség van, mert e nélkül nem létezhetne in-
formáció sem. A jelet mindig viszonylagosnak (vagyis nem önállónak) 
kell tekinteni, mert ugyanaz a jel egy adott struktúraegyüttes milyensé-
gének megfelelően (amelyből ez a jel létrejön) különböző információk 
hordozója lehet. Szemiotikai értelemben véve, mondja Klaus, „minden 
egyes anyagi jel egy sajátos egyed, kétszer nem fordulhat elő, és egy sor 
olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek a szemiotikai szemléletmód 
szempontjából semmi szerepet nem játszanak. Például az ezen az ol-
dalon többször előforduló ’jel’ szó minden egyes realizációjában többek 
között olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amilyeneket a többi reláció 
pusztán abból a tényből kiindulva, hogy más helyen és más összefüg-
gésekben áll, nem tud felmutatni” (Klaus 1975: 2009). Megjegyzendő, 
hogy a Klaus által bevezetett szemiotikai terminusoknak meghatáro-
zott információelméleti fogalmak felelnek meg.  Az egyik oldalon állnak 
a „jel”, a „jelrendszer” és a „jelentés” (Bedeutung) terminusok, míg a 
másikon a „fogalmak”, a „szignál”, a „szignálkészlet” („kódok”), illetve 
a „hírek” terminusai. A „hírek” terminussal az információk ama alosztá-
lyait illeti Klaus, amelyek az emberek között lezajló információcserével, 
azaz tudathordozók által közvetített folyamatokkal állnak kapcsolat-
ban. „Hogy a jel segítségével előállított információ a kommunikációs 
partner részéről cselekvéseket is kiváltson, ehhez a jeleknek jelentéssel 
vagy értelemmel (Sinn) kell rendelkezniük” (Eckhardt  2005: 30). Ah-
hoz, hogy a kommunikációs partnerek megértsék egymást, közös jel- 
és fogalomkészletekkel kell rendelkezniük. Az információk egyik alosz-
tályát éppen a szemantikus információfogalom jelenti. De a szignálok 
nemcsak lehetséges jelentéshordozók, hanem egyúttal a megnevezé-
sek hordozói is, s ennyiben az emberek közös megnevezéskészlettel 
(Bezeichnungsvorrat) is rendelkeznek. Ez az aspektus a szigmatikus 
információfogalommal van kapcsolatban. De ezenkívül Klaus megne-
vez egy pragmatikai aspektust is, amelynek az teszi ki a lényegét, hogy 
a jelentések a hírek címzettjeinél meghatározott viselkedésmódokat, 
érzéseket stb. váltanak ki. Majd később látni fogjuk, hogy ennek az as-
pektusnak a politikai nyelv hatékonyságának kérdéseivel kapcsolatban 
lesz kiemelt jelentősége.  Egy hír voltaképpen egy fi zikai hordozó (szig-
nál) és egy jelentés (Bedeutung) egysége. Az emberek tehát az érzelemi 
viselkedés bizonyos közösen osztott készletével is rendelkeznek (Klaus 
1964: 18). A hírek felvétele és feldolgozása egy komplikált agyfi zioló-
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giai és pszichológiai folyamat, amely elsősorban a nagyagyféltekében 
játszódik le. Klaus megkülönbözteti egymástól az eidetikus értelemet 
vagy jelentést és az operatív értelmet vagy jelentést, amelyre a szim-
bólumértelmezés további részletezése kapcsán még visszatérek. Mivel 
Klaus maga is kedvelte a szkémaszerű ábrázolásokat, a továbbiakban 
– mintegy a Klaus-féle szemiotikai elmélet összefoglalásaképpen – 
röviden felvázolom az általa kidolgozott sematizáció alapváltozatait. 
Ilyenformán abból kell kiindulni, hogy Klaus szemiotikájában négy alap-
fogalom jelenik meg.

J – nyelvi jelek
T – gondolati visszatükröződés tárgyai 
K – gondolati képmások
E – emberek, akik jeleket hoznak létre, azokat használják és megértik. 

Ebből a következő relációk és azok konverzei adódnak:
R (J,K)   – 1.’ R (K, J)
R (J,T)    – 2.’ R (T, J)
R (J,E)    – 3.’ R (E,J)
R (K,T)   – 4 ’ R (T,K)
R (K,M)  –  5 ’ R (M,K)
R (T,M)  –  6.’ R (M,T)

A negyediktől a hatodik relációig a jelek nem játszanak semmilyen 
szerepet, ilyenformán a szemiotika tárgyát a következő négy súlyponti 
reláció jelenti:

– R (J,J’) a jeleknek más jelekkel kapcsolatos relációi
– R (J,E) a jeleknek és a jeleket használó embereknek a relációi
– R (J, K) jelek és képmások relációi
– R  (J,T) a jeleknek és gondolatban visszatükrözött tárgyaknak 

a kapcsolatai (Eckhardt 2005: 33-34).4

Mindez fogalmilag kifejtve a következőképpen jelenik meg: a szin-
taktika egy nyelv (emberi vagy artefaktuális) jeleinek kapcsolataival 
foglalkozik [R (J,J’)]. „E viszony vizsgálatánál a nyelvek társadalmi vo-
natkozásaitól, a jel és a jelölt közötti viszonytól stb. elvonatkoztatunk. 
A szintaxis kizárólag a jelek közötti viszonyokkal, például egy nyelv sza-
vai és mondatai közötti kapcsolatokkal foglalkozik” Klaus 1975: 214). 

4 Lásd még (Klaus 1975: 208-209).  
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A szemantika a jelek és a képmások közötti kapcsolatokat vizsgálja [R 
(J,K)]. A szemantika mint a szemiotika résztudománya mindig előfel-
tételezi a szintaxis meglétét, ugyanakkor elvonatkoztat a jelhasználó 
szerepétől, tehát az emberhez fűződő viszonytól. Elsődleges probléma-
területe a jelek jelentésének vizsgálata. A szigmatikai aspektus [R (J,T)] 
azt jelenti, hogy egy nyelvi jel nemcsak jelentésfunkcióval rendelkezik, 
hanem jelölő funkciója is van. 

„Egy nyelvi jel megjelöl (megnevez) valamit” (Klaus 1964: 13). 
Ilyen értelemben a nyelv bizonyos visszatükröző funkciót is betölt, de 
csak annyiban, hogy az objektív realitás struktúrái a nyelvi struktú-
rákban is visszatükröződnek, mondja Klaus. A pragmatikai aspektus 
kifejtése során Klaus erősen támaszkodik Charles Morris defi níciójára, 
miszerint a szemiotika egyik részdiszciplínájának a pszichológia kérdé-
seivel, illetve a nyelvet használó ember társadalmi viszonyaival is fog-
lalkoznia kell. Tudniillik az ember általában nem öncélúan, hanem ilyen 
vagy olyan céllal használja a nyelvi jeleket, például meg akarja győzni, 
bizonyos cselekedetek megtételére rá akarja venni embertársait. (Majd 
később látni fogjuk, hogy a politikai nyelv agitatív funkciójának vizsgá-
lata során, Klaus egy sor fi gyelemre méltó megállapítással gazdagítot-
ta a diszkurzív politológia eszköztárát.)   

2. Georg Klaus a politika nyelvéről 

2.1. A politikai nyelv, a  kibernetika
és az információelmélet összekapcsolása

Újra visszatérve a szimbólumok problémájához, a politika nyel-
véről írott könyvében Klaus megkülönbözteti egymástól az úgyneve-
zett egyszerű és az összetett szimbólumokat (agregierte Symbole).5 

5 Klaus összetett szimbólum fogalma nagyon hasonlít Rozann Rothman integ-
rált szimbólum fogalmához.  Rothman szerint az amerikai Alkotmány tekinthe-
tő az integrált szimbólum egyik igen sokatmondó példájának, mivel „(…) egy-
aránt mutat állandóságot és változást. Az Alkotmányt mint alaptörvényt annak 
idején gyorsan elfogadták, és azóta is úgy tekintenek rá, mint az átfogó rend 
szimbólumára. Ám az Alkotmány csak azért tudja ezt a szerepet betölteni, mert 
az elit és a nép egyaránt arra használja megállapításait, előírásait és tilalmait, 
hogy ezek segítségével igazolja és magyarázza a politikai döntéseket és csele-
kedeteket.  Lásd: Szabó/Kiss/Boda 2000: 135.
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A Klaus által bemutatott egyszerű szimbólumok egyike a „jóléti állam” 
fogalma. Az emberek nagyobb része számára – a korabeli Nyugat-Né-
metországban – ugyan közvetlenül nem állnak rendelkezésre azok az 
eszközök, mondja Klaus, amelyekkel könnyedén felülvizsgálhatnák, 
hogy mi rejtőzik a jóléti állam kulisszái mögött, de a mindennapi élet 
durva tesztjei (a növekvő lakásköltségek, a fokozódó munkanélküliség 
stb.) éppen elegendőek a jóléti állam szimbólumának diszkreditálá-
sára. Jóval nehezebbé válik a helyzet az olyan összetett szimbólumok 
esetében, mint amilyen pl. a „Nyugat” szimbóluma. Ha pusztán csak 
földrajzi gyűjtőfogalomként használjuk, akkor viszonylag egyszerű a 
helyzet, de ez a fogalom, elsősorban Oswald Spengler A Nyugat alkonya 
című könyve óta, az összetett szimbólum rangjára emelkedett, s meg-
lehetősen komplikált tapasztalati háttérvilágokat gyűjt egyetlen cso-
korba. Mindenesetre a szimbólumok birtoklása és használata komoly 
dolog, mert az ember jórészt ezek segítségével uralja a világot. Persze 
a szimbólumhasználatnak mindig lesznek olyan terrénumai, amelyek 
sohasem fogják teljesíteni a szimpla utilitarista elvárásokat. Ilyen pél-
dául a sakk vagy a különféle kártyajátékok, kiváltképpen pedig a művé-
szetek. A művészetek, mondja Klaus, éppenséggel azon az áron tudnak 
fontosat mondani a világról, hogy nem elégszenek meg a jelek leképező 
funkcióival (Abbildfunktion). 

„A szimbólumok nemcsak megkönnyítik a valóság gondolati repre-
zentációját, hanem sok esetben kizárólag csakis ezek teszik lehetővé 
magát a reprezentációt. Azokra a helyekre, ahová már a képzelőerő 
sem tud elérni azért, hogy leképezze a valóságos összefüggéseket, 
sok esetben csak a szimbólumhasználat marad az egyedüli eszköz 
ezen összefüggések realizálására” (Klaus 1966: 62). 

Ezen túlmenően Klaus megkülönbözteti egymástól az eidetikus és 
a műveleti szimbólumokat is.6 Akkor beszélünk eidetikus szimbólumok-

6 Michael Eckhardt a már idézett, Klausról szóló kismonográfi ájában a követke-
zőképpen határozza meg az eidetikus és a programszerű szimbólumok közötti 
különbséget: „Az eidetikus értelem azon jelentés- és megjelölésszabályokból 
adódik, amelyek egy adott nyelvben a jelnek a fogalmakhoz, illetve az ezen fo-
galmak által leképezett tárgyakhoz  való érvényes kapcsolatait rögzítik. Egy jel-
nek akkor van eidetikus értelme, ha ismert, hogy a jel mit jelöl meg, illetve hogy 
egyáltalán megjelöl valamit. Egy jel operatív értelmét azokból a szintaktikai 
szabályokból lehet levezetni, amelyek egy nyelvben érvényesek, illetve rögzítve 
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ról, ha tudjuk, hogy mit jelent az adott szimbólum. Műveleti szimbólu-
mokról pedig akkor beszélünk, ha tudjuk, hogy hogyan kell használni 
azokat.7 A politika nyelve című munkájában Klaus a társadalmi konst-
rukció e sajátos terepén is megfogalmaz néhány érdekes gondolatot a 
szimbólumhasználat és a politika összefüggéseiről. Klaus szerint lé-
teznek adekvát és inadekvát összetett szimbólumok. Hogy mi tekinthe-
tő adekvát összetett szimbólumnak és mi nem tekinthető annak, ennek 
meghatározása során Klaus nem képes túllépni a már említett dogma-
tikus marxizmusán.8 Ezért aztán, amíg a jóléti állam szimbólumát in-
adekvát szimbólumnak tekinti, addig az osztály és az osztályharc szim-
bólumát adekvátnak, mert ezeket rövid, világos defi nícióval meg lehet 
határozni (Klaus 1971: 57-58). Ami mármost a politikai kommunikáció 
gyakorlatiasabb kérdéseit illeti, ezen a területen Klaus újra képes né-
hány fi gyelemre méltó megfi gyeléssel szolgálni. Például a Marx és En-
gels által jól ismert a „kommunizmus kísértete” metaforát nem tartja 
agitációs célokra alkalmasnak.9 Az agitátornak (mai szóhasználattal: 
kommunikációs szakembernek) óvakodnia kell az eff éle sokkoló szim-
bólumok használatától, továbbá azokat az összetett szimbólumokat is 
kerülnie kell, amelyek távol vannak a hallgatóság életvilágbeli tapasz-
talataitól, vagy egyenesen ellentmondanak azoknak. Így például csak 
nagyon megfontoltan érdemes a szövetkezeti mezőgazdaság (mint 
összetett szimbólum) előnyeit ecsetelni a falusi népesség előtt, mert 
ez a szimbólum egyelőre (természetesen a múlt század hatvanas éve-

van, hogy a jelek miképpen lettek kifejezésekké összeállítva, illetve hogyan le-
het ezeket a kifejezéseket átalakítani.” (Eckhardt 2005: 32). 
7 Klaus iménti gondolatai nem állnak távol a Luhmann-féle operacionális on-
tológia egyik alaptételétől, hogy tudniillik a modern világ működéslogikájának 
feltárása során érdemesnek látszik a mi-kérdésről (Was-Frage) átállni a ho-
gyan-kérdésre (Wie-Frage). 
8 Klaus negyven évvel ezelőtt írott könyvének méltányos megítélése persze nem 
tekinthet el attól az evidenciától, hogy a korabeli NDK-ban uralkodó viszonyok 
közepette a keletnémet fi lozófusnak nem is nagyon volt más választása. Abban 
a világban egyszerűen kötelező volt marxistának lenni, ha valaki komolyan szá-
molt munkája megjelentetésével.
9 Klaus valószínűleg nem látta Bacsó Péter Tanú című fi lmjét, amelyben az egyik 
leghumorosabb jelenet (a szocialista szellemvasút) éppen ennek a metaforá-
nak a kifi gurázásán alapul. Másrészt, immáron a létező szocializmus bukása 
után, Jacques Derrida mégiscsak hajlandó szóba hozni a kommunizmus kísér-
tetétnek továbbélését, mégpedig a győzelemittas és önelégült újkapitalizmus 
okulására. 
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iről van szó) igencsak elvont és összetett, ilyenformán nem verseny-
képes az én házam, az én földem, az én lovam egyszerű szimbólumai-
val.10 Minden korlátozottságával együtt Klaus volt az első közép-európai 
fi lozófus, aki fi gyelemre méltó teljesítményeket ért el a médiaelmélet, 
a kommunikációelmélet és a kibernetika területén. A keletnémet fi lozó-
fus könyveit olvasó és némi empátiával rendelkező olvasó számára nem 
kétséges, hogy Klausban volt annyi szakmai tisztesség és intellektuális 
becsületesség, hogy olykor kimondjon olyan gondolatokat is, amelyek 
nyilván kellemetlenül érintették a korabeli keletnémet pártvezetés ideo-
lógiai osztályainak munkatársait. Továbbá érdemének tudható be az is, 
hogy igyekezett nyomon követni a nyugatnémet fi lozófi ai, társadalom-
tudományi élet újabb eredményeit. A politika nyelvéről szóló könyvében 
már reagál Walter Dieckmann Information und Überredung (1964) című 
munkájára. Klaus úgy beszél Dieckmann könyvéről, mint amely alapve-
tően értékes munka, de amelynek nagy hiányossága, hogy a 

„(…) szerző – miként a könyvében előrehaladva ez lépésről lépésre 
egyre nyilvánvalóbbá lesz – alig ismeri a modern logika és a nyelv kö-
zötti kapcsolatot, a nyelv információelméleti aspektusáról meg szin-
te semmit sem tud. A mi szándékunk pedig éppen abban áll, hogy az 
agitáció és a politikai beszéd problémájának tárgyalásánál egy teo-
retikusan általánosítható szintre jussunk el. A logikát, az általános 
szemiotikát, az információelméletet és a kommunikációkutatást egy 
általános keretbe szándékozunk illeszteni” (Klaus 1971: 163).

2.2. Georg Klaus a keletnémet ) lozó) ai viták erőterében 

Hogy igazán érthető legyen Klaus imént idézett megjegyzése, 
ahhoz mindenképpen fel kell vázolnom a keletnémet fi lozófus gon-
dolkodói profi ljának eleddig elhanyagolt vonásait is. Mint már említet-
tem, az ún. szocialista országok fi lozófusai közül Klaus az elsők között 
érdeklődött komolyan a kibernetika, illetve annak társadalomelméleti 

10 Ne feledkezzünk meg arról, hogy időben az ezerkilencszázhatvanas évek 
NDK-jában vagyunk. Érdekes sajátossága volt annak a világnak, hogy egyrészről 
a Német Szocialista Egységpárt jobban a markában tartotta a hatalmat, mint 
nálunk az MSZMP, másrészről viszont a NDK-ban egészen a hetvenes évekig 
léteztek kisebb üzemek félig-meddig magánkézben (néhány száz foglalkozta-
tottig), továbbá a korabeli NSZK társadalmi és politikai élete is állandó referen-
ciapont volt az ideológia számára.    
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felhasználhatóságának lehetőségei iránt. Az eff éle – akkoriban újdon-
ságnak számító – kutatások számára bizonyos lehetőséget biztosítot-
tak a keleti blokkban az ötvenes évek végén végbement változások. A 
hruscsovi enyhülés hozadékaként a keleteurópai értelmiség bizonyos 
reményekkel tekintett a „szocializmus új korszakára”. Közelebbről arról 
van szó, hogy a hatvanas évek elején – Magyarországhoz hasonlóan – 
az NDK-ban is „befejezettnek” nyilvánították a szocializmus alapjainak 
lerakását.11 Az első szakasz (a negyvenes évek végétől az ötvenes évek 
végéig tartó időszakról van szó) általában véve a cselekvés- és célra-
cionalitás uralma alatt állott (mindezen természetesen a „szocialista” 
értelmében vett cselekvés- és célracionalitást kell érteni), s magától 
értetődően az SED12 vezérkarát lehet ennek az egyközpontú, bürokra-
tikus racionalitás védelmezőjének tekinteni. De most valaminek meg 
kellett változnia! Nem kétséges, a fő célt, a kommunista társadalom 
elérését a pártnómenklatúra továbbra is igyekezett fenntartani. Mégis 
onnan nézve a „végső cél” még igencsak távolinak tűnt, s egyre inkább 
a pontosan nem defi niálható, homályos jövőbe csúszott el, viszont a 
gazdasági nehézségek, a jól érzékelhető lemaradás a Német Szövetsé-
gi Köztársaság gazdasági fejlődéséhez képest és más hasonló problé-
mák nagyon is jelen idejűek voltak, s mindezek a fejlemények arra kény-
szerítik a párt- és állami vezetést, hogy nagyobb játékteret biztosítson 
a korszerűbb tudományos és gazdasági koncepcióknak. Gerda Haufe 
– rendkívül jól dokumentált kötetében – a „szocialista forradalomból a 
»tudományos-technikai forradalomba« való átmenet” meghirdetését 
tekinti az új fázis kezdetének (Haufe 1980: 78). 

A kilátások látszólag nem is voltak rosszak.13 Ami közvetlenül a 
korabeli keletnémet viszonyokat illeti, fontos tudni, hogy az NDK ön-
defi níciójában és önleírásában mindig kitüntetett szerepet játszott a 
technika és a tudomány iránti elkötelezettség. Csak egyetlen példával 
szeretném illusztrálni ezt az állítást. Hermann Lübbe jegyzi meg az 
egyik tanulmányában, hogy:

11 Vö. Liebscher 1995: 29, továbbá Haufe 1980: 71-148.
12 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Német Szocialista Egységpárt). 
A volt NDK-ban ez volt a magyarországi állampárt (MSZMP) megfelelője. 
13 „Ebben az időben az NDK-ban a tudományos élet fejlődése számára meglehető-
sen kedvező volt a politikai klíma.” Vö. Liebscher, H.: Systemtheorie und Kybernetik 
in der philosophischen Sicht von Georg Klaus. In: Rauh/Ruben 2005: 157. 
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„Az Ulbricht-érában egyre inkább teret hódított az a meggyőződés, 
miszerint a modern információs technológia alkalmas eszköznek 
tűnhet a szocialista tervezés nem prognosztizálható hézagainak be-
tömésére. Ahhoz a reményhez, hogy ti. a modern információs techno-
lógia  végül adatfeldolgozás-technikailag racionálissá teszi a szocia-
lista tervgazdaságot, jól illeszkedett az Ulbricht-féle politika, amely a 
műszaki értelmiségnek kiemelt szerepet szánt a tervapparátus politi-
kai-adminisztratív érvényre juttatásában” (Lübbe 2000/1: 131). 

De a tudomány és technika iránti elkötelezettség megjelent a haj-
dani NDK politikai jelképvilágában is. Például az NDK állami címerében 
a sarlót és a kalapácsot jobbnak látták a kalapáccsal és a körzővel he-
lyettesíteni, s ez az „emblematikai forradalom” voltaképpen a munkás-
osztály és a műszaki értelmiség szövetségét volt hivatva szimbolizálni, 
nem pedig a munkásosztály és a parasztság szövetségét, miként az 
a többi szocialista országban megszokott volt (Lübbe 2000/1: 125). 
Mindez pedig azt jelenti (legalábbis én úgy gondolom), hogy egyértel-
műen érzékelhető egy olyan jótékony „hermeneutikai szituáció” jelenlé-
te, amely közepette a múlt század hatvanas éveiben egyfajta technikai 
messianizmus születhetett meg az NDK-ban. De van még egy további 
mellékkörülmény is, amelybe most nem szeretnék részletesebben be-
lemenni. Röviden arról a fi lozófi a- és fi lozófusínségről van szó, amely 
Ernst Bloch (és tanítványai) valóságos és Lukács György szimbolikus 
NDK-ból való elűzése következében előállt. Ugyanis az idősebb és kö-
zépgeneráció jelentősebb fi lozófusai közül szinte egyedül a pozitivista 
tudományfi lozófi ák iránt feltűnő affi  nitást mutató Georg Klaus maradt 
talpon, s ez a tény automatikusan megemelte személye súlyát. 

Ami a külső körülményeket illeti, itt is csak két olyan szempontra 
hívom fel a fi gyelmet (noha valószínűleg több szempont is szóba jö-
hetne), amelyek nagyban segíthetik a keletnémet rendszer „technofi l” 
elkötelezettségének helyes értelmezését. Először is mindenképpen te-
kintetbe kell venni, hogy az ötvenes és a hatvanas évek folyamán vi-
lágszerte egyre nyilvánvalóbbá vált az a felismerés, hogy – legalábbis 
részlegesen – fel kell adni a cselekvés- és célracionalitásba vetett hitet 
az ún. rendszerracionalitás javára. Ugyanis, miként azt Niklas Luhmann 
a hatvanas évek végén tömören megfogalmazta, az egyéni céltétele-
zések és intenciók szükségszerűen bizonytalanok, zavarokkal és tur-
bulenciákkal terhesek, ezért aztán a fejlett világban általánossá lett 
az igény, hogy alkalmas eszközt lehessen találni a bizonytalanságok 
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eliminálására, de legalábbis a minimalizálására.14 A korszak csaknem 
valamennyi jelentősebb fi lozófusát, legalábbis ideig-óráig, lelkesítette 
a kibernetika úgyszólván „korlátlan lehetőségébe” vetett hit (beleértve 
Derridát és Lyortard-t).15

Mindehhez társult még egy látszólag egészen bagatell esemény 
is, nevezetesen 1959-ben egy feltűnő könyv jelent meg a Frankfurti 
Könyvvásár szovjet pavilonjában: I. Poletajew: Kibernetika – Rövid beve-
zetés egy új tudományba.16 Közismert, hogy a sztálini Szovjetunióban a 
kibernetikát, a pszichológiához és a szociológiához hasonlóan, burzsoá 
áltudományként bélyegezték meg, illetve démonizálták. De ez a megle-
pő fordulat bátorságot és indítólökést adott a keletnémet kutatóknak. 
„Ha ez ott már lehetséges, akkor mi miért ne tehetnénk ugyanazt (akár 
jobban, mint ott)?” Vagyis a hatvanas évek elejére egy olyan légkör ala-
kulhatott ki az NDK-ban, amelyben a tudomány és a technika úgyszól-
ván abszolút értékre tett szert, s mindez szokatlan és meglehetősen 
improvizatív elképzelések kidolgozására ösztönözte a keletnémet fi lo-
zófi a néhány képviselőjét, elsősorban is Georg Klaust. Eleinte Klaus az 
immár – legalábbis részlegesen – rehabilitált kibernetikai fi lozófi a ér-
telmezéséről jelentett meg egy több száz oldalas könyvet (Kybernetik in 
philosophischer Sicht, 1961), amelyben (és ezt követően számos egyéb 
munkájában) állhatatosan igyekezett bizonyítani, hogy Marx és Engels 
és természetesen Lenin lényegében „őskibernetikusok” voltak.17 De a 
Kybernetik und Philosophie címmel megjelent tanulmányában Klaus 
még ennél is tovább ment, s már egyenesen a marxizmus-leninizmus 
nyelvének „kibernetikus transzformációján” gondolkodott (Eckhardt 
2002: 112-113). Nem kétséges: Klaus idővel szerette volna az egész 
marxista szókészletet átírni a kibernetika nyelvére. De ez már túl sok 

14 „Én célokat választhatok ki, és a többiek úgyszintén ezt tehetik. Ezért aztán 
nem hagyatkozhatom arra, hogy a többiek a már ismert és megbízható pályá-
kon cselekszenek; nem tudhatom, hogy miközben én döntök, nem változnak-e 
meg a többi ember cselekedeteinek értelmi alapjai. Nem az ostobaságtól vagy a 
gonosz szándéktól kell félnem, és biztosítanom magamat mindezzel szemben: 
egyszerűen a többi ember vált problémává“ (Luhmann 1972: 14).   
15 Lásd Derrida 1967: 19, továbbá  Habermas/ Lyotard,/ Rorty (1993).
16 A német fordítás egy évvel később jelent meg az NDK-ban: Poletajew, I. A. 
1959. Az elősző Georg Klaus munkája. 
17 „Már Marx és Engels is kimerítően foglakoztak – még ha csak kvalitatív mó-
don is – a dialektikus ellentmondás önmagát növelő és csökkentő jellege és a 
rendszerstabilitás ama összhangjával, amely főképpen a társadalmi rendsze-
rekben lép fel.” Vö. Klaus 1974: 104.
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volt a keletnémet rendszer irányítóinak, és 1969 tavaszán párthatáro-
zatban ítélték el a kibernetikusok „pozitivista elhajlását”. Csak egyetlen 
jellemző mondatot szeretnék idézni a szóban forgó párthatározatból. 
„Nem szabad hagyni, hogy ezek (azaz: a kibernetika és a rendszerelmé-
let – K.L.A.) a dialektikus és a történelmi materializmus, a szocializmus 
politikai gazdaságtana, a tudományos kommunizmus vagy a vezetés-
tudomány helyére lépjenek’” (Dittman/Seising 2007: 27, 33). Ez az íté-
let (jobban mondva elítélés) mai szemmel nézve korántsem volt olyan 
brutális, mint egy évtizeddel korábban Wolfgang Harich, később pedig 
Rudolf Bahro esetében. Mindenesetre annyi haszna mégis volt ennek a 
párthatározatnak, hogy azok a karrieristák, akik „(…) mindig a hivatalos 
álláspont kritikátlan átvételében látták gyors felemelkedésük zálogát 
(…)”18 gyorsan eltűntek a kibernetika környékéről. Akik maradtak (Heinz 
Liebscher, Klaus Fuchs-Kittowski és mások) óvatosabban ugyan, mint 
korábban, de igyekeztek továbbdolgozni: írni és tanítani. 

Ettől kezdve Klaus fokozatosan háttérbe szorult a keletnémet fi lo-
zófi ai életben, ráadásul egyre súlyosbodott májbetegsége is, amely egy 
második világháborús sebesülés következményeképpen alakult ki nála, 
s egész életében kínozta. Ennek ellenére utolsó évei a legkevésbé sem 
voltak terméketlenek. 1971-ben megjelentette a már érintett Sprache 
der Politik című könyvét, amely minden elfogultságával együtt is fontos 
munka, mivel – tudomásom szerint – a keleti blokkban elsőként tár-
gyalta a politikum világát nyelvi-szimbolikus konstrukcióként. 

A továbbiakban Klaus egy posztumusz írását szeretném bemutat-
ni, amely jól dokumentálja a német fi lozófus különös gondolkodásmód-
ját, amelyben keveredett egymással a dogmatikus marxizmus, a poli-
tikai naivitás, illetve a kétségtelenül kimutatható innovatív szellem. A 
nemrégiben napvilágot látott Zukunftsperspektiven című elaborátumot 
valószínűleg a hetvenes évek elején vetette papírra Georg Klaus. (Amint 
az Michael Eckhardt jegyzeteiből kiderül, ez a félbemaradt tanulmány a 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften archívumában 
található.)19 

„Miképpen lehetne létrehozni egy »tökéletes demokráciát« nap-
jainkban?”– teszi fel a kérdést a német fi lozófus tanulmánya bevezető 
részében (Eckhardt  2002: 236). A válasza egyszerre tűnik szórakozta-
tóan naivnak és prófétai módon előrelátónak. Manapság, mondja Klaus, 
már nem adott az olyan típusú közvetlen demokrácia lehetősége, mint 

18 Vö. Dittmann/Seising 2007: 14.
19 Lásd Eckhardt 2002: 235-261.
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amilyen az ókori Athénban működött, ahol minden (szabad) ember 
közvetlenül feltehette a maga kérdéseit a piactéren. Viszont, mondja 
Klaus, egészen nyilvánvaló, hogy a fejlett világ nagyobb városaiban rö-
videsen – főleg persze az NDK-ban – hatalmas központi számítógépe-
ket helyeznek el, és például a szocialista Németország polgárai – akiket 
egyébként valamilyen információt hordozó berendezéssel (Laptop? 
Mobile Disk?) lát el a hatalom – a szóban forgó eszközök segítségével 
könnyedén hozzáférhetővé teszik a politikával és a társadalmi élettel 
kapcsolatos nézeteiket a „föléjük rendelt rendszer” (pártvezetés?) szá-
mára. „És, mondja Klaus, az eredmény néhány perc múltán már ismert 
is lesz” (Eckhardt 2002: 236-237).20 Természetesen Klaus volt annyira 
óvatos (és dogmatikusan marxista) elme, hogy a fenti gondolatokat 
kiegészítse azzal a megjegyzéssel, miszerint az eff ajta információs 
demokrácia csak abban az esetben működik megfelelőképpen, ha a 
hatalom a munkásosztály és az őt képviselő párt kezében van, éppen 
ezért a pusztán csak „(…) alkalmazott információelméletként értett 
»tökéletes demokrácia« igen veszélyes illúzió” (Eckhardt 2002: 237). 
Bárhogy is alakuljon a két világrendszer jövője, mondja Klaus, eléggé 
magalapozottnak tűnik az a feltételezés, hogy a világrendszerek verse-
nyét az a fél nyeri meg, amelyik hatékonyabb és nagyobb teljesítményű 
információtároló és információfeldolgozó rendszereket tud kiépíteni.  
„Aki ezeket a hipotetikus információs központokat uralja, végső soron 
az uralja az emberi életet is” (Eckhardt 2002: 245). Azoknak az infor-
mációcentrumoknak, amelyek a kapitalista országokban már kiépültek, 
vagy a következő évtizedekben kerülnek kiépítésre, sokkal nagyobb lesz 

20 Talán nem felesleges megemlíteni, hogy ez a különös politikai naivitás már 
abban az időben is inkább csak mosolyt váltott ki a keletnémet fi lozófusok 
körében. Herbert Hörz a következőképpen meséli el az akkori reakcióját Klaus 
(vélhetően éppen a szóban forgó) kéziratával kapcsolatban: „Emlékszem arra, 
hogy a kiadótól egy kéziratot kaptam lektorálásra, amely többek között engem 
is belekevert a kibernetika és a demokrácia egymáshoz való viszonyának prob-
lematikájába. Ugyanis Klaus azzal az állásponttal lépett fel, hogy egy tökéletes 
demokráciát lehetne létrehozni oly módon, hogy minden polgár minden feltett 
kérdésre egy gombnyomással válaszolhatna. Én ezt ironikusan a következő-
képen kommentáltam: ha például azt a kérdést tennék fel, hogy az emberek 
akarnak-e egy ködös és esős reggelen munkába menni, vagy pedig nem, akkor 
én a magam részéről mindenképpen a visszautasító válaszra számítanék. Az 
eff éle apróságok persze Klaust nem izgatták. A demokratikus társadalomban 
való együttélés normái és a döntési helyzetek megalapozásának kérdései őt 
már nem igazán érdekelték.” Lásd: Hörz 2005: 446-44). 
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az erejük, és sokkal fontosabb lesz a szerepük, mint a Föld legnagyobb 
elektromos és repülőgépkonszernjeinek.  

„Az a magányos harcos, aki ez ellen az uralom ellen fel kíván lépni, 
gyakorlatilag a törpe szerepét vállalja magára, akinek egy felvérte-
zett óriással kell megküzdenie. Az a kegyetlen utópia, amelyet Jack 
London a »Vaspata« című regényében felvázolt, ártatlan gyermek-
játék lenne ahhoz a zsarnoksághoz képest, amely akkor következne 
be, ha egy monopolkapitalista diktatúra egy ilyen fegyverrel lenne 
felszerelve.”21 

A fi zikai és a gazdasági elnyomást az információs elnyomás váltja 
fel, folytatja érvelését Klaus. Mindennek hátterében pedig a komputer-
technika viharos fejlődése húzódik meg. Rövidesen olyan számítógé-
peket fognak kifejleszteni, amelyek számos területen meghaladják az 
emberi agy kapacitását.22 Ha a szocialista országok komolyan veszik 
az informatizált társadalom kihívását, akkor azzal is számolniuk kell, 
hogy a nem is olyan távoli jövő teljesen átrendezi a társadalom „osz-
tályszerkezetét”, és az úgynevezett munkásosztályt szinte teljesen 
felváltja a technikusok és a mérnökök osztálya.23 A fejlett kapitalista 
országok minden valószínűség szerint nem tudnak majd mit kezdeni 
ennek a változásnak a társadalmi következményeivel, a munkanélkü-
livé váló munkások tömegéből jó esetben létrejön egy olyan lakáj- és 
parazitahadsereg, amely jobb híján kénytelen lesz a burzsoázia felső 
rétegeinek kiszolgálásából megélni. Mindez persze egészen máskép-

21 Lásd: Eckhardt 2002: 245. Egyébként korunk egyik legismertebb marxista 
fi lozófusa, Slavoj Žižek részben a Klaus-féle prófécia szellemében jellemzi a 
kortárs kapitalizmus világát, midőn a netokrácia kifejezést tekinti a legadekvá-
tabbnak a szóban forgó képződmény megnevezésére, s ennek az új világrend-
nek pedig Bill Gates a szimbolikus vezetője, aki sikeresen ülteti át a gyakorlatba 
a permanens forradalom Mao-féle elképzelését. (Majdnem minden évben új 
program, nehogy a végén még ellustuljunk!). Vö. Žižek 2007: 87-111. 
22 Lásd: Eckhardt 2002: 240. Az emberi agy és a számítóképek „gondolkodá-
sának” kapcsolatáról lásd az Elektronengehirn contra Menschengehirn című 
Klaus-tanulmányt, amely heves vitákat váltott ki a korabeli NDK-ban. In: Eckhardt 
2002: 31-50. Magyarul: Klaus 1966. Az ember-gép szimbiózis szociológiájáról 
című fejezet lényegében ezt a tanulmányt ismétli meg. A Klaus-tanulmány ko-
rabeli vitájáról és utóhatásáról lásd Fuchs-Kittowski/Piotrowski 2004. 
23 „Es fi ndet also innerhalb der Arbeiterklasse eine erhebliche Umschittung 
statt.” Eckhardt 2002: 240.  
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pen alakul a szocialista országokban. A képzési idő kitolásával, illetve 
a szabadidő fokozatos növelésével könnyedén kezelni lehet az auto-
matizálás következtében előálló társadalmi feszültségeket, mondja 
Klaus. Nem kétséges: Klaus eszmefuttatásai az ideológiai korlátoltság 
és a prófétai előrelátás különös amalgámját képezik. Fejtegetéseinek 
további része viszont már kevésbé terhes az imént látott politikai-vi-
lágnézeti elfogultságokkal, s a szerző bámulatos jóstehetségéről ta-
núskodik. Klaus ugyanis azt állítja, hogy a könyvtárak jellege és szere-
pe is alapvető változáson megy majd keresztül. A nyomtatott könyvek, 
mondja a szerző, szinte teljesen eltűnnek a könyvtárakból, s ezek helyét 
olyan elektronikus adathordozók foglalják el (lemezformájú adattáro-
lók, rezgő kristályok stb.), amelyek végleg feleslegessé teszik a könyvek 
„lapozgatását” és ide-oda szállítását. 

„S mi lesz a könyvtárakkal? A fontos történeti értékkel rendelkező 
könyvek kivételével (első kiadások, bibliofi l kiadványok, jelentősebb 
művek stb.) szinte minden el fog tűnni. Minden adatot elektronikus 
információhordozókra visznek át. Az automaták egész könyvtárakat 
olvasnak el, a szöveget átkódolják, s célszerű formákban tárolják 
őket” (Eckhardt 2002: 243). 

Aztán a másodpercek töredéke alatt újra elő lehet hívni a kere-
sett információkat, akár tudományos művekről, akár irodalmi alkotá-
sokról legyen szó. Majd megkockáztatja azt a feltételezést is, hogy a 
jövőben minden olyan információ, amely nem digitalizálható, szinte 
teljesen eltűnik az emberiség emlékezetéből. (Hogy az eff éle gondol-
kodás akkoriban valóban prófétainak számított, szinte nem is követel 
igazolást. Elég csak arra utalom, hogy közel tíz évvel ezután jelent meg 
Jean-François Lyotard Posztmodern állapot című könyve, amellyel a 
nyugati fi lozófi a először nézett komolyan szembe az informatizáció 
társadalmi és kulturális következményeivel.) Klaus ezt követően persze 
újra visszatér kedvenc témájához, miszerint a forradalmian új informá-
ciós technológiák az NDK-ban lehetővé teszik az átfogó demokrácia 
kiépítését, mivel a választópolgár, amikor megválasztja a maga képvi-
selőjét, a képviselőjelöltek programbeszédéiben foglaltak igazságtar-
talmát – a szóban forgó új információs technológia igénybevételével 
– „(…) pillanatok alatt ellenőrizni tudja.”24 A keleti blokkban akkoriban 

24 Lásd: Eckhardt 2002: 246. „Az üzleti utazások, a tudományos konferenciákra 
történő kiutazások vagy a politikai rendezvények is feleslegesek lesznek.” Uo. 
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már revizionistának tekintett Roger Garaudy intő fi gyelmeztetését, 
hogy tudniillik egy totálisan informatizált társadalomban szinte miden 
ember ellenőrizhetővé, illetve manipulálhatóvá tehető, könnyed ele-
ganciával utasítja vissza: mindezek a veszélyek természetesen csak a 
kapitalista társadalmakban valósak; a szocialista világban, kiváltképp 
az NDK-ban, az informatikai forradalom a totális emancipáció alapját 
fogja képezni. Hogy ez közelebbről miképpen fog majd kinézni, ezzel 
kapcsolatban meglehetősen szűkszavúnak mutatkozik a szerző. Klaus 
egy újabb prófétai gondolata szintén az információs technológiák fo-
lyamatos fejlődésével előálló lehetőségekhez kapcsolódik. Tudniillik az 
imént említett városi informatikai központokban többek között nagy 
teljesítményű fordítógépeket helyeznek el, s anélkül, hogy az embernek 
különböző idegen nyelvek tanulásával kellene vesződnie, könnyedén tá-
jékozódhat a glóbusz bármely pontján végbement eseményekről. A tu-
dósoknak sem kell egyik országból a másokba utazgatniuk azért, hogy 
részt vegyenek azokon a szakmai konferenciákon, amelyeket mindig 
csak limitált résztvevői kör számára rendeznek, mert ezeket az „ódi-
vatú konferenciákat” rövidesen felváltják a videokonferenciák, amelyek 
egyrészt sokkal gazdaságosabbak lesznek, mint a hagyományosak, 
másrészt a résztvevői kör is jóval szélesebb lehet – a tudomány ter-
mészetes „demokrácia-szükségletének” megfelelően (Eckhardt 2002: 
246). Tanulmánya befejező részében Klaus igyekszik elhárítani azokat 
a lehetséges ellenvetéseket, miszerint a jövőre vonatkozó elképzelései 
mindenestül az utópiák világába tartoznának. Voltaképpen azt állítja, s 
ebben valószínűleg igaza is van, hogy minden a jövőre irányuló ambi-
ciózus elképzelés szükségszerűen tartalmaz valamit az utópiából is. A 
prognózisok mindig magukban foglalnak bizonytalan elemeket, mivel a 
még be nem következett események – előre nem kalkulálható – újabb 
eff ektusokat idézhetnek elő. A lényeg viszont abban van, mondja Klaus, 
hogy a szocialista országokban a „társadalmi kibernetika” visszacsa-
toló funkciója mindig biztosítja a társadalom többségének érdekét 

A korabeli keletnémet viszonyok ismeretében teljesen életszerű feltételezés 
lehet, hogy sok NDK-beli tudós számára – mivel a kapitalista országokba való 
kiutazás ritka privilégiumnak számított – akár még üdvözlendő fejlemény is lett 
volna, ha a jövő a Klaus-féle vízió szerint alakul. Az a kérdés persze, hogy mi lesz 
a turisztikai iparral, illetve, hogy ki, illetve ki nem fogja majd felvenni a külföldi 
utak napidíját, már nemigen izgatta Klaust. Egyéként a kibernetika és a politika 
összekapcsolása akkoriban a nyugati politológusokat is izgatta. A téma klasz-
szikus műve: Deutsch 1969.  A könyv eredetileg angolul jelent meg. 
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szolgáló korrekciókat, ellenben tőkés társadalmakban a monopolka-
pitalisták csoportérdekeit szolgáló „próba szerencse” módszer szerint 
haladnak előre a dolgok (miként ezt Karl Popper gondolta). A kapitaliz-
musban nincs is olyan, hogy „össztársadalmi program”, éppen ezért a 
rendszer nemigen tud mit kezdeni a visszacsatolt információkkal sem. 
Legfeljebb arról lehet szó, hogy pontosabb információk birtokában a 
nagy cápák még élesebbre fenik a fogaikat, de ez inkább csak fokozza 
az összrendszer anarchisztikus jellegét, de nem old meg semmit. 

2.3. Adam Schaff  a politika szimbolikus  nyelvéről

A múlt század hatvanas éveinek közép- és kelet-európai fi lozófi ai 
gondolkodásban – Georg Klaus munkássága mellett – a lengyel fi lozó-
fus, Adam Schaff  ért el jelentős eredményeket a nyelvfi lozófi ai területén. 
Adam Schaff  szemiotikai és szemantikai kutatásai ugyancsak hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a szemiotikáról és a szemantikai fi lozófi áról lekerül-
hetett az ötvenes évek megbélyegző minősítése, miszerint a szemioti-
ka nem több, mint „burzsoá áltudomány”. Jelen tanulmányban Schaff  
munkásságának csak arra a szeletére koncentrálok, amely a politikai 
nyelv sajátos szimbólumteremtő természetének feltárását mutatja be. 
Schaff  szerint a nyelvi szimbólum mindig helyettesítési funkciót tölt 
be, továbbá a szimbólum mindig anyagi természetű is. Persze, mondja 
Schaff , a szimbólum éppen annak köszönheti kommunikatív erejét, hogy 
az „anyagi jel” valamilyen ideális, illetve absztrakt tárgyat helyettesít. 

„Nem térünk el az intuitív szóhasználattól, ha azt mondjuk, hogy a 
kereszt a kereszténység szimbóluma, a félhold az iszlám szimbólu-
ma, a hatágú csillag a zsidó hit szimbóluma, a sarló és kalapács vagy 
az ötágú vörös csillag a kommunizmus szimbóluma, a horogkereszt 
a nácizmus szimbóluma, a bekötött szemű nő, kezében a mérleg-
gel és súlyokkal, az igazság szimbóluma, Mars alakja a háborút és 
a férfi asságot szimbolizálja, Érosz a szerelmet, a kaszás csontváz 
a halált, a fekete szín szimbolizálja a gyászt, a bíbor a méltóságot, 
a sárga a gyávaságot, a fehér az ártatlanságot, a piros a szerelmet, 
a zászlók színei a nemzetet és a hazát stb. A fennálló gyakorlat fé-
nyében igen kétséges, hogy a matematikai és logikai jeleket szim-
bólumoknak nevezhetjük-e, bár ez igen gyakori. Azt viszont kétség-
telenül nem mondhatjuk, hogy a csapatrészek számára a támadás 
kezdetét jelző rakéta fellövése, vagy valakinek a fényképe, vagy a víz 
megfagyása stb. szimbólumok lennének” (Schaff  1967: 140). 
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A vallási, politikai szimbólumoknak az a tény kölcsönöz különös 
jelentőséget, hogy a szimbólumok mögött meghúzódó absztrakt rend-
szerek rendkívül bonyolult és összetett képződmények, amelyek fogal-
mi mélységeinek kibontása és feltárása egyrészt különleges szaktudást 
igényel (s ezekkel az emberek többsége általában nem rendelkezik), 
másrészt meglehetősen időigényes és elmélyült elemzéseket követel 
meg (amire az emberek többségének se ideje, se energiája). Mindezek 
alapján szinte természetes, mondja Schaff , hogy: 

 „a szimbólumok legmélyebb értelme – ezért ennyire kedvelt esz-
közei a tömegmozgalmaknak, az agitációnak, a propagandának, az 
irodalomnak stb. –, hogy közel viszik az absztrakt fogalmakat az 
emberhez, az absztrakt tartalmakat anyagi tárgyak képében mutat-
ják fel, vagyis olyan formában, amelyet az elme könnyebben fog fe,l 
és az emlékezet jobban megőriz” (Schaff  1967: 140).

Miután a szimbólum csak részben tekinthető az intellektus ter-
mékének, hiszen különféle érzelmek és hitek tapadnak hozzá, aminek 
következtében a szimbolizációs folyamatok olykor útjában is állnak 
a racionális argumentációnak. És valóban, a modernitás emberének 
elemi tapasztalata, hogy a politikai viták jórészt hitek és meggyőző-
dések körül forognak, s ilyen értelemben talán nem is járnak távol az 
igazságtól azok a szerzők, akik a modern politikába egy jó adag val-
láspótlékot (is) hajlandók belelátni. A szimbólumok e sokrétű funkciója 
közül Schaff  külön kiemeli a mítoszteremtő funkciót, amelynek a poli-
tikai életben betöltött szerepét a továbbiakban nem vizsgálja. Mindez 
persze teljesen érthető a korabeli politikai rendszer (az úgynevezett 
„létező szocializmusról” van szó) működéslogikájának ismeretében. 
Azáltal – miként azt az iménti idézetekben olvashattuk –, hogy Schaff  
a politika megszüntethetetlen szimbolikus természetétét hangsúlyoz-
za, hallgatólagosan azt is elismeri, hogy a marxizmusnak mint tisztán 
tudományos ideológiának a tételezése eleve reménytelen vállalkozás. 
Hiszen minden cselekvőképes politikai tudás szükségszerűen valahol 
az episztemé és a doxa között helyezkedik el (igazából tehát a praxisz 
része), vagyis egy olyan lehetetlen helyet (atoposz) foglal el, ahol a tu-
dománynak legfeljebb az utólagos refl exió szintjén (azaz történelmi 
igazságként) van helye. Nyilvánvaló, hogy akkoriban ezt a következte-
tést csak a vájtfülű olvasók vonhatták le, s legfeljebb informális körök-
ben beszélhettek róla, éppen ezért a korabeli politológia diskurzusok-
ban hiába is keresnénk ennek nyomait.
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A POLITIKAI METAFORA 
ARGUMENTATÍV EREJE A KÖZÉLETI-
POLITIKAI VITAMŰSOROKBAN

The Argumentative Power of the Political Metaphor in Political 
Interview Shows

E G R E S  D O R O T T YA

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

Metaphors used in political rhetoric are constitutive elements of the per-
ception and management of political problems. Political metaphors are un-
doubtedly convenient for both sender and receiver in the communication 
process. By means of anticipating cognitive schemes, certain mental rep-
resentations can be called forward which serve as heuristics for the orien-
tation on the political horizon. This study examines sixteen debates (twelve 
from relatively left-wing commercial television channels and four from right 
ones) from political interview shows which all contain the political metaphor 
called “mutyi.” It refers to the dirty deals made by the government favor-
ing party loyalists following the tobacco law, according to the opposition.
The study explores how the expression gets presented and used as an ar-
gumentative device in dialectical situations. Furthermore, it considers how 
and why the media can adopt and publicize it. By bringing the metaphors 
into the discourse and mentioning them repeatedly, their users attempt to 
forgo the detailed explanation of the events and making their arguments 
strong. Thus they can gain power and dialectical advantage. The dominance 
of rhetorical framing at the expense of rational debate could have a disad-
vantageous eff ect on political awareness.

Keywords: 
political interview shows, analysis of arguments, political metaphor, language 
of news media
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1. Bevezetés

Tanulmányomban azt vizsgálom meg, hogyan jelenik meg a te-
levíziós közéleti-politikai vitaműsorokban az álláspontok retorikai ke-
retezésének megerősödése a racionális vita rovására. Arra fektetem a 
hangsúlyt, hogy a politikai diskurzus feletti szimbolikus hatalom miként 
mutatkozik meg a politikai metaforák használatában, mely alakzatok 
a politika konstitutív elemei, a politikai problémák észlelésének és ke-
zelésének tényezői. A hatalmi pozíció legitimitása, vitathatóságának 
szintje attól válhat függővé, hogy az egyes érdekcsoportok képesek-e 
diszkurzív stratégiákon keresztül hatékonyan kialakítani és elfogadtat-
ni a politikai nyelv metaforáit. 

Vizsgálatomban a politikai orientációjú kereskedelmi csatornák 
közéleti-politikai vitaműsoraiban megjelenő politikai metaforák elem-
zésével foglalkozom. Az ATV-ről tizenkét, a HírTV-ről pedig négy vitát 
választottam ki, melyekben mind megjelenik a magyarországi trafi kügy 
kapcsán elterjedt „mutyi” politikai metaforája. Azt igyekeztem kiderí-
teni, hogy a „mutyi” mint retorikai manőver bevetése hozzájárul-e ah-
hoz, hogy az álláspontot logikailag erős alátámasztása nélkül tárgyal-
ják. Értem ezalatt azt, hogy a „trafi kmutyi” diskurzusba való bevitele 
és elterjesztése után, ahogyan a többi ügyet is „mutyiként” címkézik, 
egy asszociációs sémát követve, a részletek ismerete nélkül képesek 
beleilleszteni ezeket az ügyeket a „mutyi” ismert kategóriájába. Céljuk 
ezzel az lehet, hogy az esetek ne szoruljanak magyarázatra, ne kelljen 
„botrányos voltuk” mellett érvelni.

A vitaelemzés során olyan kérdésekre keresem a választ, hogy mi-
lyen magyarázatai lehetnek a politikai metaforák használatának egy-
részt a meghívott politikus, másrészt a műsorvezető részéről, melyikük 
és hogyan él a szóhasználattal, a „mutyival” címkézett eset részletes 
bemutatásához képest mikor említik meg a kifejezést. Fő kérdésem 
tehát az, hogy az emocionális nyelvhasználat részét képező politikai 
metafora alkalmazása mint retorikai manőver mennyiben mentheti fel 
használóit érvelésük logikailag erős alátámasztásának kényszere alól.

2. A politikai metafora

Murray Edelman a gondolkodást és a politikát egyaránt metafori-
kusként nevezi meg, ahogyan az ember az idegent, az újat és a távolit 
csakis az ismert dolgokhoz való kapcsolással, a velük való azonosítás 
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révén képes megragadni. Ezt nevezik a kognitív konceptualizálás folya-
matának. A metaforák meghatározzák az észlelési mintát, mellyel re-
agálunk a valóságra. A politikai kogníció elmélete alapján megláthatjuk 
a politikai metaforák hasznosságát, mind feladóik, mind befogadóik ol-
daláról. Eszerint a folyamatos és tartalmában versengő információára-
dattal szembekerülő befogadó feldolgozási képessége limitált, ezért 
szüksége van a politikai horizonton való eligazodáshoz hozzájáruló 
heurisztikákra (Mio 1997). A mítoszok és a metaforák egyszerűsítő és 
jelentésadó jellegük nyomán segítik ezt az eligazodást.

A politikai metaforák a politikai nyelv elidegeníthetetlen részei. A 
„politikai valóság metaforikus és mitikus látásmódja központi jelentő-
ségű a politikai értékek, attitűdök, észlelések alakulásában” (Edelman 
2000: 212). Teremtőik és használóik számára érvényes valóságkonst-
rukciókat hoznak létre, a múlt dimenziójában visszamenőlegesen érvé-
nyesítik a kategóriát, kiemelve a híreknek az adott mintába illő elemeit, 
valamint a jövő hírelemeit is interpretálásra készítik fel. Egyszerre leíró 
és előíró jellegükkel argumentálnak és buzdítanak cselekvésre. Minden 
megfeleltetés értékpremisszát hoz létre, azaz kiemel bizonyos kívá-
natos aspektusokat, miközben elkerüli és elfedi a nem célravezetőket 
(Szabó 1994, Edelman 2000). Retorikai erejükből fakadóan különösen 
alkalmasak a hatalmi státusz megerősítésére és gyengítésére, ezért is 
alkalmazzák a politikusok és a pártok kommunikációs stratégiájuk ré-
szeként.

3. A mutyi jelentése és politikai átvétele

A „mutyi” szó jelentése A magyar nyelv értelmező szótárában az 
egymás közti bizalmas, egyetértésben való megosztása, megfelezése a 
költségeknek, azok közös fedezete. Emellett azt is jelölik, hogy a meg-
egyezés csendben, feltűnés nélkül, titokban, alattomosan, lopva tör-
ténik. A történeti-etimológiai szótár a „mutyiz”, „trafi kál”, „üzérségre 
elegyedik valakivel” kifejezésekkel kapcsolja össze. Eredete és hangtani 
alakulása egyaránt vitatott, de a szó jelentése a magyarban fejlődhe-
tett a kártyajátékban való nem tisztességes és titokban való osztoz-
kodás, bizalmas megállapodás képzete alapján. Fontos megjegyezni, 
hogy a „mutyi” eredeti jelentése és megjelenése utáni használata az 
évek során nem feltétlenül fedik egymást, viszont a tavalytól a politikai 
eseményekhez való kötése, illetve a médiában való visszhangzása okán 
keletkezett egy erős jelentésrétege. 
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A „mutyi” használatának felélénkülését a politikai nyelvben a tra-
fi ktörvény indította el, melyet még 2012-ben fogadtak el. A botrány 
akkor indult, amikor az eredmények kihirdetését követően egyrészt 
sokan csalódtak, mert ugyan teljesítették a pályázati követelményeket, 
mégsem jutottak koncesszióhoz, ezzel elveszítve a megélhetésüket, 
másrészt arányaiban sok nyertes céget a trafi ktörvény elfogadása után 
alapítottak. 

A „trafi kmutyi” kifejezése az ellenzék szótárában arra utal, hogy 
a dohánytermékek értékesítési jogát a kormányközeli cégek kapták, 
vagy, ahogy azt a politikai és a köznyelv is nevezte, „fi deszes rokonok 
és haverok”. Innentől a „trafi kmutyi” mintájára az ellenzék a „mutyi” 
kifejezéssel illette a kormány többi intézkedését, ahol igazságtalan el-
járási módokat véltek felfedezni. Így született meg a talán legismertebb 
„földmutyi” és „tanyamutyi”, de a vitaelemzésben láthatunk példát 
„médiamutyira”, „gyümölcsmutyira”, „patikamutyira” és „pénztárgép-
mutyira” is. A „mutyi” kifejezést azonban a politikai jobboldal is azono-
sította, méghozzá olyan módon, hogy az ellenzéki kommunikáció nega-
tív részeként van nevesítve. A Fidesz sokszor úgy utal az „ellenzéki mu-
tyizásra”, hogy ezzel a retorikai elemmel akarják a kormányt lejáratni. 

4. Vitaelemzés

Elemzésemhez tizenkét, illetve négy vitát választottam arról a 
két magyarországi kereskedelmi csatornáról, az ATV-ről és a HírTV-ről, 
melyeknek közéleti jellege és politikai orientációja adja meg a profi l-
ját. Miután a két csatorna számos vitaműsor jellegű programot sugá-
roz, így vizsgálatomat a hétköznaponként főműsoridőben és egyazon 
idősávban futó Egyenes beszéd (ATV) és Magyarország élőben (HírTV) 
című adásokra fókuszáltam. A kiválasztást jelentősen megnehezítette, 
hogy a HírTV honlapján (ami a Magyar Nemzet Online egyik aloldalaként 
működik) a legutolsó Magyarország élőben-videó 2013. május 13-ra 
datálható, ami az első körös trafi kpályázatokra való jelentkezésnél és 
az eredmények kihirdetésénél is később van, így az arról szóló híradá-
sok nem kereshetők vissza. Továbbá a HírTV az ATV-vel ellentétben 
nem rendelkezik Youtube csatornával, tehát a videókat ott sem tudtam 
visszakeresni. Hogy egyenlő legyen a mintavétel, ezért az Egyenes be-
szédből választott viták is mind e dátum utániak. A kiválasztott viták 
meghívott vendégei között egyaránt vannak politikusok és szakmabe-
liek, „civilek”, ez az ATV esetében tíz politikust (kilenc ellenzékit és egy 
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fi deszest) és két civilt, valamint a HírTV-nél három politikust és egy ci-
vilt jelent. 

Az ATV Egyenes beszéd általam vizsgált tizenkét vitájáról elmond-
ható, hogy a trafi kügy mindegyikben előkerül. A Perelman és Olbrechts-
Tyteca által alkotott Új retorikában asszociációs sémáknak nevezik 
a korábban különálló elemek egy egységbe foglalását és köztük egy 
érvelési viszony létrehozását (Zemplén-Kutrovátz 2012: 139). Ezt fi -
gyelhetjük meg a „trafi kmutyinak” „média-”, „gyümölcs-”, „patika-”, 
„pénztárgép-”, „tanya-” és „földmutyival” való összekapcsolásában, 
melynek célja, hogy az új események ne szoruljanak magyarázatra. A 
„trafi kmutyi” egy másik aspektusból funkcionálhat prototípusként, hi-
szen a „mutyinak” nevezés ebből az ügyből indult ki, ezenfelül pedig, mi-
kor kilépnek a konkrét ügy keretei közül, a jelenlegi magyarországi hely-
zet leírására használják. A politikai metafora használói a „trafi kmutyi” 
diskurzusba való behozatalával arra építenek, hogy a néző a mutyi meg-
szokott kategóriájába képes beilleszteni az újabb ügyet, és így előhívni 
annak elutasítását az eset részleteibe menő ismerete nélkül is. 

Egyaránt látunk példát a kifejezés műsorvezetői és a meghívott 
vendég általi használatára, ami azt bizonyítja, hogy a baloldali média 
hogyan veszi át a baloldali politikai nyelvet. Ez megtörténhet fi gyelem-
felkeltés vagy dramatizálás céljából is, törekedve a nagyobb nézettség-
re, de jelezhet egy ki nem mondott vagy tudatalatti, nem is szándékos 
szimpátiát, ami ezért manipulációnak sem nevezhető. A politikai nyelv 
átvételének magyarázataként az is felhozható, hogy a „mutyi” szót 
közérthetősége miatt használják a médiában, ahogyan igyekeznek a 
közönséggel megtalálni a közös hangot. Kritikátlan átvételről azonban 
mégsem beszélhetünk, ugyanis többször teszik explicitté az Egyenes 
beszédben, hogy a „mutyi” kifejezés egyrészt az ellenzék kommuniká-
ciójában szerepel, másrészt hogy a trafi küggyel vonnak párhuzamot. 
Érdemes fi gyelmet fordítani a vitaelemzés során arra, hogy a „mutyi” 
szó felhozatala az esemény részletes bemutatás előtt, sok esetben a 
vita nyitó szakaszában kerül-e elő, vagy az után, feltéve az i-re a me-
taforikus pontot.

A HírTV Magyarország élőben című adásaiban, valamint az ATV-n 
Kocsis Máté által alkalmazva a „mutyi” szó explicit módon mint az el-
lenzék kommunikációjában szereplő leminősítő kifejezés jelenik meg. 
Az ő értelmezésükben a baloldali pártok és a baloldali média így próbál-
ja támadni a kormánypártiakat. Ebből arra következtethetünk, hogy e 
politikai metafora esszenciája, tehát egy kategorizáció előhívása, mind 
a politikai színterén, mind a médiában ismert. A baloldali asszociációs 
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érvelési sémával szemben itt pont az ellenkezőjét látjuk a jelenségnek, 
ahogy megpróbálják szétválasztani az egyes ügyeket – ezt nevezi szin-
tén Perelman és Olbrechts-Tyteca disszociációs sémának (Zemplén-
Kutrovátz 2012: 139).

Az itt felvázolt séma nem vonatkoztatható minden egyes megtár-
gyalására a trafi kügynek vagy az egyéb „botrányoknak” a vitaműso-
rokban, inkább a sűrűn tapasztalható fordulatait igyekszem bemutatni 
jellegzetes példákon keresztül. Nincs módom megállapítani azt, hogy 
mekkora arányban tárgyalják az egyes eseményeket, törvényeket a hír-
médiumokban, sőt a mutyi politikai metaforájának használatáról sem 
tudok teljességében érvényes megállapításokat tenni, de úgy gondo-
lom, jól látszik a tendencia és az arány, mellyel a televíziós csatornák, 
a vitaműsorok és a politikusok megemlítik és alkalmazzák azt. Termé-
szetesen számos olyan vitát is találtam, ahol az adott témákról van szó, 
mégsem említik a „mutyi” kifejezést, mint az ATV-n és a HírTV-n. A vizs-
gálati módszer erősségeként tudom megemlíteni azt, hogy az ATV és a 
HírTV részéről is több műsorvezető szerepelt a vitaműsorokban (ATV: 
Kálmán Olga, Rónai Egon, HírTV: Kovács Andrea, Krakkó Péter, Szabó 
Anett), így a médiumok részéről megfi gyelhető sémára nem csak egy-
egy riporter alapján következtethetünk.

4.1. Tóbiás József: A tra) kmutyi mintájára itt a médiamutyi

Első választott vitám Tóbiás József, az MSZP frakcióvezetőjének 
beszélgetése Kálmán Olgával. A műsorban a fő kérdés az, hogy mire jó 
a reklámadó. Tóbiás egyéni gazdasági érdekeket vizionál. 

5:13 KO: Hát, de ezek mind ilyen sejtések. Vagy van erre bármiféle 
konkrét bizonyíték? Bizonyíték, az, sejtem, nincs, de konkrét adatok?
TJ: Nem, nem adat kell… és [ha] nem jelenik meg a Fidesz gazda-
sági holdudvara ebben a kereskedelmi tévében, akkor azt mondom, 
hogy rendben van. De úgy tűnik, minthogyha ennek ez lenne a célja… 
mint ahogy a trafi kmutyi kialakult ebben az országban, most egy 
médiamutyit látunk, mert más ok nem tud megjelenni… 

Először is már a címben visszaköszön a „trafi kmutyi”, illetve annak 
mintájára a „médiamutyi”. Ez példa az asszociációs sémába való helye-
zésre és ezzel az elvárt attitűd előhívására tett kísérletre. A „mutyi” ki-
fejezést a vendég jó ideig nem mondja ki, érvekkel próbálja alátámasz-
tani álláspontját, spekulációját azonban a riporter többször elutasítja. 
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Végül Tóbiás azt mondja, adatra nincs is szükség, mert más ok nem lé-
tezhet a reklámtörvény módosítására, mint hogy ez egy „médiamutyi”. 
Ezután felvezeti a párhuzamokat a két említett „mutyi” között.

4.2. Veres János: Nem szóltam hiába a parlamentben

Veres János, az MSZP országgyűlési képviselője felszólalt a Parla-
mentben a mutyigyanús gyümölcsügyleteket illetően, mire rögtön visz-
szavonták az idevonatkozó közbeszerzést. A „mutyizást” Kálmán Olga 
nyitja, aki felhívja a fi gyelmet a „mutyi” elnevezés terjedésére. Érdekes 
módon azt is megemlíti, hogy nem szereti ezt a szót, mégis elég sok-
szor használja. 

0:02 KO: Eddig „trafi kmutyit” emlegettek az ellenzéki képviselők, a 
tegnapi naptól megtanultunk egy újabb kifejezést – „gyümölcsmutyi”. 
Nekem igazából a „mutyi” szó sem tetszik mint olyan... Mindeneset-
re a gyümölcsmutyi felvetése után, Veres János tette ezt meg, ma 
visszavonták a közbeszerzést, tehát akkor volt mutyi, nincs mutyi?

11:52 VJ: Nem szabad elfelejteni, hogyha nem szólunk időben, és 
nem hívjuk fel rá a fi gyelmet, akkor ez a mutyi megtörténik, akkor ez 
a mutyi odakerül valakihez.
KO: Mindenesetre lehet, hogy a trafi kértékesítéseknél vagy pályáza-
toknál is kicsit korábban kellett volna szólniuk, nemcsak utólag.

Kálmán Olga szóhasználatának okát magának a politikai meta-
forának a lényegében látom, ahogy a rövid és már ismert szó képes 
előhívni egy értékelő kategóriát. Miután a gyümölcsmutyi kapcsán egy, 
a baloldal számára sikeresként értékelhető közbelépésnek lehetünk a 
tanúi, így nem meglepő, hogy a műsorban sok bizonyíték is elhang-
zik. Ennek szokatlanul nagy mennyiségét még a riporter is kiemeli, de 
mindez a gyümölcsmutyi említése után következik csak be,  mint a mu-
tyi  alátámasztása.

4.3. Havas Szó) a: A „tra) kmutyi” után itt a „patikamutyi” 

Havas Szófi a, az MSZP szakpolitikusa szerint „patikamutyinak” 
nevezhető az az intézkedés, mely szerint, ha a gyógyszerészek nem él-
nek a lehetőséggel, az államé lehet a patikatulajdon elővásárlási joga. 
A műsor elején, még az álláspont megérvelése előtt köti a vendég a 
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patikamutyit a trafi kmutyihoz, így kísérelvén meg az előzetes elutasító 
értékelést. 

1:05 HS: Én úgy gondolom, hogy semmi más nem történt, mint a 
trafi kmutyi után most egy patikamutyi veszi kezdetét… 

4.4. Szabó Zoltán: A tra) kmutyi után itt a pénztárgépmutyi 

Szabó Zoltán, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja a pénztár-
gépek mutyija mellett próbál érvelni. A kifejezést és ennek verzióit elő-
ször Kálmán Olga említi egy pártot idézve. Szabó hosszasan magyaráz-
za a pénztárgépek cseréjének bonyodalmait, de ezt a riporter nehezen 
érti meg. 

0:01 KO: A Demokratikus Koalíció szerint földmutyi, trafi kmutyi, 
takarékszövetkezeti mutyi, patikamutyi és most itt van a 
pénztárgépmutyi… Na, azzal mit lehet mutyizni, a pénztárgépekkel?
SzZ: Még a sorozatból tulajdonképpen ki is maradt a kaszinómutyi 
vagy pénznyelőautomata-mutyi, úgyhogy még egy van a sorban. A 
pénztárgépekkel azt lehet mutyizni, hogy…

0:51: KO: De ebben még  mi a mutyi?
SzZ: Ebben még nincs mutyi, ez a törvényi előírás.

4:19 KO: Hol a mutyi Ön szerint?

5:53 SzZ: A mutyi tehát ott van, hogy… 

A riporter többször rákérdez, hol van a mutyi az eseményben, ami 
a beszélgetés végére derül csak ki. Számomra sem volt egyértelmű, de 
mivel Szabó a műsor elejétől kezdve mutyit emleget, ezért várni lehe-
tett az esemény gyanús elemét.

4.5. Horváth András: Felcsúton kialakult egy földesúri réteg

A Horváth Andrással, az MSZP Fejér megyei elnökével készült mű-
sorban egy nő mutyigyanús története köré van felépítve a Magyaror-
szágról rajzolt kép. 
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0:50 HA: … elég borzasztó, hogy Felcsútról mindig úgy beszélünk, 
hogy ott földmutyi, trafi kmutyi, hiszen a hölgy férje két trafi kgyőztes 
is.

3:13 HA: De nem ő az egyetlen gazda Felcsút és környékén, aki az 
elmúlt évi földmutyinál sajnos mindenét elvesztette.

5:04 HA: A földpályázatban, amikor itt a földmutyiról beszélünk, az is 
benne volt, hogy egy család 1200 hektárnál több földet nem nyerhet. 
A Mészáros-család nyert.

Sem a konkrét esetre nem tud bizonyítékot felmutatni a vendég, 
de a többi földmutyi is a Mészáros-eset kivételével spekuláció marad. 
Ismételten egy példát lehet látni arra, ahogy a bizonyíték felmutatása 
előtt a mutyi vádja alá helyezik az eseményeket.

4.6. Vadai Ágnes: Tra) kmutyi 2.0

Vadai Ágnessel, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselő-
jével folytatott beszélgetés azért került be a vitaelemzésbe, mert pél-
dázza, ahogyan az ellenzék a mutyik bírálatán túl e kifejezéssel írja le 
a magyarországi aktuálpolitikai helyzetet. A trafi kmutyit prototípusnak 
nevezi, miközben cinikus képet fest az Orbán-kormány működéséről. 

1:17 VÁ: Ez egész egyszerűen a Fidesznek a mutyija… 

2:19 VÁ: Tényleg azt hiszem, hogy ez prototípus. Ma Magyarország 
így működik az Orbán-kormány alatt.
KO: Jó, de amit mond, abban meg én nem látok logikát…
2:58 VÁ: Ó-ó, biztos vagyok benne, hogy nem vész el ez a javaslat, 
csak majd átalakul… kivéve a felcsúti haverok…

8:23 VÁ: … az ilyen mutyik, az ilyen ország, amilyet Orbán épít, ne 
legyen többé…

A műsorvezető annyiban próbál a mutyi ellen érvelni, hogy bizo-
nyos Fidesz-intézkedések mégsem támasztják alá azt, hogy a hozzák 
közel állókhoz akarnának kedvezni. Erre Vadai nem tud érdemben rea-
gálni, érveit alátámasztani.
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4.7. Harangozó Tamás: 
Akár Monty Python is csinálhatta volna a tra) ktörvényt 

A Harangozó Tamással (frakcióvezető-helyettes, MSZP) történő 
beszélgetésbe megint a műsorvezető hozza be a „mutyi” kifejezést, de 
itt kiemeli, hogy ez az ellenzéki politikusokra jellemző. Ez sokszor elma-
rad a vizsgált vitákban. Jóllehet implicit módon jelen van, mégis hiánya, 
illetve a kifejezés ismétlése olyan érzést kelthet a nézőben, mintha a 
csatorna csak továbbítaná a baloldali nézeteket. 

4:17 KO: Hangosan bírálják a földmutyit és a trafi kmutyit, 
patikamutyit, mindjárt beszélhetünk takarékszövetkezeti mutyiról 
is, nem kis pénz áll ott is a háttérben. Szóval mutyi mutyi hátán az 
ellenzéki politikusok kommunikációjában…

4.8. Harangozó Gábor: Összeértek a mutyik 

Harangozó Gábor, az MSZP országgyűlési képviselőjének beszél-
getése nemcsak címében kapcsolja össze a mutyikat, a vendég a tra-
fi kpályázatok és a tanyafelújítási program összefüggésére próbál bizo-
nyítékokat felhozni. A műsor végén a riporter kollégájával próbál vicce-
lődni a „mutyi” szón.

0:05 KO: Tanyamutyi? Ez inkább nyelvtörő innentől kezdve…

2:09 HG: Ezért is mondtuk azt, hogy összeér a trafi kmutyi itt a 
tanyamutyival.

2:40 KO: És akkor Szabika kapott trafi kot, vagy nyert, bocsánat, nyert tra-
fi kot a pályázaton, és akkor az lett a tanyafelújításos pénzből épült piac-
központban? És más nem is?

4:48 HG: De nem ez az egyedüli probléma, ami most a vidékfejlesz-
tés területén van, hanem amellett, hogy itt a trafi kmutyiban, illetve a 
trafi kmutyi összekapcsolódására derült fény a tanyamutyi tekintetében, 
amellett vannak újabb fejlemények földügyekben is.

6:28 KO: Jön Németh Péter és az Újságíróklub. Szervusz Péter, mondd ki 
egymás után ötször, hogy tanyamutyi-tanyamutyi!
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Kálmán Olga a vitát rögtön a tanyamutyival nyitja mint egy egy-
szavas kérdéssel, ezzel előrevetítvén, miről fog szólni a beszélgetés. A 
vendég először érvekkel próbálja alátámasztani a két eset összefüg-
gését, csak aztán említi a trafi kmutyit és a tanyamutyit, amihez még a 
földügyeket is hozzákapcsolja. 

4.9. Fodor Gábor: Nagy hibát követett el a Fidesz a „tra) kmutyival”

Kálmán Olga beszélgetése Fodor Gáborral, a Magyar Liberális 
Párt elnökével elsősorban azért jelentős, mert míg a riporter kétszer is 
használja a „trafi kmutyi” kifejezést, addig a politikus trafi kügyet mond. 
Ezzel szemben a videónak a Youtube-on szereplő címében már Fodort 
idézve kerül elő. Itt is felfedezhetjük a címadásban annak fi gyelemfel-
keltő és dramatizáló tevékenységét, esetleg a politikai szimpátiát. 

10:58 KO: Miért mer bevállalni a Fidesz vagy akár személyesen a mi-
niszterelnök egy trafi kmutyit?... 
11:31 FG: Ez természetesen nem a racionális, ügyes megoldás, ha-
nem ez a hiba.
KO: Ez hiba? Tehát egy trafi kmutyi, az a Fidesz hibája? 
11:55 FG: … szerintem ez egy nagyon súlyos hiba, ami történt a trafi k-
ügyben, ez vesz el a Fidesztől mindenképpen támogatást.

4.10. Szabóné Szabados Katalin: Legalább ezer mutyigyanús eset köthető 
a Fideszhez 

Szabóné Szabados Katalin a trafi kkárosultak képviselőjeként je-
lenik meg Rónai Egon mellett. Itt is láthatjuk a műsorvezető részéről a 
„trafi kmutyi” szó használatát, de ennél is érdekesebb, amikor a kérde-
zett arról számol be, hogy a trafi kkárosultak közül sokan megkeresték 
őt, hova lehetne bejelenteni az általuk észlelt mutyikat.  Ezt háromszor 
megismételve, nyomatékosítva közvetíti, hogyan utalnak az emberek 
az trafi kügyre. 

4:00 RE: … ilyen trafi kmutyi és hasonlók alakulhatnak ki. Érdekes ál-
láspont.

5:42 SzSzK: Érdekes, sok ember odajött a tüntetés után,… hogy ő 
is tud mutyit, és ő is tud mutyit, és ő is tud mutyit, hova lehetne 
bejelenteni.
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4.11. Sáling József: A köznyelv „mutyikosoknak” hívja a tra) kosokat 

Sáling József szereplése, aki a Kereskedelmi Alkalmazottak Szak-
szervezetének elnöke, szakmabeli státusza alapján került be a vita-
elemzésbe. A trafi kmutyi szókapcsolat ebben a formában ugyan nem 
hangzik el a beszélgetésben, de annál is fontosabb, ahogy Sáling, a 
műsorvezető meglepetésére, „mutyikosoknak” nevezi a trafi kosokat.  
Ez is azt mutatja, hogyan terjedt ki a „mutyi” szó használata a trafi kok 
kapcsán.

2:03 SJ: A /trafi kosokat/ egyébként a köznyelv ma már mutyikosnak hívja.
KO: Mutyikosok? Jaj, nem hallottam még.

4.12. Kocsis Máté: Voltak szerencsétlen momentumok a tra) kügyben 

Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója egyike azon ke-
vés kormánypárti politikusnak, aki rendszeres vendége az ATV műsorá-
nak. Jobboldali politikusok ritkán szerepelnek az ATV-ben, baloldaliak 
pedig a HírTV-ben, ami a hazai hírmédia egyik leghátrányosabb jellem-
zője, mert így nem láthatjuk a politikai nézőpontok ütközését. Várható, 
hogy Kocsis Máté, aki a trafi kügyet nem botrányként vagy mutyiként 
fogja fel, nem így fog utalni az eseményekre. 

5:48 KO: Három T-t említett a régi időket idézve, csak most ez trafi k, 
aztán termőföld és takarékszövetkezet… 
6:03 KM: Most nézze, ez egy elég régi vita. Gyakran megvádolják a 
kormánypárti képviselőket azzal, hogy haveroknak osztogattuk a 
trafi kokat… 

6:33 KM: Ez a trafi kmutyi, ez egy olyan mondvacsinált ügy, aminek 
voltak valóban szerencsétlen momentumai, a szekszárdi eset ilyen 
volt…

7:35 KM: … történt egy-két rossz momentum egy tízmilliós ország-
ban, és ebből egy komplett ellenzék megvádol,… hogy össznépi nem 
tudom, milyen trafi kmutyi. Ez egy alávaló, álságos politikai húzás…

9:53 KM: Nézze, nyilvánvalóan szándék az, mind a baloldali politi-
kusoknak és a baloldali médiának is, hogy ezt az úgynevezett tra-
fi kügyet jó sokáig fenntartsa. Tehát én decemberben is szívesen 
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beszélgetek Önnel erről, mert vélhetően ez kampánytéma lesz, ez az 
álságos műtrafi kbalhé… 

A politikus kizárólag olyan szövegkörnyezetben és stílusban említi 
a „trafi kmuytit”, hogy az az ellenzék és a baloldali média használatában 
van. Ki is mondja, hogy a baloldal napirendjén szerepel, valamint hogy az 
ő érdekükben áll ezzel leminősíteni a kormányt. Ezen felül kiemelendő a 
beszélgetésből, hogy Kálmán Olga már a téma felvetése elején összefüg-
gésbe hozza a trafi kok, a termőföldek és a takarékszövetkezetek ügyét, 
amiket az ellenzék összekapcsolva szokott „mutyiként” emlegetni.

4.13. Gyulai Zsolt: Tra) k dzsem

Gyulai Zsolt, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofi t Zrt. elnöke 
Kovács Andrea vendége volt a HírTV-ben. Ugyan nyilatkozatai alapján is 
el tudjuk képzelni, hogy a vendég milyen attitűddel rendelkezik a tra-
fi kügy kapcsán, mégis rövid internetes keresés után megbizonyosod-
hatunk róla, hogy a Zrt. egy 2012-es kormányrendeletnek köszönheti 
működését (http://www.trafi kpalyazat.hu/fi les/mk-2012-evo-134-
szam1441-2012-X-11-korm-rendelet.pdf). 

9:32 KA: Na, most ugye, ha valakinek eddig nem világos, akkor az 
ellenzéki képviselők többek között a koncessziók elbírálása miatt til-
takoznak, trafi kmutyit emlegetnek. Ön is érintett ebben a kérdésben, 
meg is kereste már korábban a sajtó. Az Ön sógora is elnyert két 
koncessziót itt a III. kerületben… Felmerül a kérdés, hogy mondjuk a 
pozícióját, befolyását felhasználta-e arra, hogy ők nyertesek legye-
nek ezekben a pályázatokban?
GyZs:… nem hiszem, hogy ezt bárki parlamenti képviselőnek vagy 
újságíróknak kellene vizsgálni. Én azt gondolom, hogy a mi cégünk, 
az abban hivatott, hogy július 1-jével felálljon az új rendszer… Azt 
gondolom, hogy amit a politika csinál ebből, és amik a tények, az két 
különböző dolog.

A vendég sulykolja álláspontját, miszerint a pályázat világos volt, 
normális elbírálás történt, a pályázók jogosan nyertek. Ezt alátámaszt-
ván a csatorna egy nem nyertes, de ez ezzel az állásponttal egyetértő 
trafi kost megszólaltató videót vág be. Ezek után egy parlamenti videót 
játszanak be, amelyben az ellenzék transzparenssel tiltakozik a „nem-
zeti dohánymaffi  a” ellen. Az esetnek itt is a jobboldalra jellemző néző-
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pontjával találkozunk, a műsorvezető a „trafi kmutyit” itt is az ellenzék 
kifejezéseként tünteti fel. 

4.14. Németh Lászlóné: Tra) kügy és rezsicsökkentés

Németh Lászlóné, Nemzeti Fejlesztési Miniszter hasonlóképpen 
az imént tárgyalt vendéghez a trafi kpályázatok sikerességét emeli ki, a 
mutyit pedig hisztériának titulálja. Ebben a vitában látszik, hogy Szabó 
Anett, a riporter élesebben mer felszólalni. A vita nyitásaként személye-
sen vonja kérdőre vitapartnerét, majd kivételes módon, a „trafi kmutyi” 
kifejezést nem az ellenzék szótárának részeként hozza fel. 

1:06 SzA: Kezdjük is az egyik legégetőbb témával, Miniszter Asszony, 
Önnek teljesen nyugodt a lelkiismerete, ha a trafi kügyre gondol?

SzA: Akkor, hogy ha itt nem trafi kmutyiról van szó, akkor mégis mivel 
indokolható vagy mi állhat annak a hátterében, hogy a koncesszión 
mégis nagy számban nyertek Fideszhez köthető személyek?
NL: Én azt gondolom, hogy… (hosszú szünet) a nagy számok tör-
vénye alapján mindig volt és mindig lesz ilyen… Amikor elindult ez a 
folyamat, mondatnám, elindult ez a hisztéria…

4.15. Fazekas Sándor: Végszavazás előtt a földtörvény

Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter, a trafi kügy melletti legvi-
tatottabb mutyival kapcsolatban, a földtörvény megvitatásának okán sze-
repelt a HírTV-ben Krakkó Ákos vendégeként. Már a műsor „felkonfjában” 
elhangzik, megint csak az ellenzék szóhasználatára utalva a „mutyi”. A 
mutyit a baloldal a földtörvényt illetően az elővásárlási jog, a hatósági en-
gedély, illetve a tulajdonosi szerkezet szabályozásában véli felfedezni. 

1:15 Végszavazás előtt ugyanis a földtörvény, a kormány szerint 
megvédik a magyar érdeket, az ellenzék mutyit emleget. 
10:35 FS: Nyilvánvaló, hogy vannak támadások, és ezek a legkülön-
bözőbb irányból jönnek. Van, aki azt mondja, hogy a nagyoknak ked-
vez ez a földtörvény, van, aki azt mondja, hogy a kicsiknek.
KÁ: A trafi kmutyi után földmutyi lesz a címlapokon?
FS: Ez két eltérő történet, én nem keverném ezeket össze…
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A jobboldali médiát érintő vizsgálatomban itt jelenik meg először, 
ahogyan a riporter a trafi kmutyi mintájára hozza fel a földmutyit. A ri-
porter ugyan felteszi a kérdést, hogy a trafi kmutyit földmutyi követi-e 
majd a címlapokon, de a címlapok megemlítése véleményem szerint 
ismételten a minősítő és feltételezhetően baloldali sajtóvisszhangra 
utal, annak botrányjellegét hangsúlyozva. A trafi kok és a föld ügyének 
összekapcsolását a vendég azonban elutasítja, ahogy az várható volt.

4.16. Budai Gyula: Szakmaközi egyeztetés vagy dinnyekartell?

Budai Gyulával, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárával való 
beszélgetésből először azt emelem ki, hogy megint az ellenzéki nyelv-
használatra utalva idézik a mutyit. Emellett egy videót vágnak be egy 
parlamenti megszólalásról, amint Gőgös Zoltán MSZP-s politikus, aki 
nemcsak hogy a „Fidesz-közeli csókosok” jelenlétét bírálja a trafi kok és 
a birtokok megszerzése kapcsán, de a baloldalra jellemzően a mutyit 
mint Magyarország aktuálpolitikai állapotát nevezi meg. 

6:52 SzA: Az ellenzék a földtörvénnyel kapcsolatban még mindig 
fideszes mutyiról beszél, és körülbelül százezres munkanélküliséget 
vizionál. 
GZ: Mindenhol Fidesz-közeli csókosok, ahogy a trafi kot, megszerez-
nek 1200 hektárt. Hol marad ott tisztességes gazdálkodónak föld-
terület? Mindenhol elvitték eddig a földbérleteket, ahol ehhez hoz-
záfértek, és a saját jelentésükben volt benne, hogy aki nagy terület-
re pályázott, senki nem pályázott egymás ellen, és mindenki nyert, 
Államtitkár Úr. Milyen világ ez? Mit akarnak ebből a földtörvényből 
kihozni? Ugyanazt, amit a ’90-es évek elején? Százezer munkanél-
külit vidéken? Vagy mit akarnak ezzel?

5. Konklúzió

Régóta olvashatjuk a szakirodalomban, hogy a retorikának milyen 
erős és kiterjedt hatása van, és úgy gondolom, hogy a vitaműsorok 
elemzésével sikerült alátámasztanom egy szűkebb kontextusban a mé-
diában megjelenő politikai retorika befolyását. Ez a vitaműsorokban az 
argumentatív tartalom, azaz az álláspontok érvekkel való alátámasztá-
sának háttérbe szorulásában mutatkozik meg, ahogyan helyüket átve-
szik a politikai metaforák és asszociációs sémáik. A média pedig sok-
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szor továbbítja a politikai nyelvet, legyen szó tudatos felhasználásról 
a fi gyelemfelkeltés és a dramatizálás végett, vagy nem szándékosról 
az esetleges politikai szimpátia jeleként. Megannyiszor látunk példát 
azonban arra is, hogy a média különböző szinten refl ektál az átvételre 
– egy pártot idézve, megnevezve az ellenzéki retorika bíráló elemeként. 

A „mutyi” kifejezéssel az ellenzék erőteljesen leminősíti a kormány 
egyes intézkedéseit, bírálja vele azokat, ennek okán pedig az ellenzék 
által mutyiként címkézett botrányok, illetve maga a megnevezés is a 
baloldali politikusok napirendjén szerepel kiemelkedően, valamint a 
baloldali médiában vetődik fel gyakrabban. A politikai metaforák bizo-
nyos befogadóknak szólnak elsősorban, céljuk a kívánt attitűdök (te-
hát az események rosszallása) elérése, ahogyan a metaforizálással 
felcímkézik az eseményeket, így előhívva a megszokott kategorizálást. 
Ennek jelentősége abban áll, hogy a baloldali politikusok, illetve a balol-
dali média mindenekelőtt a baloldali elkötelezettségűeket szólítja meg. 
Az ellenzék politikai nyelvében szereplő „mutyi” metaforáját a baloldali 
média is átveszi, míg a politikai jobboldal és a kormányközeli média bí-
ráló jellege miatt idézve alkalmazza. Az ATV általi metaforahasználat 
nem feltétlenül azzal magyarázható, hogy a csatorna ezzel az ellen-
zéket támogatná, nem kell okvetlenül manipulációs szándékot felté-
teleznünk, hanem a metaforák a médiában is használatosak, továbbá 
közérthetőségük miatt könnyebben rezonálnak a közönséggel, mint a 
körülményes vagy hivatalos nyelvezet.

A politika megkérdőjelezhetetlen metaforikus voltából kifolyólag 
amellett érveltem, hogy a politikai retorikában és marketingben do-
mináló metaforák az egyes választói csoportok információszelektálá-
sának irányítását és politikai attitűdjeinek megerősítését szolgálják, 
miközben használóik egyrészt tematizálják a diskurzust, másrészt 
olyan diskurzív stratégiák révén, mint az ismétlés és az egyszerűsítés, 
az oppozícióra alapozás és az érzelmekre hatás, igyekeznek elnyomni 
annak lehetőségét, hogy a befogadók érvelésük erősségét bírálhassák. 
A politikai aktorok a metaforák diskurzusba való behozatala és ismé-
telt felvetése által menthetik fel magukat álláspontjuk logikai igazolása 
alól, így szerezve szimbolikus és materiális előnyöket egyéni és kollek-
tív szinten. Megfi gyeléseim alapján az érvelés erősségének értékelése 
alulmarad a metaforák meggyőző erejével szemben, így azokkal kizáró-
lag más metaforák képesek felvenni a harcot. 
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ÖNBÍRÁLAT ÉS ÓVATOS MÚLTIDÉZÉS 
– A ROMÁNIAI MAGYAR TÁRSADALOM-
KUTATÁS DISKURZÍV ÚJJÁTEREMTÉSI 
KÍSÉRLETE AZ 1957-ES KORUNK ELSŐ 
SZÁMÁBAN

Self-Critique and the Cautious Evocation of the Past – the Discursive 
Attempts at Restoration of the Ethnic Hungarian Social Research of 
Romania in the First Issue of the Then Newly Relaunched Korunk in 1957

S Z É K E D I  L E V E N T E

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

The short transitory period after the Second World War might be viewed as the 
grace period of the ethnic Hungarian sociology of Romania. The Hungarian-
language Bolyai University realized several empirical studies, great interwar 
idealist social scientists were still allowed to teach university courses. In the 
autumn of 1947 the main non-marxist Social Science departments of the 
Bolyai University were closed and in 1948 Sociology has become stigmatized 
as a bourgeois pseudo-science. Well-known Romanian and Hungarian so-
cial scientists became marginalized or even incarcerated, this seemed to 
be the mortal agony of sociology. The fi rst hidden attempts to restorate the 
proscribed discipline were the so-called economic or industrial monographs 
which employed certain methodological tools borrowed from sociology. The 
fi rst signifi cant attempts toward the rehabilitation of the ethnic Hungarian 
social research of Romania could be grasped in the articles of the Korunk 
journal, founded in the interwar period and restarted in 1957. The journal at-
tempted to critically reuse the main tenets of Hungarian sociography and the 
famous Gusti School of Romanian sociology. The present study seeks to high-
light some of the fi rst discourse attempts directed towards the rehabilitation 
of the ethnic Hungarian sociology of Romania, which can be grasped in the 
articles and studies published in the Korunk journal.
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1. Előzmények

1.1. A szociológia kegyelmi időszaka

A második világháborút követő rövid átmeneti időszak a román 
szociológia és ezen belül a romániai magyar szociológia kegyelmi idő-
szakának is számít. Az iskolaalkotó Dimitrie Gusti professzor a Román 
Akadémia elnökeként átfogó, társadalomtudományos alapokra helye-
zett reformokat kezdeményez, az immár nemzetközi hírű bukaresti 
szociológusok új kutatások terveznek, számos értékes publikáció szü-
letik (Zamfi r et al. 2015). Mindennek hamarosan vége szakad, a Gusti-
iskola több meghatározó egyéniségét koholt vádak alapján elzárják, 
Anton Golopenţia1 és Mircea Vulcănescu2 a nehéz börtönkörülmé-
nyek áldozatává válik, Gusti professzort pedig teljesen marginalizálják 
(Bosomitu 2012). A Román Népköztársaság kikiáltásával „jogerőssé” 
válik a kommunizmus, az 1948-as tanügyi reform pedig hosszú időre 
száműzi a szociológiát a haladó tudományok mezőnyéből.

Hasonló folyamatok mennek végbe a Kolozsvár központú erdé-
lyi magyar társadalomtudományokban is. Miután a kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetem vezetősége és a helyi magyar elit meg-
akadályozta az egyetem magyar hatóságok által elrendelt kiürítését 
(Miskolczy 1944; Balogh 1944), az intézmény tovább működhetett 
a szovjet adminisztráció időszakában is, bár a tanárok távozása és a 

1 Golopenţia (1909–1951) román szociológus és statisztikus Dimitrie Gus-
ti közeli munkatársa, utóbbi  minisztersége idején kabinetfőnöke is volt. A 
legrangosabb román szociológiai szakfolyóirat, a Sociologie Românească 
első szerkesztői közé tartozott, a monográfi ai kampányokat fi nanszírozó Kirá-
lyi Alapítvány inspektora, majd a Központi Statisztikai Hivatal elnöke lett. A 
Gusti-iskola egyik legtermékenyebb és legnagyobb hatású szociológusaként 
kiemelkedő szerepe volt a romániai szociológia külföldi népszerűsítésében. 
Kutatásait a háborús években is folytatta. 1950-ben koholt vádak alapján 
letartóztatják, másfél évre rá a börtönben halt meg (Rostás 2012).
2 Vulcănescu (1904–1952) a Gusti-iskola alapító tagja, elismert fi lozófus, 
közgazdász és szociológus volt, a szociológiai monográfi a elméletének egyik 
kidolgozója. Gusti professzor asszisztense a Bukaresti Egyetemen, részt vesz a 
legfontosabb monográfi ai kutatásokban, elsődleges kutatási területei a hagy-
ományos román falu és a falusi háztartás. A román társadalomtudományok és 
fi lozófi a egyik legnagyobb hatású gondolkodóját kormányzati szerepvállalása 
– pénzügyi helyettes államtitkári tisztség az Antonescu-rezsimben – miatt elí-
télték, 1952-ben halt meg a nagyenyedi börtönben (Rostás 2012).
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súlyos anyagi gondok akadályozták az oktatást (Pálfy 2008). A Bolyai 
Egyetem 1945-ös létrejötte egyértelműen segítette a társadalom-
tudományi kutatás és oktatás újjászervezését, 1947-ig az egyetem 
hallgatói változatos és széles látókört biztosító társadalomtudományi 
előadásokon vehettek részt (Kelemen 1945; Kelemen 1946). A szoci-
ológiai kutatás feltámasztását segítette a Bolyai Egyetembe integrált 
Erdélyi Tudományos Intézet és az Erdélyi Múzem Egyesület is, a konkrét 
terepmunkában pedig oroszlánrészt vállaltak a jól működő népi kollé-
giumok (Incze 1997).

Viszonylag kevés dokumentum maradt ránk a társadalomtudo-
mányi előadások megszervezésére és tartalmára vonatkozóan. Eredeti 
látásmódot tükröz viszont Benkő Samu történésszel, az egykori bolyais 
egyetemistával 2014 nyarán készült interjú.3 Benkő szerint a társada-
lomtudományi oktatást Gaál Gábor (bölcsészet), valamint Jordáky La-
jos (közgazdaságtan) irányította. Benkő szeretettel emlékszik vissza 
Venczel József, Gaál Gábor és Imreh István előadásaira:

„(…) Gaál Gábor és Venczel, akik, ha nem is szóról szóra, de leírták az 
előadásuk tartalmát, látszott, hogy nem feküdt (sic!) le addig este, 
amíg nem tette rendbe a másnapi előadást. Ilyen lett Imreh István is, 
aki rendkívül precízen, felkészülve tartotta az előadásokat.”

Ami a társadalmi valósággal kapcsolatos látásmód kialakulását 
illeti, a strukturalizmusnak igen nagy befolyása volt a Benkőék évfolya-
mára, de mindemellett a történész az egzisztencializmus, a népi írók, 
illetve a magyar szociográfi a eszméinek a jelentős hatását is megemlíti:

„Az utólagos dumák kioktatták az én nemzedékemet is a strukturalizmus-
ról, mi csak elmosolyogtuk. Az egzisztencializmusnak a nagy közvetítő-
je volt a magyar Mátrai. Tehát ez volt az első indíttatás. A másik, kérem 
szépen, a magyar, úgynevezett népi… számomra a két fő Erdei Ferenc, a 
magyar város, falu, tanyák… én ezt már középiskolás koromban olvastam. 
A másik Kovács Imre volt, A parasztéletforma csődje című könyve.”

3 Az interjút Benkő Samuval a szerző 2014 augusztusában, Kolozsvárott 
készítette, Telegdy Balázzsal közösen. Az interjú átirata magyarul nem je-
lent meg, részleges román fordítása viszont bekerült Telegdy Balázs Venczel 
Józsefről szóló doktori disszertációjába (Telegdy 2015).
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Benkő elmondása szerint az előadások Gaál Gábor és Venczel Jó-
zsef kurzusain alapultak, ez utóbbi Szalai Sándornak, az a budapesti 
egyetem akkor még működő társadalomtudományi tanszéke (Huszár 
2015) professzorának a tankönyvét is felhasználta (Szalai 1946).

Gaál Gábornak kisebb szerep jutott a konkrét társadalomkutatá-
sok kidolgozásában és megvalósításában. A szociológia két kolozsvári 
szervező atyja a katolikus-konzervatív Venczel József és a baloldali, 
szociáldemokrata érzelmű Jordáky Lajos volt, akik látványos eredmé-
nyeket értek el. Venczel igyekezett folytatni a két világháború közötti 
és a Bécsi Döntés éveiben elkezdett szociológiai projekteket,4 de elő-
adásai, kutatásai révén elsősorban ő biztosította a később száműzött 
román monográfi ai szociológia erdélyi kontinuitását is. Oroszlánrészt 
vállalt a Bolyai Egyetem törvényes megalapításában, a bukaresti támo-
gatás megszervezésében is.

Jordáky Társadalomtudományi Intézete Társadalomtudomány 
és Társadalomtudomány és politika néven 1946-ban adta ki a Bolyai 
Egyetem összesen két számot megért tudományos folyóiratát, neve-
lésszociológiai kutatásokat koordinált és ipari szociográfi ai vizsgálato-
kat kezdeményezett (Jordáky 1945; Jordáky 1946). Így hű maradt saját 
korábbi felméréseihez (Jordáky 1938b; Jordáky 1938a; Jordáky 1939), 
és a munkásosztály világát a társadalomkutatás fókuszába állítva il-
leszkedett a kialakuló kommunista rendszer elvárásaihoz is.

A szociológiai korabeli jelentőségét mutatja a Móricz Zsig-
mond Kollégium 1946-as felmérése: a kutatók összesen 1229 vég-
zős középiskolás diákot kérdeztek meg továbbtanulási opcióikról és 
karrierelképzelésükről, ráadásul a komplex kérdőívek mellett személyi-
ségteszteket is alkalmaztak (Páll 1946; Czédly 1946). Fontos adalék, 
hogy a kolozsvári magyar kutatókat az akkor bukaresti kormányzat az 
etnikailag vegyes falvak monográfi ai kutatásában is bevonta volna, a 
tervezett Román-Magyar Intézet a Gusti-iskola módszereit használva 

4 Venczel József (1913–1972) az Erdélyi Fiatalok, majd pedig a Hitel mun-
katársaként és alapítójaként a tudományos alapokra helyezett kisebbsé-
gi önismeret és közösségépítés elkötelezett híve volt. Világképét alapvető-
en meghatározta székelysége és katolikus hite, szociológiai elméletében és 
módszertanában pedig a Gusti-féle monográfi a elveit követte (Venczel 1935). 
Venczel statisztikai módszerekkel vizsgálta a székely kivándorlás okait és tá-
gabb kontextusát (Venczel 1936; Venczel 1939), a román földreform erdélyi 
hatásait (Venczel 1942), és ő koordinálja az második világháború idején szer-
vezett bálványosváraljai terepkutatást (Magyari 2014).
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térképezte volna fel az erdélyi vegyes falvakat (Balogh 1946; m. 1946). 
A román–magyar társadalomkutatók közötti együttműködést szorgal-
mazta a magyar állampolgársága miatt később távozni kényszerülő 
Harkai Schiller Pál is (Harkai Schiller 1946). Turnowsky Sándor, a szá-
zadelős magyar szociológiai iskola képviselője és a két világháború kö-
zötti időszakban megvalósított jelentős munkásszociográfi a szerzője a 
szociográfi ai kutatások újjákezdésére vonatkozó felhívást intézett az 
erdélyi magyar értelmiséghez (Turnowsky 1946).

1. 2. A szociológia száműzése

A kolozsvári magyar progresszív gondolkodók már 1946-ban sür-
gették a szociológiai paradigmaváltást (Gáll 1946a; Gáll 1946b), ám az 
ideológiai átszabás még nem veszélyeztette a szociológia létét. Ebből 
a szempontból a fordulópont az 1947-es esztendő, ekkor zárták be 
Venczel Józsefet (Telegdy 2014); ősszel a statisztika tanszékét is fel-
számolták. A felsőoktatási személyzet csökkentéséről szóló kormány-
rendelet Jordáky Lajos társadalomtudományi tanszékét is érintette, őt 
magát elbocsájtották, „személyében komprimálták” Turnowsky Sán-
dort is („Kiket Bocsátottak El a Bolyai Egyetem Tanárai Közül?” 1947).

Az erdélyi magyarság korábban viszonylag pluralista képviseleti 
szervét, a Magyar Népi Szövetséget egyre inkább eléri az új idők sze-
le. A rendszerváltó kommunisták kulcsemberének számító Luka Lász-
ló elvtárs meghirdeti az elvtelen magyar egység elleni harcot (Luka 
1947), kezdetét veszi a reakció, a polgári csökevények és a nacionaliz-
mus elleni könyörtelen küzdelem (Gáll 1995). A romániai magyar sajtó 
üdvözli a román történelmi pártok vezetői elleni koncepciós pereket 
(Gáll 1947), szilajul korbácsolja az áltudományos polgári eszméket (A 
- 1948), és üdvözli a Bolyai Tudományegyetem ideológiai megtisztu-
lását, a tanárok és a hallgatók osztályszerkezetének javulását (Földes 
1948). Beköszönt a pártos, elkötelezett sztálinista tudomány kora (Gáll 
1949), sorra követik egymást a képzelt tévelygések kritika és önkritika 
jegyében megszületett brutális leleplezései. A fi lozófus Gáll Ernő – aki 
feltehetően a legtöbbet tett a romániai magyar szociológia második vi-
lágháború utáni felélesztéséért – visszaemlékezéseiben keserűen idézi 
fel a tévútra tévedt értelmiség szinte vallásos hitét a mindent megváltó 
kommunizmusban:

„Korabeli gondolataink, tetteink fundamentumát és igazolását 
ugyanis a marxizmus sztálinista változatában, a pártállam eszme-
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rendszerében, a messianizmus, utópizmus és a tudományosság ön-
telt igényével kinyilatkoztatott tantételek eme keverékében véltük meg-
találni. A kozmoszt és a történelmet kormányzó törvények egyedüli leté-
teményeseiként elutasítóak voltunk minden más felfogással szemben, s 
a magunk felsőbbrendűséget és kizárólagosságot képviselő tudatával, 
igazi fundamentalistákként ítélkeztünk elevenek és holtak, múlt és je-
len fölött. A «daloló holnapok» eljövetelét hirdettük lobogó hittel. Szilárd 
meggyőződésünk volt, hogy a fi lozófi a, a tudomány és a művészetek kü-
lönböző ágaiban, a legváltozatosabb kérdésekben kinyilvánított vélemé-
nyünk magát az igazságot szólaltatja meg.” (Gáll 1995: 9)

Ilyen körülmények között egyedüli létjogosultsága a dialektikus 
és történelmi materializmusnak lehetett, a szociológia áltudományát 
legjobb esetben is csak idézőjelben lehetett megnevezni. A szocioló-
gia meghaladott téziseit a korábbi pszichológiai iskolák tanaihoz ha-
sonlóan teljesen elvetették, ekkor még a merészebb gondolkodók sem 
javasolták a hagyomány kritikai újraértékelését. Ezt a merev és kérlel-
hetetlen álláspontot jól illusztrálja az Utunk jellegzetes cikke a polgári 
lélektan kozmopolita szemfényvesztése ellen: „A polgári pszichológiá-
nak nincsenek jó hagyományai, és így abból nincs mit átértékelnünk. A 
dialektikus materialista lélektan nem a polgári pszichológia meghala-
dását, hanem annak megcáfolását jelenti.” (Földes 1949)

Mindezek ellenére a szociológiai gondolkodásmód és a jellegze-
tes szociológiai megközelítés nem tűntek el teljesen, hanem a kuta-
tók igyekeztek ezeket rejtett formában átmenteni más tudományok 
diskurzusaiba. Bizonyos támogatott vagy megtűrt diszciplínák me-
nekülési útvonalakká váltak a szociológia számára; ilyen volt a politi-
kai gazdaságtan, a néprajz (folklórkutatás), a társadalomtörténet, a 
nyelvészet (dialektológia és a helynevek vizsgálata), illetve korlátozott 
mértékben a pedagógia és a kísérleti pszichológia. A tudományok e 
köréből hangsúlyoznunk kell a politikai gazdaságtan szerepét, hiszen 
az ún. gazdasági-ipari monográfi ák lehetővé tették a szociológia kuta-
tási módszereinek korlátozott és természetesen kellőképpen leplezett 
alkalmazását. Helyszűke miatt nem foglalkozunk részletesen ezekkel 
a monográfi ákkal, mindössze megemlítjük a két, általunk legjelentő-
sebbnek tartott munkát: Kizsákmányolás a tőkés Dermatában (Keszi-
Harmath és Kohn 1953), A munka termelékenysége a kolozsvári Vasúti 
Főműhelyekben: a munka termelékenységének kérdéséhez a Román 
Népköztársaságban (Kohn 1948). Mindkét monográfi át a Bolyai Egye-
tem politika gazdaságtani szakmai kollektívája dolgozta ki.
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2. A szociológia rehabilitációs diskurzusa a Korunk első 
számaiban

2.1. Viszonylagos enyhülés és a Korunk újraindítása

Sztálin halálát követően és az 1956-os forradalom véres meg-
torlását megelőzően a romániai magyar értelmiség jelentékeny része 
hitt a rendszer gyors és hatékony reformjában, az élhető szocializmus 
megteremtésében. Optimizmusuk fékezte annak felismerését, hogy 
Romániában az erjedési folyamat meglehetősen ambivalens volt, hi-
szen az enyhülést a román pártvezetés fenyegetésként élte meg, és 
ezért a külsőleg tetszetős látszatdemokratizálás és a belső elnyomás 
kettős játszmáját játszotta (Bottoni 2010; Granville 2008).

A viszonylagos nyitás érződött a romániai magyar kultúrában és az 
akadémiai körökben is, ám a változás kezdetben óvatos, félénk próbál-
kozásokban nyilvánult meg, és az írások erőteljes doktriner jellege alig 
szelídült. Gáll Ernő így emlékszik az olvadás első esztendeire:

„Sztálin halála után (1953) ez az irányzat megerősödött, én pedig 
(...) vitorlámat az új szél irányába fordítottam. / Ehhez már kez-
detben ösztönző feltételeket kínált Bolyai János születésének 150. 
évfordulója (1952), s az ebből az alkalomból — az egyetem gondo-
zásában — kiadott vaskosabb kötet, amelynek összeállításába be-
kapcsolódtam, a tudományos színvonal emelkedését jelezte (...). Ezt 
a folyamatot látszott elmélyíteni az egyetem létesítésének tizedik 
évfordulójára rendezett ünnepség (1955), illetve az az alkalmi ta-
nulmánykötet, amely (...) a tudományos igényesség növekedését 
bizonyította. A javuló hangulathoz a börtönből az évfordulóra haza-
tért tanárok jelenléte is hozzájárult. / A jelzett tendenciák az irodalmi 
életben, a sajtóban is kezdtek utat törni maguknak (...) Persze, ez az 
egész menet csak lassan, ellentmondásosan, valóban a régi és az új 
küzdelmével, többnyire keveredésével haladt előre.” (Gáll 1995: 19)

A szociológia újraindítása szempontjából különösen fontos az em-
lített Bolyais emlékkötetben megjelent cikk e két világháború közötti er-
délyi magyar polgári szociológiáról (Gáll 1956), ami a helyenként megle-
hetősen harcos ideológiai jellege dacára a korabeli erdélyi magyar társa-
dalomkutatás jól dokumentált, ám magától értetődően torz és szelektív 
áttekintése. Fontosnak tartjuk viszont azt, hogy ezzel kezdetét vette a ro-
mániai magyar szociológia (akadozó és viszontagságos) rehabilitációja.
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A témánk szempontjából másik lényeges folyamat a Korunk újrain-
dításának kezdeményezése. A folyóirat újjászervezését célzó kampány 
már 1955 elején elkezdődik az Utunk hasábjain, 1956 nyarán pedig 
Sütő András az új Korunkot az „élő marxizmus fórumaként” aposztro-
fálja, megjelentetését pedig „rendes feltámadásként” vizionálja (Sütő 
1956). A magyarországi forradalom tragikus vége nem söpri el az új 
Korunk tervét, és így – vélhetően a román hatóságok értelmiségcsil-
lapító kegyének köszönhetően – a folyóirat új folyamának első száma 
1957 elején napvilágot lát.

2.2. Kísérletek a romániai magyar szociológia feltámasztására

Az újraindult Korunk vezércikkében felvállalja a saját haladó ha-
gyományainak követését (Balogh 1957), ám e hagyományoknak a ro-
mániai magyar társadalomkutatásra vonatkozó aspektusaival a lap fő-
szerkesztője, Gáll Ernő foglalkozik Társadalmi valóság és társadalom-
kutatás című programadó írásában (Gáll 1957). A cikk a Romániában 
meglehetősen ambivalens olvadási időszak első jelentős próbálkozá-
sa a romániai magyar szociológia újjáépítésére, ám szerzője a román 
nyilvánosságban akkor még óvatosan elkerült kérdéseket is felvet, így 
például szorgalmazza a Dimitrie Gusti által alapított szociológiai mo-
nográfi ai iskola kritikai újraértékelését. Gáll Ernő ideológiai köntösbe 
öltöztetve a Korunk küldetéseként fogalmazza meg a romániai magyar 
szociológia (szociográfi a) támogatását és a konkrét kutatómunka elő-
mozdítását:

„A dogmatizmustól megszabaduló marxista szociológia új nagy 
eredmények várományosa abban a termékeny kapcsolatban, ame-
lyet művelőinek (...) kell megteremteniök a társadalomtudományi el-
mélet és a társadalmi valóság között. / Ezt a kapcsolatot szeretnénk 
elmélyíteni a szociográfi ai kutatások kezdeményezésével. Meggyő-
ződésünk, hogy hazánk átalakulásban lévő társadalom valóságának 
közvetlen megfi gyelése igen értékes tényanyagot nyújt majd e kor-
szak jelenségeit és folyamatait általánosító elméleti erőfeszítésnek. 
/ Az új Korunk régi folyamának legjobb hagyományait kívánja azzal 
is továbbéltetni, hogy oldalain tág teret biztosít minden ilyen irányú 
törekvésnek.” (Gáll 1957: 17)

A szöveget értelmezhetjük a romániai magyar szociológia sztáli-
nizmus utáni rehabilitációs diskurzusa irányadó konstrukciójának, hi-
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szen Gáll Ernő itt körvonalazza azokat a diskurzív alappilléreket, ame-
lyeken a fokozatosan egyre koherensebbé váló szociológia-restauráció 
nyugszik. A rehabilitációs diskurzus későbbi megnyilvánulásaiban az itt 
kinyilatkoztatott tételek többnyire visszaköszönnek, bár – a román nyil-
vánosság lassú nyitására hangolva – a diskurzus egyre befogadóbbá és 
rugalmasabbá válik.

A szociológia újjáteremtését, avagy a marxista szociológia kiala-
kítását az adott politikai kontextusban kizárólag történelmi materia-
lizmus keretében lehetett kivitelezni. Ennélfogva a fi lozófi ai alapvetés 
a rehabilitációs diskurzus egyik fontos alapeleme, ami a marxista el-
méleti és metodológiai rendszer kétségbevonhatatlan elfogadását je-
lenti. A társadalomkutatás az „objektív törvényszerűségek” feltárására, 
valamint a tények „megfi gyelésére és elemzésére” irányul (Gáll 1957: 
7), amelyek a marxizmus és leninizmus nagyjait is segítették elméle-
tük bizonyításában. Ehhez a felfogáshoz kapcsolódik a történelem de-
terminisztikus felfogása, a szubjektivizmus elkerülésének kívánalma, 
valamint a gyakorlat és elmélet haladást szolgáló szövetségének az 
erősítése.

A haladás motívumához köthető az elemzett diskurzus újabb lé-
nyeges elemet a szociológia ideológiai-politikai legitimálása, hiszen a 
„történelmi materializmus a társadalom megismerésének és egyben a 
társadalom átalakításának a tudománya” (Gáll 1957: 9). A társadalom-
kutatás feladata tehát a szocialista építés szolgálata a sztálinizmus 
személyi kultuszának és dogmatizmusának meghaladásával, a szoci-
alista társadalomban még meghúzódó, bár nem alapvető ellentmon-
dások azonosításával, az esetleges társadalmi konfl iktusok kirobba-
násának megelőzésével, valamint az új társadalmi rendszer fejlődési 
sajátosságainak vizsgálata. A szerző egyértelműen a beavatkozó és 
elkötelezett szociológia mellett teszi le a voksát; a társadalmi hasz-
not nem hajtó spekulatív fejtegetéseknek csupán önigazoló funkciójuk 
lehet, és ezért elvetendőek: „Az életidegen skolasztika ugyanis szub-
jektivizmushoz vezet a tudományban és a politikában egyaránt. A fel 
nem ismert szükségszerűség, a nem tudatosított objektív folyamatok 
társadalmi vonatkozásban is vak erőkként működnek. Az apologetika 
a polgári szociológia funkciója – de összeegyeztethetetlen a marxista 
társadalomtudománnyal” (Gáll 1957: 9).

A megújuló szociológia tudományos megerősödését segíti a ko-
rábban mesterségesen szűkre szabott kutatási paletta kiszélesítése. 
A diskurzus újabb kulcselemeiként jelenik meg a szociológia kutatási 
területének a bővítése és az alkalmazott, illetve határterületi diszciplí-
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nák felé való nyitás. Úgy fogalmazhatnánk, hogy Gáll Ernő voltaképpen 
a tudományág professzionalizálódásának és interdiszciplináris nyitá-
sának a követelményét fogalmazta meg, ami egyértelműen hozzájárul 
a szociológia szakmai identitásának az erősödéséhez és a diszciplína 
tudományos konszolidációjához: „A materialista társadalomkutatás 
megtorpanása abban is kimutatható, hogy leszűkült a feltérképezendő 
társadalmi valóság területe (...). A társadalomkutatás nem tekinthet el 
– véleményünk szerint – olyan fontos társadalmi tényezők boncolga-
tásától, mint mondjuk a nemzeti jellem és a nemzeti alkat, valamint a 
társadalom-lélektan jelenségei” (Gáll 1957: 8).

Az írás feltehetően legfontosabb része a romániai magyar szo-
ciológia történelmi legitimitásának felépítésére vonatkozik. Gáll a két 
világháború közötti magyarországi, erdélyi és csehszlovákiai magyar 
szociográfi a haladó hagyományainak kritikai újraértékelését sürgeti, 
de nem feledkezik meg a budapesti Huszadik Század és a Galilei Kör 
polgári radikális mozgalmairól sem. A történelmi materializmus szem-
pontjából idealista tévelygésnek minősülő elméleti kapcsolódásaik da-
cára a haladó szemléletű kutatók értékes adatokat szolgáltattak a ko-
rabeli társadalomról, így például a „harmincas évek magyar falukutatá-
sa rendkívüli erővel és hatékonysággal hozta felszínre a latifundiumok 
Magyarországának igazi valóságát, a három millió koldus társadalmi és 
kulturális esettségét” (Gáll 1957: 12). A legfontosabb erdélyi falumoz-
galommal, az Erdélyi Fiatalokkal kapcsolatban azt sugalmazza, hogy 
a fi atal értelmiségiek egy része már idejekorán felismerte a haladó 
(értsd: marxista) társadalomértelmezés szükségességét, ezek később 
ki is váltak az egyébként narodnyik szemléletű idealista körből.

Nagy jelentőségű a szerzőnek a Gusti-féle szociológiai iskola mar-
xista újrahasznosításáról szóló fejtegetése. Erre közel három oldalt 
szán, amelyben hangsúlyozza monográfi ai szociológia elméleti hibáit 
és a monografi kus módszer azon tulajdonságait, amelyek az idealista 
elméleti háttér ellenére ezt többé-kevésbé materialista, azaz kritikailag 
újraértékelhető metodológiává tették. Mindez természetesen nem je-
lenti azt – emeli ki Gáll –, hogy Gusti módszerét nem befolyásolta volna 
negatívan a teória voluntarizmusa és a két világháború közötti szoci-
ológusok polgári szűklátókörűsége, hiszen a monográfi ai szociológia 
gyakran elveszett a részletekben, atomizálta a társadalmi valóságot, 
túlzottam empirista és falucentrikus volt.

„Kétségtelen, a monografi kus kutatási módszer (...) tendenciájában 
materialista és realista. A bukaresti szociológiai iskola érdeme, hogy 



157

ezt a módszert választotta (...). Értékes kezdeményezésként kell 
méltatni a kollektív kutatás alkalmazását is (...). A bukaresti szo-
ciológiai iskola osztályjellege természetesen nem engedte meg a 
feltárt tények mély társadalmi okainak megállapítását. Gusti polgári 
szociológiája nem terjeszthette ki kutatásait a társadalmi jelensé-
gekről a társadalmi törvényszerűségekre. Ehelyett egyre inkább a 
társadalmi tények empirikus megfi gyelésére vett irányt (...). A tények 
mindenhatóságát hirdette.” (Gáll 1957: 13–14)

Szintén a rehabilitációs diskurzus fentebb említett eleméhez, a 
történelmi legitimitás kialakításához kapcsolódik a Korunk első folya-
mának a méltatása, illetve a folyóirat akkori kritikai hozzáállásának a 
felidézése. Itt Gáll voltaképpen projekciós technikát alkalmaz, hiszen 
a korabeli konstruktív marxista kritika elismerésével az új Korunk ha-
sonló látásmódját kívánja legitimálni, továbbá hangsúlyozni szeretné 
a Korunk mindenkori szerepét a társadalomtudományi gondolkodás és 
kutatás előmozdításában:

 „A régi Korunk nagy fi gyelmet szentelt a szociográfi ának, a faluku-
tatásnak. Több cikkében taglalta – a marxista kritika fényénél – a 
Gusti-féle iskola, valamint a magyar népiesek és az Erdélyi Fiatalok 
munkásságát. Azonban a régi Korunk magatartását a szociográfi -
ával kapcsolatban nemcsak a bírálat jellemezte. Oldalai nyitva ál-
lottak minden olyan társadalomkutató törekvés meg kísérlet előtt, 
amely hiteles képet ad a társadalmi valóság valamely részlegéről és 
egyben adatokkal szolgál a történelmi materialista szemléletű szin-
tézis és következtetések számára. A Korunk marxista orientációjú 
társadalomfelvételei megragadták nemcsak a falu, hanem az üze-
mek valóságát is.” (Gáll 1957: 16)

A sajátos magyar és román tudományos örökség kritikai újraér-
tékelésének fontossága mellett a diskurzusnak az előbbihez szorosan 
kötődő komponensként azonosíthatjuk a kortárs polgári szociológia 
kritikai hasznosításának szükségességét, hiszen ez is tartalmaz „ob-
jektív erejű mozzanatokat” (Gáll 1957: 10). A nyugati szociológia ilyetén 
szinkronikus adaptációja még jellemzőbbé válik az 1960-as évek ele-
jén, amikor a Korunk is egyre több tanulmányt közöl a konkrét szocio-
lógiai kutatásokról, amelyekben elválasztják a tágabb értelemben vett 
tudományos módszert és a kutatásmódszertant – ez utóbbi sokkal in-
kább nyitva áll a „burzsoá tanok” előtt (Roth 1961; Nemes 1963).
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Visszatérve az elemzett írásra, megfi gyelhetjük, hogy Gáll Ernő 
óvatosan kerüli a szociológia kifejezést, helyette sokkal inkább a szo-
ciográfi a vagy helyenként a (szociológiai) monográfi a megnevezést 
használja. Ennek feltehetően a legfőbb oka az, hogy a szociológia ter-
minusa elsősorban az idealistának, valóságtól elrugaszkodottnak és 
spekulatívnak tartott polgári szociológiára utalt, a szociográfi a szó pe-
dig a problematikus elméletektől jóval inkább mentes gyakorlati társa-
dalomkutatás képzetét hordozza magában. Gáll azért is választhatta a 
szociográfi át, mert ennek – jól ismert ambivalenciája ellenére (Némedi 
1985) – meghatározó magyar kultúrtörténeti előzményei is vannak. A 
szociográfi át ugyanakkor érezhetően a (Gusti-féle) monográfi ai szo-
ciológia egyfajta szinonimájaként használja, ahogy ezt Venczel József 
pár évtizeddel korábban javasolta (Venczel 1935).

A bemutatott alapokon formálódó rehabilitációs diskurzus immár 
kellő szellemi hátteret és politikai-ideológiai legitimációt biztosít a ro-
mániai magyar társadalomkutatás újraindításához, legalábbis Gáll így 
véli. Írásának záró részében szorgalmazza az „új monográfi ai munká-
latok” elindítását, a „szociográfi ai kiszállásokat”, mindezt természete-
sen új módszertani alapokra helyezve és a kutatási univerzum óhatatlan 
proletarizálásával, vagyis az „üzemek valóságának és a városi lakosság” 
életének vizsgálatára összpontosítva. A kutatási módszerek tekinte-
tében a szerző a már említett kritikai újrafelhasználását javasolja: „A 
módszer kialakításánál a leghelyesebb eljárás az lenne, ha kritikailag 
feldolgoznánk az ismert szociográfi ai és monográfi ai áramlatok legjobb 
tapasztalatait (...) megszabadítjuk ezeket a különböző idealista és pozi-
tivista szociológiai elméletek okozta torzulásoktól” (Venczel 1935: 16).

Terjedelmi korlátok miatt nem foglalkozhatunk kimerítően az 
1957-es Korunk lapszámoknak a szociológia feltámasztása szem-
pontjából kiemelkedően fontos írásaival. Két ilyen anyagot sikerült azo-
nosítanunk, az egyik Braun Róbert szociográfi ai munkásságát méltatja, 
és így a romániai magyar szociológiai történelmi legitimilásához járul 
hozzá (Turnowsky 1957), míg a másik egy konkrét szociológiai-demo-
gráfi ai tanulmány a kalotaszegi egykejelenségről, ami a szociológiai 
professzionalizálódásának egyik korai gyümölcse (Keszi-Harmath és 
Keszi-Harmathné Moravszky 1957).
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3. Következtetések

A romániai magyar szociológia a román és a magyarországi szoci-
ológiához hasonlóan a második világháborút követő pár átmeneti esz-
tendőben viszonylag szabadon fejlődhetett. Ebben az időszakban újjá-
szerveződött a társadalomtudományi képzés és az erdélyi magyar tár-
sadalomkutatók a háború utáni krízis korlátozott lehetőségei közepette 
igyekeztek folytatni és bővíteni az empirikus kutatási tevékenységet is. 
Az 1947-48-as évek viszont radikális változásokat hoztak, a szocioló-
gia a pszichoanalízissel, genetikával és társaival együtt feketelistára 
került. Egészen a hruscsovi enyhülés időszakáig a szociológiát a szak-
emberek még csak tudománynak sem tekinthették, de ennek ellenére 
a szociológiai módszertant bizonyos mértékben sikerült átmenteni, sőt 
burkolt formában alkalmazni is, például az ún. gazdasági monográfi ai 
vizsgálatokban.

A romániai magyar szociológia szempontjából az áttörést kétség-
telenül Gáll Ernő korai írásai és – leginkább – a Korunk újraindítása hoz-
ta. Annak ellenére, hogy a szociológia intézményesülése még nagyon 
távol volt, a diszcíplina rehabilitációs diskurzusa már a Korunk 1957-es 
első lapszámától kezdődően megjelenik a különféle társadalomtudo-
mányi tematikájú cikkekben. Az indító számban megjelenő programadó 
cikkben már körvonalazódnak a később egyre gyakrabban előtérbe ke-
rülő diskurzív alapelemek: fi lozófi ai alapvetés, ideológiai-politikai legi-
timálás, professzionalizálódás, (interdiszciplináris) nyitás, történelmi 
legitimitás, a kortárs polgári szociológia kritikai hasznosítása.

Végezetül meg kell állapítanunk, hogy a reformista lendülettel és 
optimizmussal újraindult Korunk nem kerülhette el a párt éberségét, és 
hamarosan támadások célpontjává vált. Az első komoly megpróbálta-
tást Tordai Zádor emlékezetes kritikája jelentette az Ember tragédiájá-
ról (Tordai 1957), amiben a szerző kétsége vonta azt, hogy a szocialista 
társadalom az emberi boldogság letéteményese lenne. Az írásnak ko-
moly következményei lettek a Korunkra, de a szerzőre vonatkozóan is: 
Tordait marginalizálták, és nemsokára Magyarországra emigrált (Rad-
nóti 2010). A folyóirat elleni támadások később is folytatódtak, ami a 
szociológiai tematikájú írások gyérítéséhez és enyhítéséhez is vezetett, 
egészen az 1960-as évek elejéig, amikor a Korunk megújuló lendület-
tel vág bele a szociológia nyilvános népszerűsítésébe, olyannyira, hogy 
1962 végén konkrét szociológiai tanulmányok kidolgozására vonatkozó 
pályázatot ír ki („A Korunk Pályázata” 1962).
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AZ EMBERI JOGOK 
A POLITIKAI DISKURZUSBAN*

Political Discourse and Human Rights

F O R R Ó  E N I K Ő 

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

In our contemporary democracies the notion of “human rights” mean 
something “self-evident,” despite the numerous connotations it has. This 
variety of meanings makes possible a lot of explanations given not only by 
politicians but by analysts too, who want to postulate Human Rights as a 
legitimate basis for diff erent political actions and decisions. In my paper I 
would like to present briefl y a few of the most relevant ones.

Keywords: 
universalism, cultural relativism, human rights, political legitimacy, synoptical 

* Mivel több interpretációja is van, szükséges pontosítanom, hogy a „politikai dis-
kurzus” kifejezést milyen értelemben használom. Első megközelítésben abban 
a nagyon tág értelemben, ahogyan a közbeszédben is benne van: a politikusok 
megnyilatkozásai és a köz vélekedése a politikáról, valamint a politikai ideológiák, 
magyarán a politikáról való beszéd és a politikusok „beszéde”, kommunikációja. 
Másodsorban egy szűkebb értelemben, értve ezen a nyilvánosság előtt zajló politi-
kai beszéd és nyelv magyarázatát. Ugyanakkor magába foglalja ez a szempont azt 
a „tudományszociológiai közhelyet”, hogy egyetelen  tudományos elmélet alkotója 
sem vonhatja ki magát saját korának befolyása alól. Azaz, valamilyen úton-módon 
a politika mindig bekandikál a Tudomány ablakán, merthogy maga a „szemlélődő 
alany” sem tudja kivonni magát a „hajánál fogva” a politika realitásának teréből. 
Ugyanakkor a „politikai diskurzus” fogalma még más jelentésbeli meghatározott-
ságokkal is rendelkezik, melyekre jelen esetben nem térek ki. Lásd erről részlete-
sen: Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai, 2004, Bp. L`Harmattan.
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Mielőtt a téma kifejtésére térnék, szeretném kihangsúlyozni, hogy 
ez par excellence egy politikai megközelítés. No korántsem egy ideo-
lógiai elköteleződés vagy pártpolitikai értelemben, hanem a diszkurzív 
politikaelmélet szellemében, de nem feltétlenül módszertanában is. 
„A diszkurzív szemlélet szerint a politika elsősorban és alapvetően egy 
közösség nyilvános, közös, értelmezett és szabályozott élete és te-
vékenysége” (Szabó 2015: 16). Ebben a vonatkozásban ez azt jelenti, 
hogy  nem lehet az emberi jogokról a „résztvevő” és „cselekvő” embe-
rektől függetlenül, azaz a  politikától függetlenül beszélni, mivel maga 
a politika egy igen tág értelemben nem más, mint az embereket „em-
beremlékezet óta” foglalkoztató és őket közvetlenül érintő nyilvános 
(merthogy interakciós, közösségi) cselekvés. Ebben a cselekvésben 
benne van a beszéd és a nyelv, a refl exió és a jel/jelentésmagyarázat, 
a tényleges-tevőleges fi zikai aktus egyéni-, közösségi- és intézményi 
szinten, amelyekben a racionális megfontolások csak retrospektív mó-
don magyarázhatóak. Az így értett politikai cselekvést  folyamatában 
sokkal inkább az aktualitás spontaneitása és kontextualitása befolyá-
solja, s jövőbeni végkifejlete soha nem kecsegtet a természeti törvé-
nyek kazualisztikus bizonyosságával. (vö: Szabó Márton 2004).

A politikusok, a jogászok, a közgazdászok, a civilek, a média, az 
egész nyilvános közbeszéd mind a belső, „nemzeti”, mind a nemzetközi 
szinteken maximálisan átitatódott az emberi jogi terminológiával, eny-
he túlzással  mondhatnánk, hogy  „emberi jogi nyelven szólnak” szinte 
mindenütt. A világ demokratikus felében a közhely erejével hat az a ki-
jelentés, hogy vannak olyan alapvető emberi jogok, amelyeket minden 
körülmények között tiszteletben kell tartani, és ez alól a „hatalmasok” 
sem képeznek kivételt. Azonban ezen a vulgáris szinten túllépve a tu-
dományos elméletek talajára, láthatóvá lesz, hogy az előbbi kijelentés 
magától értetődősége korántsem ennyire nyilvánvaló, sőt egyenesen 
problematikus. Különösen szembeötlő ez a teoretikus inkonzisztencia 
a jogfi lozófi a és a politikai elmélet viszonylatában.

Az elkövetkezőkben arra szeretnék rámutatni, hogy milyen irányult-
ságot kapnak a különböző jog- és politikai elméletek, amennyiben az 
emberi jogok tételezéséből vagy ellenkezőleg, azok tagadásából (pon-
tosabban kontingenciájából) indulnak ki. Majd ezt követően amellett 
szeretnék érvelni, hogy a politikai diskurzus vonatkozásában, attól füg-
getlenül, hogy elfogadjuk-e vagy sem az emberi jogok alapvetőkénti és 
egyetemeskénti posztulálását, az emberi jogokra való hivatkozás a po-
litikai közbeszéd szintjén minden esetben egyfajta kényszerű legitimá-



165

ciós törekvésként hat a diszkurzivitásként értelmezett modern politikai 
folyamatokban (Szabó 2004) és nemcsak a demokráciákban, amelyek 
köztudottan „government by the People, for the People!” (Különösen 
jól megfi gyelhető ez a jelenség a politikusok beszédeiben, kiváltképp 
kampányidőszakban vagy a népszerűtlen döntések megindoklásában). 
Szándékoltan nem térek ki annak a sokkal elterjedtebb megközelítés-
nek az ismertetésére (legfeljebb csak érintőlegesen), mely az emberi 
jogi gyakorlatot a retorikai szinten túlmutató, az állami szuverenitás-
sal szembeni korlátozás alátámasztásaként  értelmezi (lásd erről: Raz 
2009), amit teljes mértékben indokol az az eszmetörténeti és törté-
nelmi háttér is, amely valóban mint emancipatorikus szabadságesz-
mények és mozgalmak formájában láttatja az emberi jogok kialaku-
lását és érvényre jutását. Tehát a fő hangsúly nem az emberi jogi elv 
hatalmat korlátozó, hanem azt legitimáló (vagy legalábbis legitimálni 
kívánó) aspektusára esik, mégpedig a gyakorlati (napi) politika szintjén. 
Ugyanakkor, vállalva a cinizmus vádját, megelőlegezem azt a végkövet-
keztetést, hogy az emberi jogi gyakorlatot tekintve, főleg manapság, 
akár a hivatásos jogvédők, akár a politikusok felől nézzük, a legkevésbé 
sem igyekeznek  követni azokat az elméleti megalapozásokat, amelyek 
immáron több könyvtárnyi terjedelmben hozzáférhetőek. Ezzel együtt 
túlnézhetünk e sziszifuszi jellegen (mármint azon, ahogyan a klasz-
szikus értelemben vett elmélet és a gyakorlat egyre mélységesebben 
divergál), ha a politikát diszkurzív módon szemléljük, mégpedig abban 
az értelemben, ahogyan ezt Szabó Márton javasolja, aki szerint: „a poli-
tikai valósága nem két különálló valóság, objektív és  szubjektív, hanem 
reális valóság, amely (...) egyszerre objektív és szubjektív, és amelyet a 
politikai ágensek értelmező cselekedetek és cselekvő értelmezések ré-
vén közösen hoznak létre és tartanak működésben.” (Szabó 2015: 13)

Az emberi jogok instrumentalista értelmezése kapcsán nagy vo-
nalakban két ellentétes elméleti alapállást különböztethetünk meg: 
az egyik szerint igenis abból kell kiindulnunk, hogy léteznek bizonyos 
alapvető erkölcsi jogok, melyek preszociális (társadalom előtti) és 
prepolitikai (politikától független) jellegűek. Ezek a jogok abszolút és 
univerzális értelemben érvényesek. Ennek a megközelítésnek egy funk-
cionalista értelmezése is van, mely szerint az emberi jogok nem mások, 
mint az alapvető erkölcsi értékek közösségi morállá történő objektivá-
ciói, azaz az emberi jogok a közösségi morál lényegi tartalmai.

Ennél a pontnál egy nagyon rövid kitérő erejéig szeretném meg-
említeni Horváth Barna azon tézisét (Horváth 1998), mely szerint a 
normáknak létük és tulajdonságuk révén is van érvényességük. Azaz: 
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az érvényeség lehet tényszerű („van”), illetve minőségi, pontosabban 
„tulajdonság” („lennie kell”). Ennek a pontosításnak a relevanciája a 
későbbiek során fog igazolódni az „egyetemes érvényesség” normatív 
kritériumának magyarázata kapcsán. 

Visszatérve az emberi jogi univerzalizmus állására: ez a megköze-
lítés lényegében a természetjogi diskurzusra alapozódik. Ennek részle-
tes ismertetésétől ez esetben eltekintek, csupán annyit jegyeznék meg, 
hogy az észjogi természetjogi hagyomány a klasszikus liberalizmus 
elindítója, amit azért tartok fontosnak megjegyezni, mert ugyanakkor, 
egy következő „fejlődési fázisban”, a liberalizmus a multikulturalizmus-
nak, illetve a kulturális relativizmusnak lesz a melegágya. És mint látni 
fogjuk, ez az álláspont átcsap az eredeti ellenkezőjébe, ugyanis ez az a 
másik elméleti pólus, melynek alapvetése, hogy nem beszélhetünk ab-
szolút értelemben vett emberi jogokról. Bizonyos értelemben ezek az 
ellentétek egymást transzcendálják, „átcsapnak egymásba”.

Tömörítve az eddig elmondottakat: az emberi jogok elméletét az 
univerzalizmus versus kulturális relativizmus nézőpontjai polarizálják.

Nos, lássuk, melyek ezen nézetek lényegi vonásai?! 
Mielőtt rátérnénk az emberi jogok univerzalista, illetve relativista 

interpretációinak ismertetésére, fontos megjegyeznünk, hogy az „em-
beri jogok” fogalma elsődlegesen normatív fogalom, ami lényegében az 
erkölcsi szabály fogalmával rokonítható, sőt, sok esetben mint alter-
natív, egymást átfedő fogalmak értelmeződnek, kivált a nyugati kultu-
rális hagyományban. Tulajdonképpen az „emberi jogok” mint terminus 
technicus egy későbbi, nagyjából a XVIII. sz. második felétől datálható 
kifejezése az alapvető erkölcsi szabályoknak. Hogy mégis mi képezi a 
lényegi különbséget, mely felülírja ezt a gyakori grammatikai és sok 
esetben értelmezési azonosságot. Az a nagyon fontos többlet, amit a 
jogi minőség konferál ezeknek a szabályoknak. Puha jogból (erkölcs) 
kemény joggá (törvénnyé) válik.

Hogyan kell ezt értelmeznünk? Sui generis a szabály jogi minő-
sége azt jelenti, hogy annak fi gyelmen kívül hagyása vagy megszegése 
bizonyos szankciókat von maga után, melyek végrehajtása a legitim 
erőszak monopóliumával rendelkező állami intézmények feladata. Ez-
zel szemben az erkölcsi szabályok áthágása vagy fi gyelmen kívül ha-
gyása nem von maga után ilyen törvényes jellegű bírságokat, bár adott 
szinteken a közösségi megtorlások ezek kapcsán is bekövetkezhetnek 
(pl. kiközösítés, megszégyenítés, közfelháborodás stb.).

Az „emberi jogok” kifejezés a jogok egy olyan sajátos csoport-
jára utal, amelynek végső soron nem a társadalom az ontológiai bá-
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zisa, ugyanakkor mégis szorosan összefügg az ember mint sze-
mély fogalmával. Ez esetben ugyanis nyilvánvalóvá lesz, hogy nem a 
szolipszisztikus egyed a jog alanya, hanem egy „viszonyrendszerben” 
álló egyén, azaz a „zoon politikon” – „a társiasság” elemi igényével fel-
ruházott ember. (Nézetem szerint ezt a kifejezést a „személy”, „sze-
mélyiség” mint interperszonális identitásfogalom archetípusának is 
tekinthetjük) Ugyanis a társiasság elengedhetetlen előfeltétele a jog-
viszonynak. Tehát a társas létmód akkor is fennállhat, ha nincs jelen 
a társadalom a maga szervezettségével, a társiasság ugyanakkor vi-
szonyt, illetve viszonyulási módot is jelent, amit ebben a szoros érte-
lemben jogviszonyként is értelmezhetünk. Ennek lényege az Én és a 
Másik kölcsönös elismerése és elfogadása.1 Akár úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy a kölcsönös elismerés a jogviszony sine qua nonja. A mo-
dern jog megalapozza az interszubjektív elismerés államilag szankci-
onált viszonyait, ugyanis a jogi értelemben vett kölcsönösségi viszony 
elismerése nemcsak önkéntes alapon történik, hanem legitim módon 
kikényszeríthető a jogállam instrumentumai révén. Míg tehát az er-
kölcsi alapon álló elismerés önkéntes alapú, és ezért talán helyesebb 
ezt önkéntes elfogadásként értelmezni, addig a jogviszonyból eredő 
elismerési követelmény teljesítése kikényszeríthető, és ezáltal a jog-
viszonyból fakadó elismerés lényegében a jogkövető magatartásként 
értelmezendő, amit  engedelmességként is fordíthatunk. Ezt in foro 
interno motiválhatja az erkölcs, de in foro externo az állam mint legitim 
erőszakmonopólium kényszeríti ki.

Mindezek ismeretében tekintsük át az univerzalista, illetve relati-
vista álláspontokat.

Az emberi jogi univerzalizmus alapvetése egy egyetemes erkölcs, 
az emberiesség érvényességének posztulálása. Nevezhetjük ezt akár 
egyfajta realista metafi zikának.  Ez esetben fontos kitétel, hogy a nor-
máknak egyaránt van érvényessége állapotuk, illetve tulajdonságuk 
révén! Ez azt jelenti, hogy bár való igaz, hogy az emberi jogok nem ér-
vényesülnek mindenütt a világban, sőt, mit több, napjaink eseménye-
it tekintve egyre tarthatatlanabbakká és kiüresedettekké lettek, ezek 

1 Ebben a vonatkozásban hasznos útmutatást kínálnak a különböző 
elismeréselméletek, mint a McIntyre vagy Charles Taylor elmélete például, me-
lyek ismertetése nem képezi jelen dolgozat tárgyát. Ez ugyanis szétfeszítené 
ennek kereteit. Ettől függetlenül nem lehet elsiklani ezen aspektus fölött, hi-
szen az elismeréselméleteknek nemcsak etikai, illetve politikai vonatkozásaik 
vannak, hanem jogi aspektusaik is.
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egyetemes érvényességét mint jelentős, minőségi tulajdonságot a té-
nyek nem írhatják felül.

De mit is jelent „az emberiesség” erkölcsi normája? „ Általános 
emberi meggyőződésnek tűnik (...), hogy az emberi lény megköveteli 
tiszteletünket” – írja Charles Taylor (Taylor, 1989 in Tallár 2002). 

Természetesen, az antik – zsidó – keresztény kulturális paradigma 
keretei között maradva, ez a norma az emberi méltóság tiszteletben 
tartásának követelménye, amit az ágostoni maxima igen frappánsan 
formuláz: „Ne tedd mással azt, amit nem kívánsz, hogy veled tegye-
nek!” Voltaképpen már ebben a parancsban is kifejezésre jut az álta-
lában vett normatív szabály (akár erkölcsi, akár jogi szabályról legyen 
szó) egy igen jelentős vonása: a kölcsönösség, a reciprocitás elve. És ha 
ehhez még hozzávesszük azt az arisztoteliánus állítást, mely szerint az 
ember „társakra vágyó lény”, aki erkölcsi érzettel, képességel rendelke-
zik, akkor már nagy vonalakban kirajzolódik az erkölcsi eredetű emberi 
jogok formai jellege, mely ugyanakkor  következtetni enged ezek tartal-
mi jelentésére is. Azaz korántsem lehet akkcidentális és véletlensze-
rű azon alapvető szabályok mibenléte, melyek a szükségszerű emberi 
társas együttlétet lehetővé és fenntarthatóvá teszik, hiszen az emberi 
természetet markánsan (de nem kizárólagosan!) determinálja a raci-
onalitás képessége és a társiasság (irracionális, emotív) elemi igénye. 
Összegzően fogalmazva: az emberi jogok formai jellege a kölcsönösség 
egyensúlyteremtő elvében, míg tartalmukban az emberhez méltó alap-
vető létfeltételek szabályozásában fejeződnek ki. Avagy, némileg lebu-
títva a defi níciót, úgy is fogalmazhatnánk, hogy azokat a kölcsönösségi 
magatartásokat és viszonyokat, amelyek minimális értelemben lehe-
tővé teszik az emberi együttélést, emberi jogoknak szoktuk nevezni, és 
ekként tekintenünk rájuk. Ez lenne az emberi jogok „köszöbértékének” 
meghatározása, mely szerint az emberi jogok nem az abszolút szabad-
ságot, hanem az emberi mivoltot teszik lehetővé (Raz 2009). Követke-
zésképpen ez esetben az „ember” mint normatív fogalom értelmeződik.

Az emberi jogi univerzalizmus, hagyományát tekintve, visszanyú-
lik a természetjogi tradícióba, sőt, ennek előzményeit már az ókorban 
felfedezhetjük például a sztoikus fi lozófusoknál, melynek hatása a ke-
resztény tanításokban is megmutatkozik, és ezen keresztül közvetítő-
dik a laicizáltabb észjogi áramlatba (gondolok itt az emberi szolidaritás 
és méltóság, a dignitas fogalmaira, melyek előképei a későbbi keresz-
tény felebaráti szeretet eszményének, ami világnézettől függetlenül, 
de máig az emberi méltóság lényegi kifejeződése). Nem képezi jelen 
vizsgálódás tárgyát ezen változatos eszmetörténeti fejlődés részle-
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tes bemutatása, elég, ha csak azokat a lényegi jellemzőket emeljük ki, 
amelyek kortól és áramlattól függetlenül meghatározói az emberi jogi 
univerzalizmusnak.

Az egyik legfontosabb alapelv, hogy az emberi jogok minden egyes 
embert megilletnek emberi mivoltából kifolyólag. Ez az egyetemesség 
elsődleges jelentése, mely ebben a megközelítésben egyben az emberi 
jogok szubsztantív értelme is . Természetesen ez nem tényszerű való-
ság, hanem normatív attribútum. Ezek a jogok oszthatatlanok, kölcsö-
nösen függnek egymástól. 

Csak „zárójelben” jegyezném meg, hogy ezen a ponton komoly kri-
tika éri az univerzalizmust a relativisták részéről, akik azt állítják, hogy 
az emberi jogok összeütközése (pl. élethez versus méltósághoz az 
euthanázia vagy abortusz kapcsán!) egyértelmű bizonyíték arra, hogy 
ezeket nem lehet abszolút érvénnyel felruházni, hiszen igenis adott 
esetben az egyik korlátja a másik, és nem tud ugyanolyan mértékben 
érvényesülni mindegyik. Tehát az „abszolút” jelleg eleve elesik. 

Ugyanakkor az így értett egyetemességelv egyben az emberek kö-
zötti egyenlőség kifejezése. Talán ez az érték az a mag, amely „szárba 
szökkentette” a klasszikus liberalizmus szabadságeszményét, a jog-
államiság elvét vagy akár az ezekkel szorosan összefüggő társadalmi 
igazságosság eszméjét, melyek mind-mind olyan alapértékek, amelyek 
az elmúlt két évszázad legjelentősebb politikai ideológiáit, mozgalma-
it és rendszereit jelentős mértékben meghatározták (pontosabban az 
bírt komoly jelentőséggel, ahogyan ezeket a döntéshozatali és egyéb 
társadalmi folyamatokban, a nyilvános politikai cselekvésben meg-
jelenítették, értelmezték és érvényre juttatták). S az emberek közti 
egyenlőségelvnek mintegy asszociatív jelentése a prepolitikai jelleg, 
ami lényegében azt is jelenti, hogy a jogok tulajdonlása nem a fennálló 
hatalmi autoritás akaratának függvénye, még a népfelségé sem. Ilyen 
értelemben az emberi jogok szubjektív jogok, ami azt jelenti, hogy a jog 
forrása „én magam”, az ember . Ez alapozza meg az egyéni autonó-
mia gondolatát (vö: Tallár 2002). Ahogyan Mill fogalmaz : „Önmagának, 
saját testének és lelkének mindenki korlátlan ura” (Mill 1994). Ebből 
a gondolatból magától értetődően mintegy „kicsengenek” a későb-
bi emberi jogi nyilatkozatokban megfogalmazott, első generációsnak 
mondott jogok paragrafusai: az élethez, a tulajdonhoz való jog, a lel-
kiismeret és a gondolati szabadság stb. Ezek tételszerű felsorolásá-
tól most eltekintek; az univerzalizmus korántsem a teljesség igényével 
történő vázlatos ismertetésének egyfajta konklúziójaként mindenkép-
pen megfogalmazható, hogy a politikai ideológiák terén a liberalizmus 
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az univerzalizmuselvet képviseli, ami maradéktalanul megmutatkozik 
a szabadság individualista és szubjektív értékként való tételezésében. 
Ugyanakkor ezen a ponton egy értelmezésbeli inkoherencia mutatko-
zik, abban a vonatkozásban, hogy az eredeti álláspont mégiscsak egy 
bizonyos módon determinált emberi természet posztulálásából indul 
ki, mégpedig abból a prekoncepcióból, hogy az ember morális és kö-
zösségi lény. Tehát mondhatjuk azt is, hogy lényegében a „szubjektív 
szabadság” normatív értékként való elfogadása valamilyen konszen-
zusos tartalmi egyetértést is jelent (mindenki egyetért abban, hogy a 
szabadság értékes, „jó dolog”), azaz, még ha szubjektív jogokként is 
tételeződnek az alapvető emberi jogok, ezek nem vonhatóak ki a mo-
ralitás (mely közösségi jellegű) hatálya alól, lévén, hogy a „társiasság”, 
amely szintén alapvető hiposztázisa az emberi  létmódnak, óhatatlanul 
létrehozza az interszubjektivitás erőterét. Csakis ebben a felállásban 
jelenik meg a jog.

Többek között ezt a „támadási felületet” veszi célba a kulturális re-
lativizmus. Ugyanis, elfogadva az emberi természet szociabilitását, eb-
ben pont annak a bizonyítékát vélik felfedezni, hogy a jogok tulajdonkép-
pen egy bizonyos szabályrendszert képeznek le, ami lehetővé teszi az 
együttélést. Nem az atomizált individuumok sajátos attribútumai ezek, 
hanem  egyfajta összetartozást teremtő kötelék (Tallár 2002: 219). 
Ergo a jogot az emberi együttélés teremti meg, hozza létre a kölcsö-
nös elismerés és elfogadás, valamilyen együttműködés alapján. Ennek 
az együttműködésnek  a lényegi vonását Habermas a következőképpen 
fogalmazza meg: „A sikerorientált stratégiai és a megértésre orientált 
kommunikatív cselekvés kettőségében a jogi normák a különböző as-
pektusoknak megfelelően egyidejűleg mint kényszerítő törvények és 
mint a szabadság törvényei jelennek meg” (Habermas 1992 in Tallár 
2002: 220). Akár úgy is fogalmazhatnánk mindezek alapján, hogy a jog 
ontológiai alapja a társadalom. Látható: ez a nézet első megközelítés-
ben teljes ellentmondásban áll az univerzalizmus individualizmusával.

A kulturális relativizmus – ahogyan a megnevezése is utal rá 
– alaptézise az, hogy az emberi jogok tulajdonképpen kulturális 
kontingenciák, értve ezen azt, hogy az együtt élő emberek kölcsönös 
megeggyezése alapján kerültek elfogadásra. A konszenzus gondolatá-
nak hátterében az a feltételezés húzódik meg, hogy a társadalmi folya-
matok részeként a jogi szabályok alkotása, pontosabban „megtalálá-
sa” egyfajta diszkurzív folyamatként mennek végbe. Semmi sem eleve 
adott a társadalmi együttélés számára, hanem előzetes konzultáció 
és megegyezés eredménye. Ennek következményeképpen pedig azt is 
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magába foglalja ezen állítás logikája, hogy adott esetben bizonyos jo-
gokat vissza is lehet vonni, akár teljesen, akár némi korlátozások közé 
szorítva. Természetesen ez nem önkényesen, hanem deliberatív módon 
történik. Itt viszont komoly súllyal esik latba a hatalmi autoritás és en-
nek hatóköre. Tehát az emberi jogok függvényei mind a társadalomnak,  
mind a politikának. De hogyan is kell ezt érteni? Amint már említés tör-
tént róla, a kulturális relativizmus az emberi jogok ontológiai alapját 
a közösségi morálban, a társadalom erkölcsi értékrendjének folyomá-
nyaként láttatja. Erre erősít rá a politika azáltal, hogy ezt a közösségi 
morált kvázi egyfajta konszenzusos „közjóként” törvényileg is bizonyos 
mederbe tereli, és ha nem is céltételezetten, de mindenképpen ér-
téktételezetten előírja. Voltaképpen a „közjó” feletti párbeszédhez és 
megeggyezésre jutásra az egyént állampolgári minősége segíti hoz-
zá, hiszen ezen a szinten túllép a szubjektív individualizmuson, életre 
hívva ezáltal a politikai közösséget. Nem részletezem annak vizsgála-
tát, hogy milyen konfl iktusokat generálhat az individuum (bourgeois) 
és állampolgár (citoyen) minőségi különválasztása, ugyanakkor nagy 
általánosságban megállapítható, hogy a legtöbb erre vonatkozó elem-
zés egy vagylagos, lényegi egymásnak feszülés alappozíciójából indul 
ki, holott lehet ezt a kérdést szinoptikusan, az „is-is” integratív szem-
lélete alapján vizsgálni. Ez egy olyan interpretációra ad lehetőséget, 
amely az immáron „hagyományosnak” számító liberalizmus versus 
kommunitarizmus, republikanizmus szembenállást képes meghaladni. 
Hogyan? A továbblépéshez egy rövid kitérőt kell tennünk a jog fogalmi 
magyarázata felé. A jog fogalmának számtalan meghatározása közül 
azt emelném ki, amely ez esetben releváns. Némileg leegyszerúsítve 
a horváthi paradigmát: a jog elsősorban  magatartási minta, szabály, 
„rule to behave somehow” (Horváth 1998). Ilyen értelemben ez egy 
normatív meghatározás. Ugyanakkor eszköz, a morális érdekérvénye-
sítés eszköze. A jognak e két hiposztázisa egyidejűleg van jelen, azaz 
nem választható külön az instrumentalista (a jog mint eszköz) és a 
procedurális szemlélet (a jog mint eljárás, magatartás). 

Tehát, bár az autonóm erkölcsöt előtérbe helyező univerzalizmus 
függetleníti az egyént a közösségtől, ez korántsem azt a fajta herme-
tikus elzártságot jelenti, amely nem teszi lehetővé az átjárást, hanem 
sokkal inkább ráerősít az egyének közötti kölcsönösségi relációra, 
amely mindamellett nem „arctalanítja”, nem oldja fel a közösségben az 
individualitást. Hiszen a „magatartás” ahogyan a kifejezésben is ben-
ne van, azt jelenti, hogy valamihez, valakihez való viszonyulás, viselke-
dés, amit sajátos (jogi, politikai) jelentéssel és jelentőséggel ruházunk 
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fel. Tehát az értelmezés szintjén az egyén egy pillanatra sincs egye-
dül, hiszen még a remeteség is egy sajátos jelentéssel bíró közösségi 
attitűdöt fejez ki. És ugyanez a logika érvényesül fordított irányban is, 
lévén, hogy  a „közösség” jelentésbeli értelmét sem tudjuk megragadni, 
ha nem társítjuk hozzá az individualitás fogalmát. És mindez, bár egy 
módszertani lehetőség, mégis elégséges ahhoz, hogy megmutassa: lé-
nyegében az univerzalizmus-kulturális relativizmus különállás, amely 
végső soron a liberalizmus versus kommunitarizmus, republikanizmus 
pandantja, nem két, egymástól jól különválasztható tézis, hanem sok-
kal inkább egymást feltételező és visszatükröző, komplementer tézisek.

A politikai diskurzusban pedig végképp elmosódnak az elméleti 
határok, sőt, számos esetben mintha nem is léteznének ezek az elmé-
leti alapok, vagy legalábbis nem releváns módon.

Vitathatalan tény, hogy a politikai beszéd túltelített az emberi 
jogok metaforáival, hiszen a politikai hatalmat a szavazás és a folya-
matos „beszéd”, kommunikáció támasztja alá. Ez a „túltelítettség” egy 
nagyon komoly hitelvesztéssel, kiüresedéssel, „semmitmondással” 
jár együtt. Szokták mondani, hogy „az emberi jogok korát éljük” (Raz 
2009). De nem azért, mert olyan széles körben váltak volna elismert-
té, hanem ellenkezőleg, mert a gyakorlati megvalósulásuk egyre több 
akadályba ütközik. Ez messzemenően nem  annak a következménye, 
hogy, mint látható, az elméletek szintjén is nagyon komoly ellentétek, 
inkonzisztenciák húzódnak meg, mert ezen a szinten mégis legalább 
arra a konszenzusos álláspontra el lehetett jutni, amit Maritain így fo-
galmazott meg az ENSZ 1945-ben kiadott Emberi Jogok Nyilatkozata 
kapcsán: „Egyetértünk e jogok vonatkozásában, feltéve ha nem kérde-
zik meg tőlünk, miért.”

Az alapvető problémát talán az okozza, némileg patetikusan szól-
va, hogy sem a politikusok, sem a hivatásos jogvédők és joggyakorlók, 
sem pedig „mi magunk” nem vesszük kellően komolyan ezeket a jo-
gokat. Mintha „meghaladná” az erőinket, holott mint egyfajta „erköl-
csi minimum” vannak számontartva.  Bár egy ilyen evazív kijelentést 
joggal lehet a dogmatizmus, vagy uram bocsá` az üres frázis bélyegé-
vel illetni, mégis helytállónak tekinthetjük, amennyiben megpróbáljuk 
felfejteni a kijelentés rétegeit. Kézenfekvő lenne a dworkini formulát 
magyarázatul előhívni mot a mo, de megmaradva annak „szellemében” 
némileg sajátságos módon teszek erre kísérletet. Való igaz, a legtöbb 
jogi-politikai kifejezés interpretatív fogalom (Dworkin é.n: 17-18.), ami 
azt jelenti, hogy az ezeknek tulajdonított értelem konjunkturális, azaz 
döntő mértékben a fennálló kultúrális-politikai kontextus függvénye. Jó 
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példa erre a szabadság vagy az igazságosság fogalma. Hogy ez még-
sem jelent parttalan relativizmust, hanem „értő” módon megragadható 
fogalmak maradnak, az azért van, mert bár igaz az, hogy tartalmilag 
nehezen „kimeríthető” fogalmak, mégis intuitív szinten a „köz” által 
érthetőek. A „baj” ezen fogalmak racionális indoklási kísérleteinél je-
lentkezik. Manapság ezért tűnik plauzibilisabbnak a diszkurzív para-
digma. A „paradigma” kifejezés ez esetben némileg paradoxon, lévén, 
hogy a diszkurzivitás lényegi jellege a „folyamat folyamatban láttatá-
sa”, azaz nem az önmagában megálló szubsztantivitást, hanem a lé-
nyegi jelentést próbálja megragadni. Példának okáért az igazság kap-
csán nem úgy fogalmaz, hogy „mi az igazság?”, hanem úgy, hogy „mit 
jelent az igazság?” És az így feltett kérdésre a szinkrón (itt és most) 
és a diakrón (múlt és jövő) hermeneutikai vizsgálat egyaránt és folya-
matosan (szinoptikusan) szükségeltetik, bár „az értelmezés sokkal tá-
gabb, mint a beszéd és a szöveg” (Szabó 2005:14). Mindezt az emberi 
jogokra szűkítve, tagadhatatlan és szinte tapintható sajátos „aurával” 
rendelkeznek ezek a jogok, melyek meghatározása, értelmezése és ér-
vényre juttatása a gyakorlat szintjén olyannyira változatos. Szekulari-
zált szakralitások. És itt lép elő döntő erővel az ezek mellett hitet tevő 
„közvélemény ereje”, amit természetesen a hatalom minden létező 
eszközzel igyekszik a maga érdekei szerint befolyásolni. Ez a magya-
rázata annak, hogy a magát legitimálni kívánó politikai cselekvés nem 
kerülheti meg az emberi jogi retorika toposzait: szabadság, igazságos-
ság, méltóság, egyenlőség stb. Mindezek olyan hivatkozások, amelyek 
értékes voltát a legszélesebb körben meggyőződéses alapon elismerik. 
Az már más kérdés, hogy az interpretív aktusok kompetitív vitája milyen 
konszenzust teremt ezek „jelentős” (lényegi) jelentése kapcsán. Hábo-
rúkat és militarista intervenciókat, de még diktatorikus hatalmakat is 
egyaránt igazolnak, igazoltak az emberi jogokra hivatkozva. Példának 
említhetjük a közelmúlt Ceaușescu-féle diktatúráját, mely az egyik 
„legdemokratikusabb” írott alkotmánnyal rendelkezett. Ezen  a ponton 
válik teljesen irrelevánssá mindenféle elméleti megalapozási kísérlet. 
(Így hát nem meglepő, ha vezető politikusok, mint például az angol 
miniszterelnök, David Cameron, az utilitarista jogpozitivizmus „nem-
zeti tradícióját” meghazudtolva, azt nyilatkozza a fokozódó migrációs 
nyomás hatására, hogy: „Anglia morális nemzet, és eleget tesz morális 
kötelezettségeinek!” (2015. szeptember  15.-én elhangzott kijelentés). 
Az angolok mégiscsak liberálisok!
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Konklúzió

Az emberi jogok elméletei lényegében a  jog politkai elméletei, me-
lyeknek egyaránt részét képezik a jogfi lozófi a és jogelmélet, valamint a 
politikai fi lozófi a és politikai elmélet.

Az emberi jogok a jogok egy sajátos csoportjára utal (bár bizo-
nyos értelemben minden jog „emberi” így akár ezt a meghatározást 
pleonazmusnak is tekinthetjük), ugyanakkor maga az „emberi jogok” 
kifejezés egyfajta normatív jogi alapelvként is értelmezhető, mely azt 
kívánja kifejezni, azon túlmenően, hogy az erkölcs és a jog szorosan 
összefüggnek, hogy ez a kapcsolat egyben egyfajta morális minimum-
ként értelmeződik egy közösség életében.

Az emberi jogok doktrínáját az univerzalizmus és a multikultura-
lizmus szempontjai polarizálják, annak alapján, hogy az emberi jogok 
eredetét és érvényességét hogyan értelmezik. Ezekre a szempontokra 
tapad rá egyfelől a liberalizmus, másfelől a közösségelvűség, de ezek 
a cezurák már javarészt elmosódnak a diszkurzív értelmezés szintjén, 
azáltal, hogy szinopszist alkotva egymás határfeltételeivé és vonatkoz-
tatási területeivé válnak (Szabó 2005:16).

Ugyancsak meghaladja ezt a teoretikus diszkrepanciát a jog pro-
cedurális felfogása, mely ugyan integrálja az instrumentalista és funk-
cionalista szemléletet, de mindenképpen meghaladja azt azáltal, hogy 
a jogot, mint magatartási mintát, folyamatként láttatja, amelyben in-
dividuum és közösség, valamint a hatalom egyaránt implikálva van. Az 
emberi jogok nem kizárólagosan fegyverek, nem  védőbástyák, hanem 
cselekvési magatartások.

Az emberi jogok fontos jogok, tartalmukat elfogadják – de hogy 
miért azok, az már kevésbé evidens, mi több: fölöttébb vitatott!

A társadalmi gyakorlat szintjén az emberi jogokkal kapcsolatos 
beszéd óriási jelentőségűvé nőtte ki magát, ami nem a jogérvényesü-
lés, sem nem a számtalan hangzatos elmélet elterjedése vagy az eze-
kért a jogokért  folytatott hiteles küzdelem folyománya, hanem annak 
a tulajdonképpen „szekularizáltan szakrális hitnek” az elterjedtsége 
okozza, ami ezeket övezi, ami sok esetben eltekint a rendelkezésre álló 
racionális indokoktól. Ezért olyan fontos a politikai hatalmat birtoklók 
vagy azt megszerezni kívánók számára, ha magukat ezen jogok „apos-
tolainak” tüntetik fel.

És zárszóként, visszautalva a bevezető paragrafusra: mivel az em-
beri jogi diskurzus szerves részét képezi a politikainak, ennek „vizsgála-
ta” is, mint értelmező cselekvés, részét képezi a politikai cselekvésnek. 
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Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a politikai  tudás egy fontos kom-
ponense magának a politikának. Ez egy olyan fajta tudás, amely azokat 
a realitásokat ragadja meg, amelyek, bár részei a valóságnak, valahogy 
mégis „kicsúsznak” a hagyományos értelemben vett „tudományos tu-
dás” (Kuhn 2000) módszertani lehetőségei közül. A „politikai tudás” a 
„jelbeszédes életfolyam” megismerés általi „mederbe szabása”, ami-
nek a legfőbb nehézsége abban áll, hogy mi magunk is benne vagyunk 
az árban. Azaz, átfordítva a képes beszédet: bár távolságtartóan próbá-
lunk közelíteni, nem tudjuk kivonni magunkat a jelentések alól. Arra ké-
pesek lehetünk, hogy több jelentésréteget lefejtsünk és megkülönböz-
tessünk, de előbb-utóbb elakadunk a „gránitkeménységű”, számunkra 
végső jelentéssel bíro „felső fogalmaknál”, amelyekn ek az esetleges 
„szétzúzása” magát az értelmezést parttalanítja, lehetetleníti el.
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A RELÁCIÓESZTÉTIKA IDEIGLENES 
KÖZÖSSÉGEI

The Temporary Communities of Relational Aesthetics

H O R VÁT H  G I Z E L L A 

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

The notion of “relational aesthetics” was created by Nicolas Bourriaud in 
1995 to describe the new artistic phenomena of the nineties. According to 
Bourriaud the manifestations of relational art create temporary commu-
nities, thus turning art into a social laboratory. This paper investigates the 
communities arising through these artistic endeavors. My hypothesis is 
that the empty communities motivated solely by the artistic event are not 
more consistent than the audience of a play or a performance, further-
more, they do not transcend the elite public of galleries and exhibitions. 
On the other hand, when the artistic endeavor expresses a social message 
in addition to the artistic purpose, the possibility of real – though, also 
temporary – communities arises.

Keywords: 
relational aesthetics, Bourriaud, temporary communities.
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1. A relációművészet 

Bourriaud-tól származik az első (és talán egyetlen jelentős) kísér-
let arra, hogy az ötvenes évek Greenberg-féle formalizmusa és a hatva-
nas évek művészete által motivált Arthur C. Danto művészetfi lozófi ája 
után egy olyan művészetelméleti keretet fogalmazzon meg, amelyben 
a kilencvenes évek művészi terepének néhány kiemelkedő, bár nehezen 
olvasható jelensége értelmezhető. 

A huszadik század közepétől a művészetértelmezések azt hang-
súlyozták ki, hogy a kortárs művészet alapvetően önrefl exív, és a mű-
vészek által feltett kérdések alapvetően a művészetre és nem a világra 
vonatkoznak: mi a művészet (pl. festészet) sajátossága (Greenberg 
1960), mi nevezhető műalkotásnak, illetve mi a különbség műalkotás 
és mindennapi tárgy között (Danto 2003). Bourriaud úgy látja, hogy a 
művészet meghaladta ezt a keretet, és egy olyan vállalkozásba kezdett, 
amelynek középpontjában az emberi kapcsolatok állnak – amelyeket 
viszont nem reprezentál, hanem létrehoz. 

Bourriaud felfogásában fontos szerepet játszanak olyan gondol-
kodók, mint Guy Debord vagy Louis Althusser. A „spektákulum társa-
dalmának” fogalma, amit Guy Debord a hatvanas években dolgozott ki 
(1967), a kilencvenes években élte reneszánszát. Guy Debord tagja volt 
a szituacionista internacionálénak, amely igyekezett marxista alapok-
ból kiindulva újraértelmezni az érett kapitalista társadalmat. Ebben a 
teoretikus és művészi értelmezési erőfeszítésben a „spektákulum” fo-
galma központi szerepet játszott. Debord úgy látta, hogy a kapitalis-
ta társadalomban az elidegenedés legjelentősebb formája az emberi 
kapcsolatok behelyettesítése tárgyakkal és látvánnyal. Szövegében a 
ma divatos „konzumizmus” kritikájának korai formájával is találkozunk. 

Debord megjegyzi, hogy amit régebben átéltek, mára csupán rep-
rezentációvá vált. A spektákulum különböző szinteket áraszt el, nem 
csupán a társadalom egészének létezési formája, hanem a részek és 
ezek egyesítésének eszköze is: „A spektákulum nem képek együtte-
se, hanem az egyes emberek között létrejött olyan társadalmi viszony, 
amelyet képek közvetítenek” (Debord 2006: 10). 

A spektákulum, a látványra való koncentrálás a polgárt „nézővé” 
degradálja, passzivitásra készteti, és megerősíti azt a meggyőződését, 
hogy ő csak tanúja lehet az eseményeknek, de nem irányítója vagy ala-
kítója. Máskülönben a nézőnek indoka sincs az esetleges ellenállásra 
vagy lázadásra, mivel a spektákulum azt üzeni, hogy:  „minden, ami 
megjelenik: jó – és minden, ami jó: megjelenik” (Debord 2006: 12). A 
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spektákulum állásfoglalás, mégpedig a létezővel való megbékélés ér-
telmében: „a létező rend önmagáról szóló, végeérhetetlen beszéde, ön-
tömjénező monológja” (Debord 2006: 15).

A társadalmi berendezkedés szempontjából és a lehetséges vál-
tozás szempontjából lényeges az a meglátás, hogy a spektákulum a 
dialógus ellentéte. Ahelyett, hogy az emberek közösen beszélnék meg, 
hogyan kellene társadalmukat megreformálni,  passzívan fogadják be 
a már félig megemésztett sémákat. Debord az ötvenes évek végén úgy 
látta, hogy elérkeztünk a múzeumkorszakba, amely a spektakuláris fo-
gyasztás helyszíne: „a spektákulum mélyhűtött formában konzerválja a 
régi kultúrát” (Debord 2006: 54). 

Mivel „a spektákulum színpadán tülekedő látszatesemények a né-
zőközönségnek nem élményei” (Debord 2006: 46), ezt a valódi élmény-
szerűséget, az idő autentikus átélését kell visszaszerezni a művészet 
révén. A szituacionista művészek olyan „szituációkat” igyekeztek lét-
rehozni, amelyek kizökkentik az embereket. A spektákulum társadalma 
olyan társadalom, amelyben az emberi kapcsolatokat „már nem köz-
vetlenül éljük át, hanem eltávolítva, látványos reprezentációjuk révén” 
(Bourriaud 2007: 9), így izgalmas kérdés az, hogy vajon a művészet, 
amely a reprezentáció kitüntetett területe, ki tud-e találni olyan kife-
jezési formákat, amelyek ellenállnak a spektákulum uniformizáló és 
passzivizáló hatásának? Bourriaud szerint a kilencvenes években ép-
pen az ilyen típusú kísérletek szaporodnak el a művészet világában, és 
„a művészi gyakorlat ma a társadalmi kísérletezések terepévé válik” 
(Bourriaud 2007: 9). Ezek a művészi kísérletek lehetővé teszik a „feléb-
redést” az automatizmusból és a spektákulum irányította uniformizált 
életből, ebből az elidegenített állapotból, amelybe a spektákulum tár-
sadalma belevetett bennünket.

Bourriaud azokra a 90-es években elterjedt művészeti formákra 
refl ektál, amelyeket nehezen lehetne leírni a művészet önrefl exiójá-
nak szótárával, a 60-as évek esztétikájának segítségével, és sokkal in-
kább emlékeztetnek a „spektákulummal” szembehelyezkedő művészi 
szituációra. Bourriaud véleménye szerint „a művészet sakktábláján a 
legélénkebb játszma mostanság az interaktivitás, a közösségi szellem 
és az emberek közötti kapcsolatteremtés jegyében zajlik” (Bourriaud 
2007: 8). A művészet fejlődésének új korszakába lépett: az első fázis-
ban az ember és isten közötti kapcsolatot tematizálta, majd az ember 
és világ (tárgyak) közötti kapcsolat foglalkoztatta, végül az emberek 
közötti kapcsolatok irányába fordult: „a művészt egyre inkább az ér-
dekli, hogy műve milyen kapcsolatokat fog létrehozni a közönség tag-
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jai között, vagy hogy milyen mintáját javasolja a társas együttlétnek” 
(Bourriaud 2007: 23). 

Ezeket a művészi projekteket „relációművészet” néven fogja egy-
be Bourriaud, és egy zárójelbe helyezett defi nícióval is szolgál: „olyan 
művészet, melynek elméleti kiindulópontjában sokkal inkább az emberi, 
emberek közötti kapcsolatok, relációk összessége és ezek társadalmi 
kontextusa áll, mintsem valami szimbolikus, autonóm és magánjellegű 
tér igenlése” (Bourriaud 2007: 12). Az új típusú művészet középpontjá-
ban a konvivialitást találjuk, azaz személyközi kapcsolatok és társulási 
formák működtetését. A művész feladata, hogy lehetőséget teremtsen 
a párbeszédhez, kapcsolatokat hozzon létre egyének között: „minden 
egyes mű egy-egy közösen belakható világ létrehozására tett javaslat” 
(Bourriaud 2007: 19). Mivel a művész sok-sok kapcsolatot teremt a vi-
lágban, ezek pedig új kapcsolatokat hoznak létre, elvben a relációs mű-
alkotás „impaktja” egy sokkal tágabb körre vonatkozhat, mint a kiállítá-
látogatók szűk társasága. A relációs művészet eszközei a megbeszélés, 
találkozó, tüntetés, az együttműködés különböző fajtái, a játék, ünnep-
ség, a társas együttlét helyszínei, a találkozás és kapcsolatok megte-
remtésének mindenféle formája. A művészek ma már az „interaktivitás 
mérnökei” (Bourriaud 2007: 68): elősegítik az interaktivitást, megte-
remtik ennek térbeli és társadalmi feltételeit, mivel úgy látják, hogy úgy 
lehet ellenállni a spektákulumtársadalom által ránk erőltetett közös 
tereknek, hogy saját tereket hozunk létre és saját közösségeket. Rirkrit 
Tiravanija rendszerint főz a kiállítás látogatóinak, a kiállítás ideje alatt 
is, és a galérialátogatók nem kontemplálják a falra felakasztott képe-
ket, hanem, miközben esznek az ajándékként felszolgált ételből, egy-
mással beszélgetnek. Bourriaud számára az ilyen események jelentik 
a 90-es évek mintaszerű művészetét, amely közösségeket teremt: „az 
így létrehozott mű először a megalkotás folyamatában, majd pedig a 
kiállítás ideje alatt egy-egy nézőkből, résztvevőkből álló pillanatnyi kö-
zösséget alkot” (Bourriaud 2007: 49). A „mű” már rég nem tárgy, amit 
körülvenne egy aura. Viszont Bourriaud úgy látja, az aura nem veszett 
el, csak éppen nem a tárgyhoz, a műalkotáshoz tartozik, hanem ezek-
ből az ideiglenes közösségekből árad: „mintha a kép előtt összegyűlő 
mikroközösség maga válna az aura forrásává, mintha ő volna a kis idő-
re megjelenő »távoli«, amely aurával veszi körül az önmagát felkínáló 
művet” (Bourriaud 2007: 51). 

Bár az általános kérdésfelvetés a spektákulumtársadalom gondo-
latára épít, Bourriaud szerint a 90-es években megváltozott a társadal-
mi valósággal szembeni attitűd. A 60-as évekre jellemző volt a bizal-
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matlanság a hatalommal szemben, a társadalom megreformálásának 
igénye. A spektákulum társadalma közvetlenül a ’68-as diáklázadások 
előtt jelent meg, és a lázadó diákok a felvonulásokon idézeteket írtak fel 
a táblákra Debord szövegéből. Azóta megszűnt a világmegváltás han-
gulata, és még azok is, akik kritikusak a fennálló viszonyokkal szemben, 
sokkal békülékenyebb hangot ütnek meg. Mára kiveszett a forradalmi 
lendület, az új avantgárd nem igyekszik megváltani a világot, inkább 
belakni szeretné, kisebb mértékű, regionális megváltási projektekben 
érdekelt. Bourriaud úgy látja, a kollektív érzékenységben állt be egy vál-
tozás, amely a tömeggel szembeállítja a csoportot, a propagandával 
szembeállítja a szomszédi viszonyt, a „high tech”-el a „low tech”-et, 
a vizuálissal a taktilist (Bourriaud 2007: 40). A művészek igyekeznek 
berendezni egy élhető világot, regionális projektekben érdekeltek, nem 
exponálják az ellentéteket, a szembenállást, hanem „mikrotópiákat” 
teremtenek. Céljuk, mondja Bourriaud, „nem egy angyali világ bemuta-
tása, hanem e világ feltételeinek megteremtése” (Bourriaud 2007: 69). 
Éppen ezért az új világ megteremtésének heroikus aktusát felváltotta a 
létező világ darabjaiból épített mentőcsónak, a barkácsolás és zsibvá-
sár, az újrahasznosítás és a gyűjtés. 

Mivel a relációművészet célja „ideiglenes közösségek” létrehozá-
sa, amelyek egyfajta alternatívát nyújtanak a spektákulum társadalma 
által lehetővé tett mesterséges közösségeknek, jogosan merül fel a 
kérdés, hogy 1. lehet-e itt valódi közösségekéről beszélni?  2. ha a cél 
„mikrotópiák” létrehozása, ezt mennyire éri el a művészet?  

A továbbiakban szembeállítom a Bourriaud által bemutatott,  ide-
iglenes közösségeket létrehozó művészet egy mintapéldáját (Rrikrit 
Tiravanija munkáit) más, hasonló, és szerintem sikeresebb közösség-
alkotó projektekkel,  és ezek segítségével próbálok válaszolni a fenti 
kérdésekre. 

2. A relációművészet ideiglenes közösségei

Az „ideiglenes közösség” fogalma eleve  kissé problematikus: úgy 
gondolnánk, hogy egy valódi közösség kialakulásának és fennállásának 
feltétele az időtartam. A közösséget valami összehozza, ami közös: kö-
zös cél, szándék, érdeklődés, érdek, cselekvés. Ezek viszont mind időt 
igényelnek, minimum ahhoz, hogy kialakuljanak, és tudatosuljon közös 
mivoltuk. A „közösség” fogalmának leghalványabb  jelentésében is fel-
tételeznünk kell valamilyen közös értéket-érdeket.
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Másrészt a relációművészet ideiglenes közösségeinek megvannak 
az analogonjai a színházi előadás vagy a sportesemény közösségében, 
pontosabban: publikumában. Tulajdonképpen a kérdés az, hogy vajon 
ezek az ideiglenes közösségek többet jelentenek-e, mint egy színházi 
előadás vagy egy sportesemény közönsége? Közösségekről vagy egy-
szerűen közönségről van szó? A közönséget az esemény hozza össze, 
és fel is bomlik az esemény után. Továbbá az esemény során a közön-
ség tagjai között tipikusan nincs interakció – ha van, az inkább a kö-
zönség és a színészek között történik, a rendező utasítása alapján. A 
közönség tevékenysége többnyire tapsban, illetve a sportesemények 
esetében más tetszési és nemtetszési megnyilvánulásokban merül ki. 
Vajon a relációművészet ideiglenes közösségei tudnak-e többet hozni?

2.1. Semleges közös terek 

A relációesztétika sztárja Rirkrit Tiravanijat. A thai gyökerekkel 
rendelkező művész igazi kozmopolita környezetben nőtt fel (Argentíná-
ban született, New Yorkban és Berlinben él), és számára (mint a keleti 
kultúra örököse) a közösségi élet sokkal közelebb van, mint a nyugati 
kultúrában szocializált személyek számára. Bár a relációs esztétikával 
való összekapcsolás elsősorban a közösségi lét kérdését emeli ki, ő 
maga egy interjúban elmeséli, hogy nem ez volt művészetének kiindu-
lópontja. A nagy múzeumokban kiállított tárgyak láttán (pl. egy Budd-
ha-szobor vagy egy keleti edény) felmerült benne, hogy a múzeum a 
formájukat, az esztétikai aspektusukat hangsúlyozza, viszont teljesen 
hiányzik a funkcionalitásukra való refl exió (Tiravanija 2010). Így a mú-
zeumban található tárgyakból kivész az élet. Rirkrit Tiravanija bevallja, 
hogy azért kezdett el főzni, hogy életet leheljen a halott tárgyakba, az-
által, hogy használja őket. Wittgensteinra utal, aki arra biztat, hogy ne 
a jelentést keressük, hanem a használatot. Ez indította arra, hogy mű-
tárgyak alkotása helyett főzzön a látogatóknak. Viszont amit elért, az 
továbbmutatott az eredeti célon, így kezdett jobban fókuszálni magára 
a tevékenységre: kereteket vagy platformokat alkotott, azzal a céllal, 
hogy „összehozza” az embereket. 

A 90-es években rendszerint curryt főzött a látogatóknak, úgy, 
hogy a kiállítás helyszínén berendezett egy konyhát, minden szükséges 
eszközzel (például New Yorkban, a 303 Galleryben vagy a Carnegie Mu-
seum of Artban, 1995-ben). 1999-ben saját East Village-i lakását al-
kotta újra, hálószobával, konyhával és fürdőszobával – és arra biztatta 
a látogatókat, hogy bátran használják ezeket a tereket. Ezt 2005-ben 



185

újraalkotta a londoni Serpentine Galleryben, úgy, hogy két példányban 
hozta létre lakásának replikáit. A munkák neve általában: Cím nélkül.  
Ezekben a munkákban a  lényeg az interakció, bár az esemény nyomán 
megmaradt tárgyakat őrzik, mint az esemény dokumentálását.

Az untitled 2006 (pavilon, table and puzzle) című munkája egy ins-
talláció, ahol a látogatókat arra kérik, hogy egy piknikasztal körül rak-
janak össze egy nagyméretű puzzle-t, Delacroix A szabadság vezeti a 
népet című remekművének képét. 

Úgy, ahogy a hagyományos műalkotások esetében feltüntetik a 
használt médiumot (vászon, ceruza, akvarell, stb.), Rirkrit Tiravanija-t 
munkáinak összetevői között sokszor szerepel a „sok ember” (lots of 
people) – mint egy nélkülözhetetlen kellék vagy hozzávaló. A művész 
üzenete természetesen az, hogy a sok ember tevékenysége a mű lé-
nyeges tartozéka, és maguk az emberek (a „sok ember”) működteti 
a cím nélküli munkákat. Másrészt ez a szokatlan eljárás – ha elfeled-
kezünk a művész nyilatkozatairól és a támogató kritikusok kórusától 
– akár a résztvevők tárgyiasításaként is olvasható, ami viszont telje-
sen ellentmond a megszokott értelmezéseknek. A „sok ember” és a 
hűtő vagy a tűzhely ugyanabban a  felsorolásban valamilyen ontológiai 
mellérendelést sugall, a tárgyak és a személyek éles szétválasztását 
transzcendálni óhajtó „közös” teret. 

Rirkrit Tiravanija fentebb említett munkáira jellemző, hogy nem 
óhajtanak semmilyen társadalmi-politikai üzenetet közvetíteni, nem 
kritizálják a szociális, gazdasági, politikai állapotokat – minden „mikro” 
szinten történik, az itt helyet kapó cselekedetek a személyes élettere-
ket idézik fel: étkezés, játék, pihenés. Éppen ezért ezek semleges terek, 
nem mondanak ítéletet semmi fölött, nem akarnak semmit megváltoz-
tatni, „csak” össze akarják hozni az embereket. Nyilván a művész közös 
tereket alkot: emberek közösen ugyanabban a helységben tartózkod-
nak, közösen tesznek valamit (esznek, puzzle-t raknak ki), és közben 
beszélgetnek. Ahogy Bourriaud leírja, a mű „átélt, megtapasztalt idő 
(tartam), a korlátlan párbeszéd lehetősége” (Bourriaud 2007: 13). 

Ha a művészi tevékenység lényege az, hogy egyének közötti kapcso-
latokat indítványozzon – ahogy ezt Bourriaud kijelenti –, akkor Tiravanija 
eseményei ezt realizálják. Feltételezhető, hogy az emberek evés közben 
vagy puzzle-megoldás közben valóban kapcsolatot teremtenek, szólnak 
egymáshoz, beszélgetnek. A kérdés az, hogy így létrejönnek-e azok az 
ideiglenes közösségek, amelyekről a relációesztétika beszél?

Képzeljük el, hogy részt veszünk egy eseményen, ahol Rirkrit 
Tiravanija curryt főz a vendégeinek. Sorban állunk, hogy kapjunk a mű-
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vésztől egy tál ételt, műanyag tányérban, majd leülünk egy közös asz-
talhoz a többi látogatóval, akikkel kapcsolatba lépünk. Ki mellé fogunk 
ülni? Valószínűleg a barátaink mellé, akikkel együtt jöttünk a megnyi-
tóra, és velük fogunk beszélgetni. Miről? Olyan bennünket érdeklő dol-
gokról, amelyekről a sarki kávézóban is beszélgetnénk. 

Jerry Saltz művészetkritikus élménybeszámolója, bár lelkes han-
gon van megfogalmazva, nem oszlatja el az esemény tapasztalatára és 
a kialakult kapcsolatokra irányuló kételyt: 

„A 303 Galleryben általában idegenek mellé ültem, vagy ők mellém, 
és kedélyes volt. A  galéria a megosztás, bolondozás és egyenes be-
széd helyévé vált. Csodálatos étkezéseim voltak műkereskedőkkel. 
Egyszer Paula Cooperrel ettem, aki egy hosszú, bonyolult kis szak-
mai pletykát mesélt el. Egy másik napon, Lisa Spellman túláradó 
vidámsággal, részletesen beszámolt egy műkereskedőről, aki si-
kertelenül udvarol az egyik művésznőjének. Egy héttel később Da-
vid Zwirnerrel ettem. Összefutottam vele az utcán, és azt mondta: 
»ma semmi sem megy jól, menjünk Rirkrithez«. Így is tettünk, és ő 
a New York-i művészet világának érdektelenségéről beszélt. Máskor 
Gavin Brownnal ettem, a művésszel és műkereskedővel... aki a SoHo  
összeroppanásáról beszélt, üdvözölte azt, és úgy érezte, hogy épp 
ideje volt, mivel a galériák túl sok középszerű művészetet állítanak 
ki.  Később egy ismeretlen nő csatlakozott hozzám, és furcsa fl ört-
hangulat alalkult ki közöttünk.” (Saltz 1996: 107) 

Galériába rendszeresen járó emberek, a művészeti világ bennszü-
löttjei csevegnek a művészetről – ez lenne a kárnyújtásnyira lévő utópia? 

Tegyük fel, hogy vadidegen emberek közé ülünk le, éppen azért, 
hogy kipróbáljuk a közösségi élményt. Elég egy félórás beszélgetés 
ahhoz, hogy közösségi élményben legyen részünk? Mennyi az esélye 
annak, hogy az itt találkozó idegenek a továbbiakban, a való életben 
továbbéltetik az itt kicsírázott kapcsolatot?  Nyilván csak nagyon en-
gedékenyen lehet „közösségnek” nevezni egy-egy ilyen eseménynek a 
közönségét. 

Talán nem is kellene azt elvárni, hogy ezek az ideiglenes közössé-
gek valódi közösségek legyenek. Talán értelmezhetnénk úgy, hogy ezek 
a találkozások csupán a közösségi élet fontosságára hívják fel a fi gyel-
met. Sajnos, a relációesztétika ellenáll ennek az értelmezésnek, amikor 
„termelőnek” nevezi a művészt, aki szituációkat hoz létre, összehozza 
az embereket. Nem az értelmezésen kellene legyen a hangsúly (pl. fi -
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gyelemfelkeltés, a mostani elidegenedett életformák kritikája), hanem 
az „átélésen”. És éppen ez a gond: a mindennapi helyzet, még akkor 
is, ha egy galériában zajlik, lehetővé teszi a helyzet különlegességének 
átélését? Vagy azt kellene átélni, hogy nem történik semmi különös, és 
ez így van jól? Az élmény meghatározatlanságára hívja fel a fi gyelmet 
Claire Bishop is: „nem világos mi az, amit a néző állítólag megszerez a 
kreativitás ezen »tapasztalatában«, ami lényegében institucionalizált 
stúdiótevékenység” (Bishop 2004: 52). 

Bourriaud „a korlátlan beszélgetés lehetőségéről” ír. Nem világos, 
itt mit jelent az, hogy „korlátlan”. Azt, hogy bárkivel szóba lehet állni? 
Ez a „bárki” elég szűk körhöz tartozik – a művészetbarátok közül is 
csak az edzettebbje halott Rirkrit Tiravanijaről, és fog részt venni egy 
ilyen eseményen. A közönség önkiválasztása eléggé látványos korlátot 
jelent. Végtelenül lehet beszélgetni? Nem igazán, a curry előbb-utóbb 
elfogy, a kiállítás bezár. Cenzúra nélkül lehet beszélgetni? Ha ezen len-
ne a hangsúly, az esemény társadalmi kritika lenne, ami a relációeszté-
tika „megbékélési” projektjébe nem nagyon fér bele. Úgy tűnik, mintha 
Bourriaud azt sugallná, hogy különben nincs lehetőségünk beszélgetni, 
de itt végre ez a csoda megtörténhet. Ha a hipotézis az, hogy az embe-
rek egyre többet ragadnak rá a képernyőkre, és egyre kevésbé fordulnak 
egymáshoz, és ennek a helyzetnek az alternatívája a beszélgetés egy 
curry fölött – talán a probléma már akkor megoldódott, amikor az ér-
deklődő beszállt a taxiba, hogy eljusson a kiállításmegnyitóra –, bármit 
is talál majd ott. 

Állítólag ezek a munkák „megannyi karnyújtásnyira lévő utópiát  
vázolnak fel” (Bourriaud 2007: 9), ahol a viselkedés nem uniformizá-
lódik. Attól tartok, a viselkedés uniformizálódása nem  társadalmunk 
legégetőbb problémája. Nem tudom, hogy Rirkrit Tiravanija munkái va-
lóban „karnyújtásnyira lévő utópiák” például egy homeless számára – 
nem tudom, hogy működne a kiállítása a Carnegie Hallban, ha éhezők 
sorai állnának előtte egy tál curryért, vagy ha homelessek költöznének 
be lakásának Londonban kiállított replikáiba. Bár ez az eset nem tör-
ténhet meg – még a belépőjegyet sem tudnák kifi zetni. Ezt a kérdést 
teszi fel Jerry Saltz művészetkritikus:

„elméletileg bárki bejöhet egy művészeti galériába. Hogyhogy nem 
történik ez meg? Valahogyan a művészet világa mintha egy látha-
tatlan enzimet választana ki, amely taszítja az outsidereket. Mi tör-
ténne, ha legközelebb Tiravanija felállítana egy konyhát egy galériá-
ba, és egy csomó hajléktalan felbukkanna naponta az ebédért? Mit 
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tenne a Walker Art Center, ha egy hajléktalan összekaparná a be-
lépőjegy árát, és Tiravanija ágyában aludna nap mint nap?” (Saltz 
1996: 107).

Semmilyen formában nem állítom azt, hogy a művészek dolga 
megoldani ezeket a súlyos társadalmi problémákat – viszont érzésem 
szerint Bourrriaud értelmezésében benne van az, hogy a  művészek kü-
lön tereket teremtenek, amelyek jobban működnek, mint a megszokott 
szociális tér, azaz utópiákat vázolnak fel. Számomra az utópia nem ab-
ban áll, hogy néhány művészetkedvelő személy cseveg, miközben az 
ajándék curryt fogyasztja, hanem abban, hogy nincs éhezés, és min-
denkinek van otthona. 

Bourriaud egyik kritikusa, Claire Bishop megjegyzi, hogy az inter-
aktivitás, a részvétel előhívása a művészetben nem új fogalom, nem 
a relációesztétika fedezte fel – a Fluxus, 70-es évek performanszjai, 
Beuys „mindenki művész” tézise már gyakorolták, sőt, egy olyan de-
mokráciára kihegyezett  és emancipációs  retorikával, ami nagyon 
hasonló ahhoz, amit Bourriaud használ a relációesztétika védelmé-
ben. Bishop szerint Bourriaud továbbviszi Eco „nyitott mű” javaslatát, 
viszont a recepcióperspektívát felváltja az alkotásperspektívával, a 
„termelést” hangsúlyozza a kontempláció ellenében. Econál a műalko-
tás tükrözi a modern kultúra töredékességének feltételeit,  miközben 
Bourriaud szerint a műalkotás megtermeli ezeket (Bishop 2004: 62).

Bishop kiemeli, hogy bár ezek a kísérletek a mindennapi gazdasági 
terek alternatíváiként vannak promoválva, egyáltalán nem lógnak ki a 
piac, a kereskedelem keretéből: „a »laboratórium« piacképes mint a 
pihenés és szórakozás tere” (Bishop 2004: 52). 

Bishop egyik legerősebb kritikai megjegyzése arra vonatkozik, hogy 
bár Bourriaud a részvételt igénylő munkák értékelésében nem pusztán 
esztétikai kritériumokra hagyatkozik, hanem elvárja, hogy a létrejött 
kapcsolatok mentén értékeljük a munkát, „a »relációesztétika« kap-
csolatainak minőségét soha nem vizsgálták vagy kérdőjelezték meg” 
(Bishop 2004: 65). Magától értetődőnek tekintik, hogy minden olyan 
keret, ami a dialógusnak kedvez, demokratikus és jó. Bishop szerint, 
amennyiben a művészet emberi kapcsolatokat produkál, logikus lenne 
megkérdezni, hogy milyen típusú kapcsolatokat teremtenek, kinek és 
miért. Rirkrit Tiravanija installációi Bourriuad felfogását tükrözik, amely 
szerint a kapcsolatok, amiket a művészet produkál, harmonikusak – de 
ez azért lehetséges, mert a közönség tagjaiban tényleg van valami kö-
zös: ugyanannak a művészeti világnak a bennszülöttjei, hasonló társa-
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dalmi háttérrel és érdeklődéssel rendelkeznek. Ahogy Bishop értelmezi, 
„Tiravanija mikrotópiái feladják a publikus kultúra átalakításának gon-
dolatát, és célját visszaszorítják egy szűk csoport élvezeteire, amelyben 
egymással azonosulnak a galérialátogatók” (Bishop 2004: 69). 

Úgy látom, az „ideiglenes közösségek” létrehozása, legalábbis 
Tiravanija emblematikus munkái nyomán, erősen kérdéses marad;

– az így létrejött „közösségek” nem sokkal többek, mint egy más 
művészi vagy sportesemény közönsége;

– az így létrejött közösségek a művészeti világhoz tartozó szűk 
elitet „hozzák össze” önmagával;

– a „mikrotópia” gondolata egyrészt egy kisebb térre utal, más-
részt nyilván, az utópiákra is – az utópia viszont akkor működik, ha álta-
lános problémákra ajánl fel (akár diszfunkcionális, megvalósíthatatlan) 
modellt, miközben Rirkrit Tiravanija munkáiban ezek az általános prob-
lémák fel sem merülnek. 

Mivel eddig csak Rirkrit Tiravanija (egyes) munkáival foglalkoz-
tunk, érdemes keresni olyan eseteket, ahol a megcélzott „ideiglenes 
közösség” létrehozása több sikerrel jár. 

2.2. Aktív közös terek

A művészeti világra koncentráló ideiglenes közösségekkel szemben 
szeretnék bemutatni két olyan projektet, amely véleményem szerint több 
tartalommal tölti fel az átélt tapasztalatot, a kialakított közösségi teret. 

Az első projekt Sugár János Tűz a múzeumban című munkája, 
amit a 2015-ös Budapesti OFF-Biennaléra készített. Az OFF-Biennalé 
Facebook-oldalán egy rövid bemutatkozással találkozunk: „Kortárs 
művészeti programsorozat Budapesten április 24–május 31. között”. 
Amit érdemes megjegyezni, hogy az egész eseménysorozat „pro bono  
szakmai munkában, hálózatos módon megszervezett művészeti ese-
ménysorozat,”1 amely minimális költségvetéssel dolgozott, támogatói 
között nemzetközi alapítványok, kulturális intézetek és magánszemé-
lyek szerepeltek, viszont nem támaszkodott állami fi nanszírozásra. 
Nagyjából 150 hazai és nemzetközi művész részvételével, több mint 50 
helyszínen zajlottak a programok. 

Sugár János egy olyan projektet tervezett, amelyben egy tüzet, 
amit a nyílt térben gyújtanak be, a jelentkezők tartanak életben éj-

1 http://artnews.hu/2015/03/24/mar-csaknem-vegleges-az-off -biennale-
budapest-programja-2/
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jel-nappal. Egy online platformon lehetett jelentkezni „tűzőrzőnek”. A 
Facebook-felhívás szerint, „a folyamatosan életben tartott tűz az idén 
először megrendezésre kerülő OFF-Biennále szimbolikus, közösségko-
vácsoló projektje lesz”.2 A szervezők állandó tájékoztatással, értesítés-
sel a betelt helyekről, a még üres intervallumokról „őrizték a tüzet” a 
Facebook-esemény falán. 

Molnár Tímea, aki beszámolt a Tűz a múzeumban projektről, az 
akciót „szimbolikájában erősen közönségformáló és -összekovácsoló 
projektnek” nevezi (Molnár 2015). Résztvevőként ő a következőképpen 
írja le az eseményt: 

„Egy nagy univerzum hasznos részének éreztük magunkat, amikor 
nekiültünk pár órás tűzőrzési vállalásunknak. Az előző önkéntesek 
átadták a piszkafát, megkínáltak lélekmelegítővel, tájékoztattak, 
hogy merről fúj a szél, és hogy aznap vizes-e a fa, vagy hogy hol van a 
közért. Egyszerű lett a világ. A tűz több érzékszervünkre ható nyugal-
mat váltott ki belőlünk, csak arra kellett koncentrálni, hogy mindig 
elegendő fa kerüljön a rakásra, és a parázson piruló hús le ne égjen. 
Prehisztorikus életérzés a város egyik legforgalmasabb utcájától pár 
lépésnyire.” (Molnár 2015)

A tervezett 40 nap helyett a tüzet „csak” 21 napig lehetett életben 
tartani, részben mivel a helyszín, a Rombusz Terasz környékén lakók fel-
jelentést tettek, másrészt, mert elfogytak a tűzőrzők. Ennek ellenére, az 
akció mindenképpen sikeres volt. Egyrészt mert olyan teret alkotott, ahol 
valódi közösség jöhetett létre, amelynek tagjait a szabad művészi kifeje-
zés érdekelte annyira, hogy néhány órát feláldozzon nappali elfoglaltságai 
közepette vagy éjszakai pihenésének rovására. A tűz szimbolikája nagyon 
gazdag: a szellemi, a ragyogó, az otthonos, a meleg egyaránt kiolvasható 
belőle. Történelmi perspektívából pedig a tűz az emberré válás legfonto-
sabb momentuma: Prométheusz ajándéka az emberiségnek, amely segít-
ségével élelmet, munkaeszközöket és fegyvert egyaránt képesek vagyunk 
létrehozni és ezzel megalapozni egy autonóm életet. Nem kevésbé fon-
tos momentum a tűz életben tartása: csak akkor élvezhetjük ezt az isteni 
(vagy istenektől ellopott) ajándékot, ha törődünk vele, ha folyamatosan 
odafi gyelünk, őrizzük. Egy interjúban Sugár János éppen ezt az aspektust 
– a cselekvést, a törődést – emeli ki: 

2 https://www.facebook.com/1589298637955941/photos
/a.1591823857703419.1073741828.1589298637955941/1623822497836888/
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„Értelmezésemben ennek a javaslatnak a szépsége abban áll, hogy 
szembe kell néznünk az eszményeink és a cselekedeteink közöt-
ti ellentéttel. Az »emlékezésről« szóló könnyed kijelentések és az 
ittlevés gyakorlati kényelmetlensége között. Ha túl tudjuk tenni ma-
gunkon a cselekvés rossz közérzetén, ez hatalmas hatással lehet a 
társadalmi élet minden aspektusára.” (Lendeczki 2015)

A tűzőrzésre körülbelül 160 személy vállalkozott, és bárki jelent-
kezhetett, nem csak a „galériajárók”. Dan Călin a következőképpen írja 
le a „tiszta szolidaritás ezen spontán emlékművének” résztvevőit: a 
tűzőrzők „normális” emberek, a művészeti világon kívül levők, akik ér-
tékelik az átbeszélgetett éjszakákat a turisztikai város ezen hihetetlen 
urbánus kertjében (Călin 2015). Az esemény hatása tovább tart, mint 
az életben tartott tűz:  „az önkéntes tűzőrzőkből alakult csapat mara-
dandó tanulsággal és élménnyel gazdagodott, lélekben visszük tovább 
a parazsat, a megmaradt fa pedig leghasznosabb funkcióját betöltve a 
rászorulókhoz jut.” (Molnár 2015)

*
Érdekes „közös tér” lehetőségét nyújtják manapság a közösségi 

oldalak. A művészek egy része intenzíven használja a Facebook-oldalát 
munkái ismertetésére, események szervezésére. Vannak viszont, akik 
ennél tovább lépnek, és médiumként használják a Facebookot. Ebbe a 
kategóriába tartózik Dan Perjovschi, aki nem csupán ismerteti mun-
káit  a Facebookon, hanem megváltoztatta stílusát, és egyenesen a 
facebookra szánt rajzokat, grafi kákat készít digitálisan, és rögtön fel-
teszi őket a falra. Ahogy ő fogalmazott, az utóbbi időben a múzeum 
faláról a Facebook falára költözött (Horváth 2014).

Dan Perjovschi egy 2015-ös projektje nagyon érdekes kísérlet va-
lódi közösség megteremtésére. A projekt apropója egy konfl iktus, ami a 
művészet világa, a művészetet pártolók és az Romániai Ortodox Egyház 
(B.O.R.) között robbant ki egy street artos alkotás miatt. Bukarestben 
egy erősen lemállott épület falát önkéntes street artosok a tulajdonos 
beleegyezésével lefestették egy urbánus művészet projekt keretén be-
lül. A színes festmény modern értelmezését nyújtotta Szent György és 
a sárkány harcának, ami azért is releváns téma, mert a közelben lévő 
ortodox templom épp Szent György oltalma alatt áll. Az alkotók szerint 
(Obie Platon, Irlo és Kero) az alkotás  arra hívta volna fel a járókelőket, 
hogy újragondoljanak olyan fontos témákat, mint a jó és rossz harca, 
a jó és rossz relativitása. Néhány lakos, de főleg az ortodox egyházfők 
felháborodtak az alkotáson, azt állítva, hogy „üzenete ördögi, és nem 
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normális, hogy ördögöt lássunk a falakon.”3 Az alkotás kevesebb, mint 
három hétig volt látható, ugyanis a B.O.R. elérte, hogy a művészeket 
kötelezzék, hogy saját költségükön meszeljék le az alkotást, ami 2015 
május 11-én meg is történt. Az esetnek nagy volt a médialefedettsége, 
sok pro és kontra érv és vélemény fogalmazódott meg. 

Az első hírek az esetről május 8-án jelentek meg a médiában, 
május  9-én Dan Perjovschi a Facebook-oldalán elindította a „Zidul 
e al nostru” (A fal a miénk) projektet. Az első bejegyzést este 7 óra-
kor tette közzé, ezek után özönlöttek a falán a különböző értelmezé-
sek. 19.21-kor feltöltött egy képet az üres fallal, mint felhasználható 
keretet a további értelmezésekhez. Néhány perccel később egy angol 
nyelvű posztban magyarázta a helyzetet a „nem román barátainak”: a 
városi tanács a BOR kérésére cenzúrázott egy grafi ttit, a fal most fehér, 
és megkértem a barátaimat hogy képzeljék el, mit rajzolnának rá... ez 
van itt a falamon. 23.29-kor elmagyarázza azoknak, akiknek nem esett 
le: „a faljavaslatok nem az enyémek, hanem a barátoké és facebook-
ismerősöké, én csak felébresztettem az alvó oroszlánt” (Perjovschi 
Facebook 2015.05.09). 

A felhívás eredménye lenyűgöző: 21.08-kor, nem egészen 2 órával 
a terv ismertetése után, Dan Perjovschi 79 új képet töltött fel a „Miénk a 
fal” albumába, másnap 21.49-kor további 85 új képet töltött fel. Május 
22.-én, 6.14-kor a két albumban (Miénk a fal, Miénk a fal 2) összesen 
199 kép szerepelt, 2386 lájkkal és 2169 megosztásal.

Úgy látom, Dan Perjovschi egy sokkal aktívabb közösséget ho-
zott létre, mint Rirkrit Tiravanija találkozásai. Ez a közösség túlmutat 
a galériátlátogató eliten. Kialakult egy csoport, amely aktívan reagált 
egy anomáliának tekintett esetre, a saját eszközeivel védte a kifejezés 
szabadságát, azaz a „beszélgetés” tartalmilag is túlmutatott a művé-
szet világán. Másrészt nem kellett valakinek művésznek lennie ahhoz,  
hogy minimális képszerkesztő ismerettel létrehozza a fal továbbgon-
dolt replikáját. A munkák kritikusak, szellemesek. Május 14-ig az album 
alatt 133 komment gyűlt össze, sok esetben egy kommentre többen is 
reagáltak. A kommentek többsége kritizálta a BOR reakcióját, de viták 
is kialakultak, illetve a kommentelők belinkeltek ellenvéleményeket is. 
Mint mindig, Dan Perjovschi most is az éppen égető társadalmi kér-

3 http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-20107384-fotogalerie-
pictura-murala-realizata-peretele-unei-cladiri-din-piata-gheorghe-din-cap-
itala-fost-acoperita-presiunea-bisericii-ortodoxe-romane-facebook-aparut-
serie-imagini-care-ridiculizeaza-situatia.htm
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désre reagált, és ha akciójával nem is tudta megváltoztatni az esemé-
nyeket, legalább láthatóvá tette egy jelentős, aktív csoport (ideiglenes 
közösség) véleményét. 

3. Az ideiglenes közösség kritikája

A relációművészet terminusa jól alkalmazható értelmezési keretet 
szolgáltat a kilencvenes évek óta létező művészet egy formájára, amely 
„a formán keresztül párbeszédet kezdeményez”, és amelyben „minden 
egyes mű egy-egy közösen belakható világ létrehozására tett javas-
lat, a művész munkája pedig: sok-sok kapcsolat teremtése a világgal, 
melyek új kapcsolatokat hoznak létre, és így tovább, a végtelenségig” 
(Bourriaud 2007: 19). Ez viszont nem jelenti föltétlenül az értelmező-
keret összes elemének elfogadását. 

Bourriaud explikatív modelljének egyik kritikus pontja éppen a 
kontempláció felváltása a termeléssel (és utómunkálatokkal, lásd 
Bourriaud 2007b). Ha ezt a tézist komolyan vesszük, akkor meg kell 
vizsgálnunk az így létrehozott közösségeket, mintha valódi közösségek 
lennének, és nem pusztán „reprezentációk”, „kísérletek”. 

És itt ütközünk az első nehézségbe: az ideiglenesség miatt ezek a 
közösségek nem tesznek túl a „közönség” fogalmán, amelyhez a relatív 
passzivitás, a „nézői” attitűd tapad. A közös étkezés valóban egy kitű-
nő alkalom a kapcsolatépítésre, a beszélgetésre, a dialógusra – és olyan 
asszociációk is tapadhatnak hozzá, mint az utolsó vacsora vagy Platón 
lakomája, az összes jelentésudvarral egyetemben. De mennyire jelent ez 
aktív részvételt? Metaforikus értelmében is: a galérialátogatók azt eszik, 
amit a művész főzött nekik. 

A második nehézség abból adódik, hogy egy ilyen esemény „közös-
ségét” a galérialátogatók kiválasztott társasága adja. Így nem nehéz 
kapcsolatokat létrehozni. Adva van a közös életforma, közös érdeklődés. 
Bár elgondolkodtató, ami Jerry Saltz mond, aki tizenegyszer látta és 
ette az Untitled (Still) kiállítást: kiemeli, hogy az amerikaiak „gyűlölnek 
idegenekkel enni”, és éppen ezért  Tiravanija munkája próbára teszi az 
amerikaiak ragaszkodását a tulajdonhoz (pl. a tulajdon térhez) (Saltz 
1996: 85). Ez valóban lehet egy öntudatlan ellenállás, amit le kell győzni 
ahhoz, hogy valaki részt vegyek Tiravanija projektjében – viszont Saltz 
élménybeszámolójából az is kiderül, hogy többnyire ő maga is ismerő-
sökkel fogyasztotta el az ételt, és csak néha idegenekkel (azok sem vol-
tak radikálisan idegenek – szintén a SoHo bennszülöttjei voltak). 
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A harmadik nehézség a mű hatására vonatkozik: úgy tűnik, ezek 
a „mikrotópiák” többre lennének hivatottak, mint arra, hogy a bennük 
résztvevők jól érezzék magukat. „Karnyújtásnyira lévő utópiákat vá-
zolnak fel”, azaz ha ideiglenesen és regionálisan is, de valamilyenfajta 
megoldást kínálnak, valamilyen kívánandó állapotot teremtenek. Úgy 
látom, ettől a nemes céltól távol állnak a relációművészet ideiglenes 
közösségei. Nem igazi közösségekről, inkább elittársaságokról van szó, 
és olyan kapcsolatokról és cselekvésekről, amelyek egy előkelő étte-
remben vagy bárban is létrejöhetnek. Bourriaud a következőképpen 
védekezik a kritikák ellen: „Tiravanija kiállításait értékelhetjük ugyan 
naiv programszervezésként, és sajnálkozhatunk az általa kínált benső-
ségesség szegényessége és mesterkéltsége miatt: ebben az esetben 
azonban, véleményem szerint, félreértjük művei tárgyát. Mert azok cél-
ja nem a bensőségesség megteremtése, hanem annak vizsgálata, ami 
a bensőségesség eredményeképpen létrejön” (Bourriaud 2007: 69). 
Számomra éppen ez a probléma: nem látom, mi az, ami a bensőséges-
ség eredményeképpen létrejön. 

Éppen ezért elemeztem olyan alternatív művészeti projekteket, 
amelyek véleményem szerint valódi közösséget hoznak létre egy-egy 
projekt keretén belül. Ehhez viszont a művészetnek sokkal nyíltabban 
fel kell vállalnia a társadalmi problémákat, és ennek következtében 
egyfajta civil aktivizmusra sarkallja az így létrejött közösséget. 

Félreértés ne essék: nem állítom, hogy a művészetnek társadal-
milag elkötelezettnek kell lennie. Pusztán azt állítom, hogy amennyiben 
azt várjuk el tőle, hogy közösséget hozzon létre, el kell fogadnunk, hogy 
a semleges művészi tér ehhez nem elegendő. 

Jerry Saltz úgy mutatja be Tiravanija-ot, mint egy potlatch-
konceptualista művészt: „ő főz, te jössz; ő ad, te elveszed” (Saltz 1996: 
84), és utal arra, hogy a potlatch, mint ajándék, sokkal titokzatosabb, 
mint a tulajdon. Azt is megemlíti,  hogy a potlatch „kölcsönös kötele-
zettségeket” szül – de ezt a gondolatot nem viszi tovább.  Ugyanis eb-
ből is kiderülne, hogy az ajándékként adott és elfogyasztott étel nem 
ingyen van: valamit oda/fel kell adni érte. Ahogy én látom, az ajándékba 
kapott ételnek és együtt töltött időnek az ára: elfogadni, hogy a dolgok 
úgy vannak jól, ahogy vannak, legfeljebb a látványt és a beszélgetést 
kellene váltakozva használni. Kissé borsosnak találom. 
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INTERSZUBJEKTIVITÁS 
SAMUEL BECKETT MOLLOY CÍMŰ 
REGÉNYÉBEN

Stories of Intersubjectivity in Beckett’s Molloy

V E R E S  O T T I L I A

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

The central motif of Beckett’s Molloy is the mother-son relationship, more 
precisely, the son’s painstaking search for the mother. What makes Molloy 
is the (lack of) relationship to his mother. The question the novel seems 
to raise is whether intersubjectivity, the relationship with the other, is the 
only possible, viable way for man to live. Molloy’s account of the encounter 
of A and C at the beginning of his narrative, the presence of the fi gure of 
Saint Roch in the novel, and Molloy’s encounter with the charcoal burner 
off er stories of parasitical intersubjectivity raising the question whether 
the relationship between two strangers is in any way diff erent from the 
relationship between mother and child. I read Molloy’s bodily defects as 
symptomatic wounds that indicate his inability to form and experience 
human relationships. I am interested in the role the fi gures of A and C, the 
charcoal burner, and Saint Roch play in Beckett’s scenarios of intersub-
jectivity.

Keywords: 
intersubjectivity, stranger, mother, parasite, Sinbad
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„Nem számítottam rá, hogy valaki csatlakozik hozzám, odaáll mellém, bár 
nem zártam ki a lehetőséget.”1

(Samuel Beckett)

“Women don’t like a stranger at the tit.”2 
(Jeanette Winterson) 

Beckett Molloy-jának központi motívuma az anya-fi ú viszony, 
pontosabban a fi ú fájdalommal teli anyakeresése. A főszereplő Molloyt 
az anyjához való viszony (hiánya) határozza meg. Molloy folyamatosan 
úton van az anyjához, folyamatosan közeledve hozzá, de őt soha el nem 
érve. A szöveg retorikai sajátosságait elemző olvasatomban a regény 
központi kérdése az, hogy az interszubjektivitás – az én és a másik 
ember közötti kapcsolat – az egyetlen létezési lehetőség-e az ember 
számára. A regény a vele(d) vagy nélküle(d) dilemmára keresi a választ, 
részben kifejezetten az anya–gyerek kapcsolatra kihegyezve a kérdést, 
másrészt két bármely idegen ember viszonyára értve. Molloy találkozá-
sa a szénégető emberrel több hasonlóságot mutat Az ezeregy éjszaka 
meséinek egyik Szindbád-történetével, melyben Szindbád találkozik a 
tenger vénével, aki felkapaszkodik a hátára, és nem hajlandó elengedni, 
s addig fojtogatja, amíg Szindbád már inkább a halált választaná, csak 
hogy megszabaduljon ettől a fojtogató együttléttől, e végzetes össze-
kapaszkodástól. Az erdőben élő „nyomorúságos külsejű ifjú aggastyán” 
(Beckett 2006: 85, az angol szövegben „young old man,” fi atal öreg 
férfi  [Beckett 1955: 57]) szállást (menedékhelyet) és saját társaságát 
ajánlja fel neki, de Molloy visszautasítja, annak ellenére, hogy korábban 
arról beszél, hogy „menedéket” keres (23). A szöveg egy későbbi pont-
ján a „menedék” szó kifejezetten az anyai öllel kerül összefüggésbe: 
„Igen, nem tudtam kényelmesen sem állni, sem ülni, ezért a különféle 
testhelyzetekben kerestem menedéket, mint a gyermek anyja ölében” 
(Beckett 2006: 195). Amikor a szénégető rákapaszkodik és a hátára 
mászik, Molloy Szindbádhoz hasonlóan reagál: egy, a fejre mért erős 
ütéssel agyonüti „támadóját:” 

1 Beckett 2006: 86.
2 Weight. The Myth of Atlas and Heracles (9). Magyarul: Teher (Ford. Lengyel 
Tamás). „A nők nem szeretik, ha idegen van a mellükön.” (saját fordítás)
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„Egy szénégetővel találkoztam. […] Akár hiszitek, akár nem, a szén-
égető a nyakamba ugrott, könyörgött nekem, osszam meg vele a 
vityillóját. Vadidegen létére. Agyára mehetett a magány. Szénége-
tőt mondok, de alapjában véve nem biztos. […] Hosszú párbeszéd 
következett, nyögések szakították félbe. […] Valószínűleg az erdő-
ben született, ott töltötte egész életét. Kértem magyarázza el, ho-
gyan jutok ki az erdőből a lehető leggyorsabban. Magával ragadott 
az ékesszólás. Roppant zavaros választ kaptam. Nem értettem, 
mit mond, ő nem értette, mit mondok, talán nem is tudott semmit, 
esetleg azt akarta, hogy mellette maradjak. Részemről szerényen e 
negyedik hipotézis felé hajlok, mert amikor menni akartam, vissza-
tartott a kabátom újjánál fogva. Tehát gyorsan felemeltem az egyik 
mankóm, és alaposan odasóztam a koponyájára. Az jót tett neki. 
Ocsmány, vén dög! Majd feltápászkodtam, és folytattam az utam. De 
alig tettem néhány lépést, számomra akkoriban néhány lépés nem 
volt csekélység, meg is fordultam, visszamentem hozzá, és szem-
ügyre vettem. Láttam, hogy még lélegzik, ezért sarokkal néhányszor 
jól oldalba rúgtam.” (Beckett 2006: 115-117)

A két találkozástörténet – a Molloyé a szénégetővel illetve a Szind-
bádé a tenger vénével – több ponton is megegyezik. Mint Szindbád a 
tenger vénéről, Molloy is azt feltételezi, hogy a másiknak „agyára mehe-
tett a magány” (az angol szövegben “sick with solitude” [Beckett 1955: 
78], beteg a magánytól), tehát hogy a szénégető magányos („hajótö-
rött”), mint ő maga, de később, miután a nyakába ugrik, s nem akarja 
elengedni, „ocsmány, vén dög”-nek nevezi, akit végül meg is öl. Bár a 
szénégető magányos erdei élete egyértelműen hasonlít a Molloyéra 
(Cousineau 1999: 65), Molloy automatikus, zsigeri reakciója a közösség 
(együttlevés) határozott visszautasítása; nem akar a másik magányos 
idegennel együtt lenni, támadóként (“assailant” [Beckett 1955: 79]) 
tekint rá, eltaszítja magától, s végül megöli. A másik testére való ráka-
paszkodás képileg is egy (vérszívó) parazita fogalmát idézi meg. Mint 
Szindbád a tenger vénében, Molloy egyfajta birtoklási-foglyul ejtési kí-
sérletet lát a szénégető közeledésében (Stewart 2011: 110). S ugyan-
csak a Szindbád-történethez hasonlatosan (amelyben nem egyértel-
mű, hogy ki a szolga, és ki az úr ebben a viszonyban), Moran, a Molloy 
második részének narrátora, egy ponton így beszél Molloyról: „néha 
fogoly, […] néha viszont üldözik” (Beckett 2006: 156). Mint Szindbád-
nak, Molloynak eltökélt szándéka, hogy „kívül maradjon” („marginal,” 
Stewart 2011: 110), egyedül. Molloy találkozását a szénégető ember-
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rel parazita-interszubjektivitás történetként értelmezem.3 Az elkövet-
kezendőkben arra vagyok kíváncsi, hogy Molloy hogyan viszonyul az 
emberi kapcsolathoz, arra a kérdésre keresve a választ, hogy Beckett 
regénye milyen különbséget lát – lát-e különbséget – az anya-gyerek 
viszony és a két idegen ember közötti viszony között. A kérdés jogossá-
gát maga Molloy veti fel:

„Én pedig egész életemben anyámhoz igyekeztem, igen, azt hiszem, 
kevésbé ingatag alapra akartam helyezni a kapcsolatunkat. És ami-
kor nála voltam, ami gyakran előfordult, dolgom végezetlen mentem 
el. És ha nem voltam nála, megint csak hozzá igyekeztem, remélve, 
hogy legközelebb jobban csinálom.” (Beckett 2006: 121)

A fent idézett részletben Molloy anyjával való viszonyáról mint két 
idegen kapcsolatáról beszél. A regény szinte kínzó élességgel teszi fel a 
kérdést: szükségem van a másik emberre? Olvasatomban a Molloy köz-
ponti kérdése az interszubjektivitás maga: veled vagy nélküled, kell-e 
nekem a másik ember?

Kerülőutak: A és B története

A és B története két idegen férfi  találkozásának narratívája a 
Molloy nyitó oldalain.4 Olvasatomban e találkozás történetének fon-
tossága abban rejlik, hogy éppen az anya-gyerek, illetve a két idegen 
közti viszony természetére kérdez rá, arra, hogy e kettő két különböző 

3 A szöveg hierarchikus viszonyok sorozatát mutatja be: Molloy és az anyja 
kapcsolata, Molloy és az őt letartóztató rendőr kapcsolata, Moran kapcsolata 
a fiával vagy a szolga Marthéval mind közvetlenül vagy közvetetetten úr-szolga 
viszonyok vagy parazita-interszubjektivitás példái, amelyek közül némely kap-
csolatot szó szerinti, valós kötelek és kések kötnek össze. Moran például a fi át 
egy kötéllel kötözi magához, és úgy kényszeríti arra, hogy vele maradjon, hogy 
elveszi tőle a fi ú féltve őrzött cserkészkését: „Az ő javát akartam, hogy el ne csa-
tangoljon. Mert ahol a kés, a cserkész szíve is ott dobog” (Beckett  2006: 182). 
„Eszembe jutott, hogy esetleg magamhoz kötöm egy hosszú kötéllel, melynek 
két végét derekunkra tekerjük” (Beckett  2006: 180). „Eltűnődtem azon, hogy 
egy egyszerű lánccal, melyen nincs nyakvas, nyakörv, bilincs, se béklyó, magam-
hoz láncolhatnám-e a fi am, de jó erősen ám, hogy ne lóghasson meg soha 
többé” (Beckett 2006: 181).  Magányos testi kínlódásai közepette Molloy egy 
ponton így kiált fel: „Molloy avagy az élet cselédlány nélkül”  (Beckett 2006: 80). 
4 Az angol szövegben A és C szerepel. 
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interszubjektív viszony-e. Kettejük történetét Molloy tulajdonképpen 
az otthont elhagyó és az otthont kereső attitűdök „példabeszédeként” 
mondja el, amely azáltal is lesz jelentéses, hogy kettejük találkozásá-
nak története az, ami Molloyt az anyjához taszítja: „amikor a két latrot 
láttam, s eldöntöttem, hogy meglátogatom anyámat” (Beckett 2006: 
55). Az eredeti angol szövegben a megfogalmazás hangsúlyosabb: 
“that night when I saw A and C and then made up my mind to go and see 
my mother” (Beckett 1955: 37, kiemelés tőlem). Tehát A és B története 
a ravasz vagy kioldógomb szerepét tölti be Molloy és anyja találkozásá-
nak narratívájában, egyrészt mert róluk jut eszébe az anyja, másrészt 
mert e találkozás – közvetetten és burkoltan – az anya-fi ú viszonyról 
is beszél. Ugyanis A és B – a két idegen – történetének retorikája egy 
ponton megbotlik és két, egészen közeli kapcsolatban lévő ember tör-
ténetévé alakul át. Molloy – A és B találkozásának elbeszélője – a kö-
vetkezőket mondja arról a kutyáról, aki egyikőjüknek (A-nak) útitársa: 

„a kutya pedig miért is ne lehetett volna elvadult kóbor kutya, ame-
lyet szánalomból szed fel az ember és a karjába zár, vagy mert rég-
óta bolyong már egyedül, s nincs más társasága, csak a végtelen 
utak, a sívó homok, a kövek, a mocsár meg bozót, szóval a termé-
szet, amelynek nagyon is megvannak a maga törvényei, s nagy néha 
egy-egy másik száműzött, akihez közeledne is szívesen, magához 
szorítaná, megszoptatná, de akit ellenséges szemmel elkerül, mert 
attól tart, hogy a másik, ne adja isten, még bizalmaskodik. Még egy-
szer aztán nem bírjuk tovább a szívtelen világot, s karunkba zárjuk az 
első kóbor kutyát, magunkkal visszük, hogy legyen, akit szeressünk, 
s aki viszontszeret, majd ellökjük magunktól.” (Beckett 2006: 12-13, 
kiemelés tőlem)

A szövegrészletben a kutya társ az embertárs helyett, őt helyette-
sítendő jelenik meg; az a társ, akire vágyunk, „hogy legyen akit szeres-
sünk, s aki viszontszeret”. A szavak (a diskurzus) intim, akár szexuális 
hangneme – az eredeti szövegben az „embrace” (ölelni), „suck” (szop-
ni) és „suckle” (szoptatni) szavak szerepelnek – felbontját és felborítják 
A és B találkozásának kezdeti „ártatlanságát” és semlegességét.5 Mint-
ha ezen a ponton a két idegen találkozásának története léket kapna, és 

5 „[...] the fellow-convict you long to stop, embrace, suck, suckle and whom 
you pass by, with hostile eyes, for fear of his familiarities” (Beckett 1955: 8, 
kiemelés tőlem).
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az új diskurzus egy másfajta, más természetű és más téttel bíró kap-
csolattá alakulna. A két idegen találkozásába bele nem illő (abban ide-
genül ható, azt túlnövő, sokszerűen ható) szavak a találkozást egy sok-
kal árnyaltabb és bonyolultabb, vagy az anya–gyerek kapcsolat, vagy 
két szerető találkozának történetévé alakítják. E szavakban, e szavak 
által, Molloy – A és B találkozásának elmesélője és annak olvasója – a 
másik ember illetve, áttételesen, az anya iránti vágyát és a ragaszkodás 
lelkiállapotát fejezi ki; az anya szükségét (“the need to have a Ma” [Be-
ckett 1955: 13]), „elemi erejű és bevallatlan vágyamat, mármint hogy 
legyen má-m, vagyis hát mamám” (Beckett 2006: 20). Az anya(i sze-
retet) hiánya által keltett űr (amelyet sohasem tapasztalt meg) Molloyt 
képzeletében egy idegen karjaiba taszítja. A retorikai elcsúszás (botlás) 
az anya szeretetét-vágyát egy idegen szeretete-vágya felé mozdítja el, 
és azon binér egység/együttlét iránti vágyát beszéli el, amelyben anya 
és gyermek (még) egy(ek) –  a szoptatás állapota.6 Ez az elemi vágy – a 
másik ember utáni vágyakozás – egyben beszélésének, megszólalásá-
nak motivációja is. Molloy azért beszél és mond szüntelen-szakadat-
lan, hogy ezt az űrt kitöltse.7 Mondhatnánk azt is, hogy a két idegen 
történetének tulajdonképpen kiegészítő-(kár)pótló szerepe van: Molloy 
A-ról és B-ről beszél ahelyett, hogy az az anyjáról beszélne; a két ide-
gen történetére azért van szüksége, hogy rajtuk keresztül az anyjáról 
tudjon beszélni. Jung és a Molloy narratívái című tanulmányában J. D. 
O’Hara a következőket mondja: 

„Amikor a Molloy elkezdődik semmi jelét nem látjuk annak, hogy az 
az anyját kereső Molloy története. Valóban, néhány apró foszlánytól 
eltekintve (…), jelentéktelen ügynek tűnik, és Molloy érdek(lődés)e 
másfelé van. […] Hangsúlyozza A és B találkozásának intenzitását 
és saját lelke kitárulkozásáról beszél B felé [his „soul’s leap out to” 
C, a lelke repül, szökik, száll felé]; egy, két férfi  (ember) közötti le-
hetséges kapcsolat víziójáról beszél, mely vízió saját magányából 
születik.” (O’Hara 1982: 22, saját fordítás) 

6 Az „embrace,” „suck,” „suckle” szavak ugyanakkor homoerotikus felhangot is 
hordozhatnak, fi gyelembe véve, hogy Molloy két idegen férfi  találkozását be-
széli el („two fellow-convicts”, két „száműzött”, „elítélt”). 
7 Az elbeszélők monologizálásának duruzsoló folyamatosságáról, Molloyról 
mint a folyamatosan beszélő narrátorról, a szavak megmunkálásáról és a 
Molloy szótörténeteiről lásd Bényei Tamás kiváló tanulmányát (58, 62, 64-70).
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Jelentésteli, hogy Molloy a másik ember iránti vágyáról is csak ki-
kerülve-körülírva (tud) beszél(ni), hiszen egy kóbor kutyához való ra-
gaszkodásáról beszélve („hogy legyen, akit szeressünk, s aki viszont-
szeret” [13])8 jut el a „testvér utáni vágy”-hoz (testvér társ értelem-
ben, az angol szövegben „craving for a fellow” [Beckett 1955: 11]), s 
innen tovább, egy újabb áttétellel, az anya utáni vágyához: „A testvér 
utáni vágyról pedig eszembe jut, hogy amikor tizenegy és dél között 
felébredtem [...], mindjárt elhatároztam, hogy meglátogatom anyá-
mat” (Beckett 2006: 17).9 A és B hosszas, oldalakon keresztül húzó-
dó találkozástörténete egy körülményes elágazás, mellékút, melynek 
végpontja az anya. (El)beszélői habitusának ezen vonását Molloy a kö-
vetkezőképpen magyarázza: „Mert magától értetődik, hogy arról, amit 
elveszítettem, majd kevesebbet írok, mint arról, amit képtelen voltam 
elveszíteni” (Beckett 2006: 61). A és B történetének fentebb elemzett 
retorikai csúszáspontjában mutatkozik meg Beckett szövegének tét-
je. A és B története azért van ott, hogy elfedje, amit ez a hangnembeli 
váltás – „elszólás” – felfed. Ahelyett van ott, ami nincs ott. Az „ölelni,” 
„szopni” és „szoptatni” szavak ilyen értelemben a szöveg (pszichéjé-
nek) nyelvbotlásaiként funkcionálnak, amelyek (rejtve) megmutatják és 
„elárulják” a szöveget (Molloyt), amely két idegen találkozásának tör-
téneteként indul, azért, mert a fi ú Molloy és anyja találkozásáról akar 
szólni, csak erre – nyíltan – képtelen.10

8 Egy másik helyen a Molloyban a kutya az emberi szeretet pótlékaként jelenik 
meg, és egy újabb áttétel által az anyai szeretet pótlékaként; miután Molloy 
véletlenül megöli Lousse kutyáját, a nő arra kéri, hogy maradjon nála és éljen 
vele: „A kutyát pótolnám, akit megöltem, s aki a gyereket pótolta számára” 
(Beckett 2006: 64). 
9 Testvér utáni vágyát semmi sem állíthatja meg, gondolja Molloy; miközben A-t 
fi gyeli, jegyzi meg: „Tudtam, hogy utolérhetném, még ha nyomorék vagyok is” 
(Beckett 2006: 13). A két idegen találkozása integritásukat fenyegető esemény: 
„Kiszolgáltatottnak érezte magát, testben-lélekben egyaránt, talán az is volt, az 
ártatlansága ellenére. [. . .] Figyeltem, amint távolodik, s nyugtalanság vett erőt 
rajtam […]. Ki tudja, tán az én nyugtalanságom ragadt át őrá” (Beckett 2006: 10). 
10 Tünetszerű, hogy Molloy retorikája többször is megbotlik olyankor, amikor az 
„anya” szót kellene kimondania és ilyenkor körülírással igyekszik megoldani 
nyelvi nehézségét: “But talking of the craving for a fellow let me observe that 
having waked (…) I resolved to go and see my mother. I needed, before I could 
resolve to go and see that woman, reasons of an urgent nature (…) and I seized 
with a trembling at the mere idea of being hindered from going there, I mean 
to my mother, there and then” (Beckett 1955: 11, kiemelés tőlem). „Nyomós 
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Molloy és Mag esetében az anya–fi ú viszony többszörösen sérült, 
és gyakorlatilag két idegen viszonyaként tételeződik, s e beteges vi-
szony a Molloy születését megelőző időig nyúlik vissza. Megfoganására 
és születésére Molloy téves balesetként tekint: 

„Nagyon azért nem haragszom rá. Tudom, ő mindent megtett, csak 
meg ne foganjak, kivéve a leglényegesebbet, s a vetélés is csak azért 
nem sikerült, mert a sors más gödröt tartogatott számomra. Nem a 
pöcegödröt. De a jószándék megvolt benne, s ez nekem elég. Nem, 
nem elég, mégis a javára írom, anyám javára, amit értem tett. S 
megbocsátom, hogy az első hónapokban összevissza rázott meg 
dobált, és tönkretette végeérhetetlen életem egyetlen, nagyjából el-
viselhető, első szakaszát.”  (Beckett 2006: 22)

Kapcsolatuk az őrültség határait súrolja: a fi ú anyja koponyáját 
kopogtatva beszélget vele, aki nem tudja, vagy nem biztos benne, hogy 
tudja fi a nevét, illetve előfordul, hogy összekeveri fi át a fi ú apjával. Any-
jával való kapcsolatát boncolgatva Molloy így fogalmaz: „olyanok vol-
tunk mi ketten, mint két öreg haver, akinek nincs neme, se rokonuk, 
csak hasonló emlékeik, sérelmeik, igényeik vannak” (Beckett 2006: 20, 
kiemelés tőlem). A fentebb elemzett retorikai csúszás a testi intimitás 
kérdését veti fel, azt fi rtatva, hogy lehetséges-e (anyai) közelség meg-
élése két idegen között, illetve ennek fordítottját, hogy tételezhető-e az 
anya–gyerek kapcsolat két idegen viszonyaként.11

Molloy az anyjához való viszonyban és azon keresztül határozza 
meg önmagát; e viszony (hiánya) az, ami őt azzá teszi, aki. A regény 
alapmotívuma az anyjához történő mozgás. Molloy mindig úton van, 
sosincs otthon, köztes állapot jellemzi – megrekedt az anya felé vezető 
úton. Blanchot-t idézve Bényei Tamás a molloyi nomádról beszél, akit 

okokból döntöttem úgy, hogy meglátogatom azt a nőt, mégpedig azért, mert 
halvány fogalmam sem volt, mit csináljak, hová menjek, és egyetlen gyerek lé-
temre igazán gyerekjáték volt fejembe verni ezt az elhatározást, de alaposan 
ám, mert másnak aztán nem is maradt benne hely, s szinte reszkettem a pusz-
ta gondolatra is, hogy esetleg nem mehetek el hozzá [oda], mármint anyám-
hoz, de tüstént” (Beckett 2006: 17-18, kiemelés és zárójeles fordítás tőlem).
11 Hanif Kureishi Intimitás című regénye (Intimacy, 1998) és ennek fi lmadap-
tációja (Intimacy [2001], dir. Patrice Chéreau) ezt a kérdést járják körbe („két 
idegen, kötelékek nélkül, mindent egy lapra feltéve” olvasható a dvd borítóján; 
“two strangers, no strings attached, everything to lose”). 
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az otthontalanság, a tévelygés, a „mindenhol való idegenség, örökös 
úton levés” jellemez (62-63, 65). Mintha Odüsszeuszhoz hasonlóan 
Molloy az otthont keresné, de az nem olyan, mint Ithaka, nem fellelhe-
tő, ezért inkább az ábrahámi-nomád létet éli (Adorno és Horkheimer 
2002: 35-62). 

Mintha Molloy tulajdonképpen az anyja (és nem saját maga) szá-
mára létezne, az anyja meghosszabításaként, életreszóló protézise-
ként, és erre úgy tekint, mintha ez szükségszerű lenne: „És ha egyszer 
meg kell találnom életem értelmét, még sor kerülhet rá, akkor errefelé 
kell tapogatóznom, vagyis ezt az egyet fi aló, szegény öreg kurvát kell 
alaposabban szemügyre vennem” (Beckett 2006: 22). „Eszembe ju-
tott, éppen olyan érthetelenül, mint a nevem az imént, hogy anyámhoz 
indultam még délelőtt, s már esteledik. De miért? Azt elfelejtettem. 
Bár tudtam, biztos tudtam, s ha megint eszembe jut, már repülök is 
anyámhoz, a szükségszerűség megnyirbált szárnyain” (Beckett 2006: 
34). Nem tudja az okát annak, hogy miért is megy az anyjához, csak azt 
tudja, hogy nem tehet másként: 

„De nem tévesztem szem elől erőfeszítéseim célját, mármint hogy a 
lehető leggyorsabban eljussak anyámhoz, s az árokban álldogálva el-
soroltam okaimat, melyek miatt anyámhoz kell mennem, mégpedig 
íziben. Sok mindent tudtam csinálni gondolkodás nélkül, nem tudván, 
mit teszek, csak amikor már megtettem, sőt akkor sem, de az anyám-
nál eszközölt látogatás nem tartozott ezek közé. A lábam sohasem 
csak úgy irányítás nélkül vezetett anyámhoz.” (Beckett 2006: 38) 

Másutt pedig: „anyámhoz megyek, mert döglődve éppen rajta 
élősködöm” (Beckett 2006: 27) (az angol szövegben „[her] charity kept 
me dying” [Beckett 1955: 18]), az ő jósága, könyörülete tart meg hal-
dokolva, haldoklásomban). Romhányi Török Gábor magyar fordítása a 
parazita/élősködő fogalmát hozza be. Akár a hegeli úr–szolga viszony-
ban, nem egyértelmű, hogy ki a parazita és ki a gazdaállat e viszonyban. 
Egyszerre groteszk és tünetértékű (és komikus), hogy Molloy éppen az-
zal a testrészével – a lábával – gyötrődik, aminek rendeltetése az lenne, 
hogy őt az anyjához elvigye. Ép és egészséges lábak hiányában, Molloy 
végül – retorikájában legalábbis, ha metaforáit szó szerint értjük – úgy 
dönt, hogy repülni fog anyjához, „a szükségszerűség megnyirbált szár-
nyain.” Az anyjához való eljutás további lehetősége, amit fontolóra vesz, 
a hasoncsúszás, mint egy kígyó, illetve mankóinak segítségül hívása, de 
végül a biciklije mellett dönt. 
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A biciklivel történő haladásból alig látunk valamit; amit látunk, 
az inkább az, hogy Molloy hogyan áll meg, és pihen biciklijén, „földre 
tett lábbal, kormányra támasztott karral s a karomon kókadozó fejjel” 
(Beckett 2006: 31). Leslie Hill szerint az utazás Beckettnél egy ellent-
mondásos folyamat, haladás (kijutás, elindulás, útra kelés) és hátralé-
pés (elodázás, elhalasztás, visszafordulás) váltakozó mozgása (61). A 
regény számottevő részén, bár állítólag az anyjához közeledik, Molloy 
egyre messzebb kerül tőle (Hill 1990: 86). Folyamatosan közeledik hoz-
zá, de hozzá soha el nem jut (csupán valamikori, az anyjával együtt töl-
tött idő emlékéről számol be, de az elbeszélői jelenben soha sincs vele). 
Távolodó mozgása, nem haladása Sziszüphosz gyötrődését juttatja 
eszünkbe, akit Moran meg is idéz: „[Sziszüphosz] tán minden útról azt 
hiszi, hogy az az első. Ez ébren tartaná benne a reményt, ugye, a re-
ményt, ami pokolbéli lelkiállapot, hiába hitték ennek ellenkezőjét egé-
szen mostanáig. Míg az örök visszaesés tudata jóleső elégedettséggel 
tölti el az embert” (Beckett 2006: 186). 

A lábbetegség egy másik kontextusban is előtérbe kerül a re-
gényben, Moran elbeszélésében. Moran teológiai természetű kérdései 
között, amelyek őt rendkívül foglalkoztatják, a második közvetlenül 
a láb(problémá)ra kérdez rá: „Csúszott a kígyó a földön, vagy, amint 
Comestor állítja, két lábon járt?” (232)12 Moran tizedik teológiai kérdé-
se azonban közvetlenül az anya–gyerek kapcsolatra kérdez rá: „Igaz, 
hogy a gyermek Szent Rókus szerdán és pénteken nem szopott?” (233) 
Szent Rókus, Szent Sebestyén és Szent Rozália mellett, egyike a pes-
tisszenteknek. Születése csodaként volt számontartva, mivel anyja 
meddő volt, amíg nem imádkozott Szűz Máriához. Már kisgyermekként 
aszketikus magatartást tanusított: amikor anyja hetente kétszer böj-
tölt, a gyermek Rókus is tartóztatta magát a tejtől, és azokon a napo-
kon csak egyszer szopott. Szent Rókus önmegtartóztatása az anyjához 
való kötődés szorosságáról, a vele való együttérzés viseléséről és az őt 
megkímélő magatartás vállalásáról árulkodik. 

Bár a szopás mint aktus igen jelentőségteli a Molloyban (már a 
regény első történetében, A és B története kapcsán megjelenik), fontos, 
hogy soha sem nyíltan az anya és gyermeke közötti aktusként, soha-
sem a szoptatás mint táplálás kontextusában jelenik meg. Molloy ka-

12 Moran első kérdése is közvetetten vonatkoztatható lábrögeszméjére: „Helyt-
álló-e vajon az elmélet, mely szerint Éva nem Ádám bordájából jött létre, ha-
nem a combja felső végén lévő kerekded testrészéből (a seggéből?)?” (Beckett 
2006: 232)
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vicsokat szopogat (Beckett 2006: 95). Ami őt a kavicsok szopásában 
izgatja, az a szilárd kő ellenállása a jelentésre (Hill 1990: 91). Molloy ka-
vicsszopogatását Leslie Hill a születéssel mint jelentést hordozó aktus 
terhével hozza összefüggésbe: a kavicsszopogatás jelentésnélküliségé-
nek a boldogságát a (meg)születés jelentésességének kényszerével és 
terhével állítja szembe. Ugyanakkor a szopás mint aktus a Molloyban, az 
evéshez hasonlóan, a megemészthetetlennel való folytonos szembesü-
lés. Megszületésének sikertelenségét és kudarcát Molloy beszédkény-
szerében és pótcselekvései által (mint a kavicsszopogatás) ismétli meg 
(Hill 1990: 89). Kavicsszopogatása ugyanakkor a szenvedélyes szónok 
Démoszthenészt is eszünkbe juttatja, aki úgy csiszolta beszédkészsé-
gét, hogy szájába kavicsokat véve szavalta beszédszövegeit.

Beszédes az is, hogy Molloyt akkor tartóztatják fel és büntetik meg 
a hatóságok, miközben az anyjához „igyekszik.” A büntetés oka, hogy 
„obszcén módon” pihent (31):

 „Mit csinál itt? – mondta [a rendőr]. Jól ismertem ezt a kérdést, meg 
is értettem azonnal. Pihenek – mondtam. Pihen – mondta. Pihenek – 
mondtam. Válaszoljön a kérdésemre! – ordított rám. Így van ez min-
dig, valahányszor szóra bírnak, őszintén hiszem, hogy feleltem a kér-
désekre, valójában meg távolról sem. Nem idézem ezt a társalgást 
teljes szerteágazó mivoltában. Végül megértettem, hogy a pihenés-
nek ez a módja, a testtartásom pihenés közben – lovaglóülésben a 
kerékpáron, karom a kormányon, fejem a karomon – sérti a... nyava-
lya tudja, mit, a rendet, a közszemérmet.” (Beckett 2006: 24)

Azt is mondhatnánk, hogy a hatóságok azért büntetik meg Molloyt, 
mert az anyjához megy. De ugyanakkor ennek a fordítottját is állít-
hatnánk, miszerint azért büntetik meg, mert nem igyekszik eléggé az 
anyjához (nem halad, pihen). Molloy mindenesetre nem érzi magát bű-
nösnek, nem érti, miért állították meg, büntetésének oka pedig nyil-
vánvalóan abszurd. Tulajdonképpen az teszi őt vétkessé, hogy a ható-
ság megállítja, és azzá nyilvánítja. De azt is mondhatnánk, hogy Molloy 
testi és szimbolikus paralízise az, ami a hatóságokat zavarja. Anthony 
Uhlmann és Thomas Trezise „a fi zikai paralízis és emberi nyomorúság 
stádiumaiba érő Molloy történetét mint a növekvő autentikusság tör-
ténetét” olvassák (Bényei 2004: 59, Uhlmann 1999: 83, Trezise 1990: 
97-99). A teljes paralízis vágyát Moran fogalmazza meg.13 O’Hara sze-

13 „Most bemutattam a lokális és fájdalommentes paralízis előnyeit. Nem cso-
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rint Moran egy olyan kitágított paralízisre vágyik, amelyben már csak a 
tudatosság marad meg (37). Molloyban is többször fogalmazódik meg 
a kőlét vagy a bogárlét fantáziája, mint például a nyitó történetben kez-
deti rejtőzködő attitűdje és mimetikus viselkedése A és B találkozásá-
nak narrátoraként. A sziklához lapulva, „amely olyan színű volt, mint én, 
vagyis szürke” (10), Molloy A-t és B-t fi gyeli. Akár egy láthatatlan („bot-
csinálta”) kaméleon (Beckett 2006: 39), egybeolvad környezetével. A 
kőség vagy kőlét fantáziája fogalmazódik meg a hasonlító-hasonlított 
megcserélésében is: Molloy szürke (akár a kő), és a szikla is olyan színű 
mint ő (nem pedig az ő színe hasonlít a szikla szürkeségére). „Nem lá-
tott meg” (10), állapítja meg Molloy B-ről, mintha azt a vágyát fejezné 
ki, hogy láthatatlan legyen. 

Ugyanakkor, történetmondásának elején, A és B történetének kö-
zepén, miután a testvér/társ utáni vágy(á)ról beszél, Molloy egy ponton 
ezt mondja: „Eltartott egy ideig, míg rájöttem, hogy elsősorban tör-
téneteket akarok hallani. [...] Minden kitelik tőlem, csak magamról ne 
kelljen beszélni” (Beckett 2006: 14). Az angol szövegben „What I need 
now is stories, it took me a long time to know that. […] And to think I try 
my best not to talk about myself” (Beckett 1955: 9). Történeteket, me-
séket hallgatna, erre van szüksége, mondja Molloy. Történetekre, me-
sékre a Másiktól (hallgatni akarja őket, nem mondani). Mintha az anya 
vágya fogalmazódna itt meg, arra vágyik, amit gyermekként anyánktól 
kapunk, meséket. S mintha folyamatos, véget nem érő beszéde – akár 
egy beszélő vagy gondolkodó gép Molloy hangja szünet nélküli – szaka-
datlan történetmondási kényszere e hiátust (a magányt) igyekezne be-
tölteni. Molloy a par excellence magában beszélő; nincs másik, akihez 
beszél. A kérdés tulajdonképpen a szöveg egészére vonatkozik: a Molloy 
az énről vagy a másikról szóló regény? Azért beszél Molloy magáról, 
mert a másikról (az anyáról) nem tud beszélni? Történetének és törté-
netmondásának eredete e hiátus. Azért akarja utolérni B-t, mert „kísér-
tést éreztem, hogy felkelek, követem, sőt egyszer talán oda is megyek 
hozzá, megismerkedem vele, akkor majd nem leszek ennyire egyedül” 
(Beckett 2006: 11). Mindeközben persze B „egyre távolodott” (Beckett 

dálkoznék, ha a teljes paralízis hasonló, sőt kimondhatatlan örömet szerezne. 
Ha végre képtelen mozdulni az ember, az igen, az már valami! Olvadozom a 
gyönyörűségtől, ha csak az eszembe jut. Hát még ha beszélni sem tud! Esetleg 
süket, akár az ágyú! Netán vak, mint a bányaló! S ki tudja, tán a memóriája 
sem működik! Csak annyi esze marad, hogy örülni tudjon ennek az állapotnak!” 
(Beckett 2006: 195-196)
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2006: 11). Mint Rilke Nyolcadik elégiájában Orpheusz, Molloy is mint-
ha örökös búcsúzásban, örökös visszanézésben élne, abból beszélne, 
a másikhoz (az anyához) folyamatosan közeledve, de azt soha el nem 
érve;14 mint aki vágyik arra, hogy megszólíttassék (mesékre a másik-
tól), illetve arra, hogy ő maga megszólítsa a másikat, de erre mégis 
képtelen. Mintha az anya kezdeti (ős)hiánya lenne az, ami őt örök(re) 
magányra kárhoztatja, és testvér/társ utáni vágyakozásba kényszerí-
ti. Molloy „tragédiája” tulajdonképpen, hogy a másikkal való találkozás 
tapasztalata számára ismeretlen, „hisz sohasem léptem ki magamból” 
(Beckett 2006: 14). Emiatt nem marad más neki, nem marad másról 
tudása, tapasztalata, mint megismerni és elmondani „a tudat törvé-
nyeit, a saját tudatomét” (Beckett 2006: 14).

14 „S mi, nézők, mindig, mindenütt a minden
felé fordulunk, soha kifelé!
Elönt a sok. Rendezzük. Szétesik.
Újra rendezzük. S mi is szétesünk.
Ki fordított meg így, hogy bármit is
teszünk, olyanok vagyunk, mint aki
épp útra kél? Ahogy az visszanéz
a végső dombról, ahonnét utolszor
föltárul völgye még, s áll, tétovázik:
úgy élünk mi, örökös búcsuzásban.”
(R. M. Rilke: Nyolcadik elégia, ford. Rónay György)
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A KÖZBESZÉD ÉTOSZA − 
A „CIGÁNY” KIFEJEZÉS HASZNÁLATÁRÓL

The Ethos of Public Discourse. On the Use of the Term “Gypsy”

TA M Á S  D É N E S

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,  
Csíkszereda,

My paper reviews the opinons about the use of the term “Gypsy” which 
nowadays arises sharply mainly in relation to crimes. My paper attempts 
to focus on how much and in which situations the term “Gypsy” becomes 
debarring, meanwhile I also try to consider when its use can be justifi ed. 
The expectations of a racist approach and the politically correct speech 
contains a clear recommendation in this matter, which I analyze in detail. 
Then I try to reveal an intermediate area where in my opinion the term 
“Gypsy” can be kept legitimately and ethically correct.

Keywords: 
Gypsy, public speech, racist, politically correct
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„Ha valaki úgy döntene, hogy a romakérdéssel szeretne foglalkozni, 
az legyen felkészülve, hogy bármit is tesz, abból előbb-utóbb csak baja 

származik.”
Bokor Márton

Bevezető

A „cigány” kifejezés használata napjainkban mélyen megosztja a 
közbeszédet. Erős, indulatos viták kapcsolódnak hozzá, többnyire egy 
átpolitizált, mélyen megosztott vitatérben. Ebbe a vitába könnyen bele 
lehet sodródni, benne könnyen el lehet veszni, ugyanis a vita tárgyától, 
illetve a vitában előforduló érvektől, álláspontoktól függetlenül már a 
kifejezés használata vagy nem használata ürügyet szolgáltat a külön-
böző beskatulyázásoknak, megbélyegzéseknek.

Napjainkban sokan értekeznek a közbeszéd durvaságáról, felhívják 
a fi gyelmet a megbélyegző, kirekesztő kifejezések használatára, azokra 
a veszélyekre, amelyek bizonyos megbélyegző kifejezések használa-
tából következnek. Ide kapcsolódik a politikai korrektség felhívása is, 
amely egy olyan nyelvezet mellett kardoskodik, amely minimalizálja a 
különböző típusú, többnyire marginalizált közösségek megbélyegzését. 
Ezeknek az elvárásoknak esik áldozatául a „cigány” szó is mint kirekesz-
tő, megbélyegző kifejezés. Ugyanakkor a kifejezés pozitív konnotációjú 
használatáról is lehet beszélni, gondolok például a „cigányzene”, „ci-
gánypecsenye” szavakra. Egyszóval a kifejezés komplex „erőterével” 
kell számolni, amelyet az alábbi elemzéseim során mindenképpen ala-
posan fel kell térképezni. 

A közbeszéd ebben a kontextusban a társadalmi kommunikáció 
elemi rendszereként értelmezhető, gyakorlatilag egy nyitott diskurzus-
térként, ahol az adott emberi közösség saját folyamatainak szabályo-
zása érdekében igyekszik a verbális érintkezés anyagi és szimbolikus 
intézményeit, eszközeit és eljárásait felépíteni (Bogár 2007). Ebből a 
meghatározásból is kiviláglik, milyen szoros a kapcsolat a közbeszéd 
és az etikai szabályozás között. A verbális érintkezés eljárásait kiépí-
teni ugyanis nem jelent mást, mint hogy megpróbáljuk biztosítani a 
véleménycsere etikusságát. Ez jelenti egyrészt a kommunikáció során 
megfelelő magatartásmódok és viselkedési minták betartását. Más-
részt azonban az is számít, hogyan, milyen módon hozzuk szóba a be-
széd tárgyát, hiszen a nyelv nemcsak leképezi, hanem meg is képezi 
a valóságot, ennyiben meghatározza a beszéd tárgyához kapcsolódó 
lehetséges viszonyulásmódokat is.
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Tanulmányomban tulajdonképpen annak próbálok utánamenni, 
hogy mennyire és milyen helyzetekben válik kirekesztővé a „cigány” ki-
fejezés, ugyanakkor azt is megpróbálom vizsgálni, mikor lehet mégis 
indokolt a használata. Természetesen egy tanulmány nem tud rendet 
tenni ebben a vitatérben, én csak arra vállalkozom, hogy átvilágítsak, 
illetve előfeltevéseire bontsak vissza néhány markáns álláspontot, 
amelyek gyakran megjelennek a „cigány” kifejezés használatával kap-
csolatosan. Hogy megkönnyítsem a feladatom, egy a „cigány” kifejezés 
használatával kapcsolatos, általam elképzelt, könnyen általánosítható, 
archetipikusnak nevezett eset leírási problémáinak vizsgálatából fogok 
kiindulni. Hogy mégse legyen túl könnyű a feladatom, egy olyan esetet 
fogok felvázolni, aminek a középpontjában egy olyan bűncselekmény 
áll, amit roma etnikumú emberek követtek el. Hogyan lehet és kell meg-
jeleníteni azt, ami megtörtént? − a legegyszerűbben így lehetne meg-
fogalmazni azt a problémát, ami az tanulmányom középpontjában áll. 
Megengedhető-e a „cigány” kifejezés használata a leírás során, vagy 
egyértelműen mellőzendő? Hogyan lehet úgy megfelelni a közbeszéd 
etikusságára vonatkozó elvárásának, hogy ugyanakkor a helyzet adek-
vát leírása is megtörténjen?

Az egész vizsgálódást az etikus, nem kirekesztő, de ugyanakkor 
minél pontosabb, nem tabusító, adekvát beszéd lehetőségéért való fel-
szólalásként is lehet értelmezni. Egy olyan beszédért, amely megpróbál 
kibújni mindenféle szélsőségesség csábítása alól, azért, hogy megfe-
lelhessen feladatának: szóhoz juttassa azt, ami könnyen elrejtőzik és 
eltorzul a vágyak és félelmek rengetegében.

Az archetipikus eset

Aki online fórumokon, online újságok közt, vagy akár a Facebookon 
navigál, könnyen rábukkanhat olyan esetleírásokat tartalmazó cikkek-
re, bejegyzésekre, amelyek általánosabb vonásaikban nagy mértékben 
hasonlítanak az alább felvázolt helyzetre. Ugyanakkor kommentek for-
májában olyan könnyen tipizálható viszonyulásmódokra is ráakadhat, 
amelyek az esetleírásra adott reakcióként születtek meg. Az alábbi-
akban megpróbálom ezeket a viszonyulásmódokat is rendszerezni és 
elemezni.

Az eset egy olyan környezetben fordul elő, ahol romák és nem ro-
mák térben viszonylag egymástól elkülönülve, de mégis egy településen 
élnek. Az eset tárgya egy kisebb vagy nagyobb bűncselekmény, aminek 
az elkövetői roma származású emberek, míg az áldozatok a nem ro-
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mák közül kerültek ki. Az esetleírás nem tartalmaz semmilyen értékelő, 
megbélyegző kifejezést, de benne elsősorban az áldozatok vesztesége-
ire helyeződik a hangsúly, ugyanakkor leíródik a bűnelkövetők etnikuma 
is, pontosabban az, hogy a bűnelkövetők „cigányok”.

Arra is számíthatunk, hogy az ilyen jellegű bejegyzések alatt kom-
mentek sokaságát, illetve sokféleségét fogjuk találni. Jelezve, hogy 
továbbra is általánosítok és tipizálok, a következő kommenttípusokat 
különítem el:

1. rasszista jellegű megnyilvánulások,
2. az együttérzést kifejező megnyilvánulások,
3. a helyzet komplexitását kiemelő,
4. a bejegyzés egészével kapcsolatosan rosszalló,
5. a bejegyzést nyíltan elítélő kommentek.
A rasszista jellegű megnyilvánulások (1) egyértelműen az etni-

kummal hozzák kapcsolatba a bűntettet, és nyíltan elítélő, megbélyeg-
ző megállapításokat fogalmaznak meg az etnikummal kapcsolatosan. 
Az együttérzést kifejező megnyilvánulások (2) az áldozatok szenvedé-
seire helyezik a hangsúlyt, és a helyzet gyors, jogi orvoslását sürget-
ték. A helyzet komplexitását kiemelő kommentek (3) a roma–magyar 
együttélés problémáira helyezik a hangsúlyt, és ezekkel a problémákkal 
kapcsolatosan fogalmaznak meg különböző javaslatokat. A bejegyzés 
egészével kapcsolatosan rosszalló kommentek (4) a bejegyzés elhibá-
zott, elsietett, inkább káros mivoltát emelik ki. Míg a nyíltan elítélő kom-
mentek (5) a helyzet rossz és káros értelmezését kifogásolják, hiányol-
ják az elkövetők speciális helyzetének a felvázolását, illetve a bűntett 
etnicizálását róják fel megbocsáthatatlan bűnként.

Valószínűleg a kommentek sokfélesége, illetve a viszonyulások 
érzelemfűtött, elkötelezett jellege egy komoly társadalmi probléma le-
csapódásaként is értelmezhető, amit nem szándékozok itt felvázolni, 
lévén ez nem egy szociológiai vizsgálódás. Azt is lehet feltételezni, hogy 
a „cigány” kifejezés mellőzése más jellegű viszonyulásokat eredmé-
nyezne, bár nagy valószínűséggel ebben az esetben is egymástól tá-
vol álló, egymással hevesen vitatkozó kommentek születnének. Ezek a 
megosztó kommentek azonban világosan jelzik a helyzet súlyosságát 
és összetettségét, ahogyan azt is, hogy milyen könnyen tévútra kerül-
het a helyzet interpretációja.
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A leírás kihívásai

Létezik két álláspont, amely világos ajánlást tartalmaz a helyzet 
leírásával kapcsolatosan. Egyik a rasszista megközelítés, a másik a po-
litikailag korrekt beszéd elvárása. Először ezeket az álláspontokat te-
kintem át és értékelem, ahhoz, hogy később ezekhez viszonyulva meg-
próbáljam felvetni a leírás mélyebb, árnyaltabb kérdéseit.

A rasszista megközelítés
A rasszista megközelítés egyértelműen az elkövetők faját (rasz-

szát) tekinti mérvadónak az általam felvázolt esettel kapcsolatosan, 
az elkövetők a faj, jelen esetben inkább az etnikum reprezentánsaiként 
szerepelnek, maga az eset pedig két etnikum konfl iktusaként jelenítő-
dik meg. A rasszista megközelítés számára minden ilyen eset egy újabb 
bizonyítékot szolgáltat a „cigánybűnözés” létezése mellett, hiszen a 
bűntettet az egyedek mint az etnikum képviselői követik el. Ebből kö-
vetkezik, hogy elemzett esetünk vonatkozásában az elkövető maga a 
„cigány”, aki az etnikumából kiindulva rendelkezik a bűnelkövetés haj-
landóságával.

Nem feladatom mélyebben belemenni a rasszista gondolkodás 
sajátosságaiba.  Lényegében a rasszizmus az előítéletes gondolkodás 
egyik alesetének tekinthető, s ennyiben elhamarkodott, illetve az elfo-
gult általánosítás logikai hibája jellemző rá (Allport 1999: 38). A rasz-
szista gondolkodás sztereotípiákra és abszurd kategóriákra épül, emeli 
ki Csepeli György is, ugyanis az ellencsoport tagjait lényegében mind 
egyformának állítja be, s ugyanakkor dehumanizálja őket, a tárgyi vi-
lág részévé fokozza le (Csepeli 1990). Amit talán még fontos kiemelni, 
hogy a rasszista magát sohasem érzékeli előítéletesként, hiszen ő az 
igazság birtokosa, amit a többiek, a másként gondolkozók, valamilyen 
különleges, megvetendő érdek által vezérelve, el akarnak leplezni.

Ezek jogos, cáfolhatatlan megállapítások. A problémát én nem is 
a rasszista gondolkodás leleplezésében, hanem sok esetben a rasszis-
ta gondolkodás kritikájában látom. Ugyanis sok esetben ez a kritika is 
gyakran előítéletessé válik. Egyrészt azzal, hogy könnyen, sok esetben 
elhamarkodottan, morális kategóriává avatja a rasszizmust. A rasszista 
tévedése ember mivoltának torzulásából fakad − feltételezi ez a kritika, 
nem pedig egy helyzet téves értékeléséből –, egyszóval a rasszista im-
morális, sőt gonosz lény. Ugyanakkor azzal sem számol a kritika, hogy 
a rasszista megközelítés sok esetben egy létező helyzetre adott rossz 
válaszként születik meg, s azzal, hogy élesen elítéljük a rasszista meg-
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közelítést, egyúttal elzárhatjuk az utat a helyzet reális megismerése és 
orvoslása elől is. A helyzet azonosításához pedig sok esetben néven kell 
nevezni azt a csoportot, a közösséget, amelyhez a bűnelkövető tartozik. 
Hiszen megtörténhet, hogy a bűnelkövető hajlandósága magyarázható 
a csoport, a közösség szociális, anyagi helyzetével. De ehhez a kérdés-
hez a későbbiekben még visszatérek.

A politikailag korrekt beszéd
A politikai korrektségnek számos megnyilvánulása van, ide tartozik 

a politikailag korrekt beszéd, a pozitív diszkrimináció, ahogy a nyugati 
kulturális kánon felülírásának szükségességét hangsúlyozó álláspont 
is. A politikailag korrekt beszéd ajánlása szintén egyértelmű az általam 
felvázolt helyzettel kapcsolatosan. Ez az álláspont szerint a „cigány” 
kifejezést két szempont miatt is mellőzni kell. Egyrészt mert már maga 
a kifejezés is diszkriminatív, sértő arra a közösségre nézve, amit ezzel 
a szóval nevezünk meg. A politikailag korrekt beszéd tudatosan kerüli 
a bizonyos identitásközösségeket sértő kifejezéseket, ennyiben a „ci-
gány” kifejezést is. Másrészt azért sem szabad megnevezni a bűnelkö-
vető etnikumát, mert ezzel a bűnözés etnicizálásának vétke követődik 
el. A bűn elkövetése személyes döntések láncolatának az eredménye 
− állítja a kriminológia tudománya −, ennyiben nem köthető népekhez, 
nemzetekhez, bőrszínhez, ahogyan az is normasértő, ha a rendőrség 
a körözésnél vagy egyéb esetekben alkalmazott személyleírásnál nép-
csoportokra, nemzetiségre vagy etnikumra utaló megjelölést használ.

Az általam leírt helyzet politikailag korrekt leírása ezekből a meg-
fontolásokból kiindulva mindenképpen mellőzné a cigány kifejezést. De 
nem elégedne meg a „roma” kifejezéssel sem, ami a „cigány” kifejezés 
politikailag korrekt változata, hanem a leírásból egyértelműen kizárna 
minden mozzanatot, ami az elkövető etnikumára utalhat.

Érdekes módon a politikailag korrekt beszéd különben teljesen jo-
gos felhívása, hasonlóan a rasszizmushoz, szintén logikai hibára épül. 
Erre Szerecz György hívja fel a fi gyelmet, aki szerint a politikailag kor-
rekt beszéd esetében egy következtetési forma, egy alapvető szillogiz-
mus, a modus ponens megfordításáról van szó, ami egy érvénytelen 
(noha a köznapi életben megszokottan használt) következtetési forma 
(Szerecz 2006: 48). Ugyanis a politikailag korrekt beszéd egy negatív 
konnotációjú nevet, ami egy negatív képzetnek/attitűdnek feleltethe-
tő meg, egy pozitív/semleges konnotációjú névvel próbálja lecserélni, 
amitől azt várja el, hogy ennek köszönhetően egy semleges/pozitív 
képzet/attitűd is kialakuljon a használó fejében. A következőképpen:
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negatív képzet/attitűd                                 [semleges/pozitív képzet/attitűd]

                                                               
negatív konnotációjú név                       semleges/pozitív név

Míg, szigorúan logikailag nézve, egy negatív képzet lehet kiváltója 
egy negatív konnotációjú névnek, addig egy semleges/pozitív név nem 
fogja szükségszerűen maga után vonni a semleges/pozitív képzetet. 
Természetesen egy séma (logikai) érvénytelensége nem vezet min-
denképpen hibás eredményre a gyakorlatban, viszont a várakozásokat 
illetően óvatosságra int − emeli ki szintén Szerecz György (2006: 49). 
A gyakorlat pedig sok esetben ellentmondásos. Minden pozitív hozadék 
ellenére a nyelv korrektté alakítása könnyen válhat pótcselekvéssé, ami 
nem orvosolja az őt kiváltó eredeti problémát, sőt a politikailag korrekt 
beszéd könnyen a problémák elkendőzéséhez vezethet, azáltal, hogy 
megbélyegzéssel és kirekesztéssel elhallgattathatja az „inkorrektnek” 
minősített gondolatok kifejezőit, egyfajta „hallgatási spirálba” húzva a 
közbeszédet. Ugyanis ahol a politikailag korrekt beszéd általánosítást 
vél felfedezni, ott sok esetben reális probléma van, ahol sztereotípiát, 
ott pedig gyakran mindennapi tapasztalat. Kérdés, hogy ez a minden-
napi tapasztalat vezethet-e oda, hogy nevesítsük az elkövetők etniku-
mát, ha pedig nevesítjük, ez a bűntett etnicizálását fogja-e jelenteni.

A bűntett etnicizálásának problémája egy még komplexebb kér-
dés. Ez a kérdés, esetünkben, a „cigánybűnözés” létezésével vagy nem 
létezésével kapcsolatos, sokszor önkényes, szőrszálhasogató, indula-
tos vitákká szokott terebélyesedni. A fogalom jelentése a szélsőséges 
„a cigányok vérében van a bűnözés” állítástól, egészen „a cigánybű-
nözés a cigányok hagyományos bűnözési kultúrája” (Baintner Károly 
2014) árnyaltabb véleményig terjed. Míg a fogalom bírálói azt emelik 
ki, hogy a szó etnikailag diszkriminatív, túlságosan kihangsúlyozza az 
etnikai tartalmat, amivel azt sugallja, hogy a bűnözés a cigányság egé-
szére jellemző tevékenység.

Úgy gondolom a torzításnak ezzel a veszéllyel valóban számolnia 
kell, főleg egy érzelmileg felfokozott környezetben, ahol ezek a sugalla-
tok könnyen konkretizálódni tudnak. Másrészt a faji determináció, a faji 
meghatározottság már egy rég lejáratott gondolatkörnek tekinthető, 
normatív értelemben a „faj”, az „etnikum” egyáltalán nem használható 
az emberi csoportok kategorizálására. A faji meghatározottság gondo-
latát cáfolva állítja Lévai Júlia, hogy a cigányok bűnelkövetése eseté-
ben sokkal inkább a rétegbűnözés egyik fajtájáról van szó, és nem egy 
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származási csoport specifi kumáról (Lévai Júlia 2014). Megfi gyelések 
igazolják, állítja Lévai Júlia, hogy a cigányoknak ugyanúgy a szokványos 
munkaszerkezeten kívül álló rétege válik bűnözővé, mint bármely más 
csoportnak. Ezért van az, hogy az elkövetők származás szerinti beso-
rolása csak a cigányok iránti gyűlölet felkorbácsolását tudja előidézni.

Ami pedig a „cigány” versus „roma” kérdést illeti, a politikai kor-
rektség felhívása abból indul ki, hogy a „cigány” kifejezés az idők során 
túlságosan sok negatív jelentést szívott fel magába, ennyiben kire-
kesztővé, megbélyegzővé vált. A szó használatának ez a rétege valóban 
tetten érhető. Ugyanakkor az is megfi gyelhető, hogy maguk a megbé-
lyegzettek is szívesen nevezik magukat cigánynak, ahogyan képviseleti 
szervezeteik is felváltva használják a „cigány”, „roma” szavakat (lásd a 
magyarországi Fővárosi Cigány Önkormányzat, Országos Cigány Ösz-
szefogás szervezeteket). Nem beszélve arról, hogy ha a „cigány” szó 
kikerülne a magyar nyelvhasználatból, akkor olyan bevett kifejezéseket 
is el kellene kerülni, mint „cigánybanda”, „cigánypecsenye”, „cigányze-
ne” stb. Véleményem szerint, hogyha az etnikum méltóságának a visz-
szaszerzése a cél, ehhez a névváltoztatás kevés, és talán maguknak az 
érintetteknek is jobb lenne, hogyha ezt a méltóságot úgy sikerülne visz-
szaszerezniük, hogy közben megőrizhetnék történelmi elnevezésüket. 

A politikailag korrekt beszéd felhívásának köszönhetően az elkö-
vetőnk megszabadult az etnikai meghatározottság minden összefüg-
gésétől. Kérdés, hogy ennyit jelent-e a „cigány” kifejezés. Nincsenek-e 
olyan fi gyelembe vehető összefüggések az elkövető és a származási 
csoportja között, amelyeket fi gyelembe kell vennünk, ha meg akarjuk 
érteni a bűnelkövetés specifi kumát? Ezt a származási csoportot azon-
ban nemcsak etnikai alapon lehet értelmezni, bizonyos elkövetett bűnök 
esetében az elkövető nem légüres térben mozog, hanem meghatározott 
szocio-kulturális, mentalitásbeli, sőt földrajzi determinációk által vezér-
elve. Ezért gondolom használhatónak egy jól meghatározott értelemben 
a „cigány” kifejezést, akár a bűnelkövetések leírásával kapcsolatosan is.

 
De ki is az elkövető?

Amíg a rasszista megközelítés túlságosan rátolja az etnikumra 
a bűnelkövetést, addig a politikailag korrekt beszéd túlságosan levá-
lasztja az egyént szociális, közösségi determinációiról, amelyeknek pe-
dig lehet hatása a bűnelkövetés módjára és gyakoriságára. 

Annak, hogy a szociális determinációknak hatása van a bűnel-
követés gyakoriságára, megvannak a konkrét bizonyítékai. A modern 
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társadalomtudományok már több mint egy évszázada foglalkoznak a 
gazdasági tényezők és a bűnözés közötti kapcsolat feltárásával (Szabó 
Anita 2013: 107). Ezeknek a vizsgálódásoknak egy konkrét eredménye 
annak kimutatása, hogy a gazdasági körülmények és a bűnözés között 
szoros kapcsolat van. Ez nem jelenti azt, hogy egy egytényezős ösz-
szefüggéssel van dolgunk. A szegénység önmagában nem magyarázza 
az egyre szaporodó bűnelkövetési arányt. Inkább arról van szó, hogy 
a társadalmi egyenlőtlenségek miatt rétegként eltérő normák, viselke-
dési minták és életmódok alakulnak ki, a sikertelenség, a folyamatos 
életben maradásért való kűzdelem átöröklődhet, és deviáns viselkedési 
mintákat alakíthat ki, és ez elősegíti a bűnözés gyakoriságának a növe-
kedését (Gönczöl 1991).

Amikor bizonyos esetekben a „cigány” kifejezést használhatónak 
gondolom a bűnelkövető megjelölésével kapcsolatosan, akkor a kifeje-
zést nem a faji, genetikai jellegzetességek kiemelése érdekében hasz-
nálom. Azzal, hogy azt állítjuk, hogy egy bűncselekmény elkövetői egy 
bizonyos etnikumhoz tartozó emberek voltak, azzal még nem állítjuk, 
hogy a bűnelkövetés az etnikum egyik sajátossága. A kifejezés ugyanis 
utalhat a társadalmi helyzetre, a kirekesztettségre, a társadalom pe-
remén való létre is. Míg a romák nagy része eltérő és számukra visz-
szahúzó körülmények között él a többségi etnikumhoz képest, és ezek 
a körülmények kiválhatják a bűnözési hajlandóságot, addig a bűnözési 
hajlandóságot nem az etnikai jellegzetességek, hanem a körülmények 
sajátosságai között kell keresni. Ezekre a körülményekre pedig fel kell 
hívni a fi gyelmet, róluk beszélni kell, amit csak úgy lehet elkezdeni, ha 
kimondjuk, kik azok, akik ezek a körülmények között kényszerűnek élni. 
A romák által elkövetett bűntettek sok esetben nem csak kriminaliszti-
kai, hanem ugyanannyira szociális esetek is, aminek orvoslásához nem 
elég a jog eszközével élni, hanem komplex társadalompolitikára, okta-
táspolitikára van szükség. Természetesen ez az összefüggés ugyan-
annyira a hátrányos helyzetű nem romákra is vonatkozik.

A „cigány” kifejezés használhatóságának kérdései leginkább a 
bűncselekmények elkövetésével kapcsolatosan válnak élesen meg-
osztóvá. Ez a megosztó jelleg természetesen a nem roma többség és 
a roma kisebbség közötti együttélési problémákból fakad. Pedig, elvi 
szinten, más területeken is fel lehet vetni ezt a kérdést, aminek köszön-
hetően a tétek is mérséklődhetnek.

Vegyük például a „roma művészet” kifejezést. Világos, hogy egy 
etnicizáló kifejezéssel van dolgunk, ami a legpozitívabb értelemben a 
roma kultúra művekben való megjelenítését jelenti, értelemszerűen 
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roma művészek által. Természetesen sokan behatárolónak gondolhat-
ják ezt a kifejezést, főleg azok, akik a művészetet egy univerzális te-
vékenységnek gondolják. Ahogy az a kérdés is jogosan feltehető, hogy 
szabad-e etnikai alapon kategorizálni irodalmi, művészi körökben. 
Müller András a következőképpen fogalmazza meg az ide kapcsolódó 
dilemmát: „Vajon sértjük-e a mű teljességét, ha szerzője etnikai szár-
mazásának fi gyelmen kívül hagyásával olvassuk, vagy éppen ellenke-
zőleg, gettósítjuk az adott művet, ha szerzőjének etnikai származását 
is fi gyelembe vesszük.” (Müllner András 2014) Nem feladatom ennek 
a tanulmánynak a keretében feloldani ezt a dilemmát. Azt azonban ki 
szeretném emelni, hogy ez a kérdés nem politikai, etikai kérdés, hanem 
tudományos, pontosabban befogadásesztétikai. Ezért megválaszolá-
sához nem etikai, nyelvhasználati szempontokat kell fi gyelembe venni, 
hanem különböző befogadásesztétikai paradigmákat. Ugyanakkor az 
is megfi gyelhető, hogy intézményi oldalon régen és ma is folyamato-
san zajlik az etnikai alapon történő kiállításszervezés, műgyűjtés, amin 
senki sem háborodik fel. Sőt sokan magára a roma közösségre nézve is 
egy pozitív fejleménynek tartják az ilyen jellegű eseményeket.

Ezzel a kitérővel arra akartam egy példát szolgáltatni, hogy ho-
gyan lehet megtartani a „cigány” vagy „roma” kifejezést a használat 
normalitásának a keretei között. Úgy gondolom, a bűncselekményekkel 
kapcsolatosan is meg lehet nyitni egy olyan vitateret, ahol a „cigány” 
kifejezés használatának kérdését egy helyzet minél pontosabb leírásá-
nak a vágya irányítja. Egy olyan leírás, aminek a lényege a fogalmak, a 
használt kifejezések minél pontosabb kontextualizációja, mert csak ez-
zel kerülhetők el az általánosítás tévútjai. Tanulmányomban próbáltam 
néhány szempontot felvillantani a kifejezés megőrzésével kapcsolato-
san. Nem gondolom azt, hogy ezekkel a szempontokkal végérvényesen 
lezártam a kérdést. Valószínű, hogy tovább kell kérdezni, tovább kell 
keresni a választ. Az indulatos vitákat, kirekesztő megnyilvánulásokat 
fi gyelve azonban úgy tűnik: kérdezni mindig nehezebb, mint beskatu-
lyázni és megbélyegezni.
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The topic of the present paper is the paradoxical feature of the notion of 
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onstrate that these measures will be only in favor of the extreme right.
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A píszínek (PC) becézett politikai korrektséget csaknem kizáró-
lag jobbról támadják. Ez a tény már önmagában is meggondolkodtató. 
Könnyen megtörténhet ugyanis, hogy olyan politikai fegyverről van szó, 
melyet az egyik politikai tábor a másik érvrendszerének ellehetetleníté-
sére használhat fel. A píszí ugyanis programszerűen arra szolgál, hogy 
bizonyos vélekedéseket, beszédmódokat, argumentumokat kiiktasson 
a politikai közbeszédből. Ez a törekvés már önmagában is súlyos ké-
réseket vet fel, hiszen ki lehet az, aki ezeknek az indexre tett szellemi 
megnyilatkozásoknak a lajstromát összeállítja, a tilalom betartását el-
lenőrzi? És milyen kritériumok szerint?

Ha a feltevés helyes, akkor – az alapvetően jobb–bal struktúrájú 
– demokrácia elhibázott politikai rendszer, hiszen egy eszmeileg „bi-
zonyíthatóan téves” gondolatrendszer (a másiké) számára politikailag 
ugyanolyan versenyfeltételeket teremt, mint az eszmeileg „bizonyít-
hatóan helyes” (az enyém) számára. A fi lozófi ai diskurzusban már ré-
gen evidencia, hogy igazság – a szó „szigorú” értelmében – nincs. Az 
igazságnak ugyanis három kritériuma van. Egy állítás és ellenkezője (a 
és non-a) ugyanakkor, ugyanott és ugyanabban a vonatkozásban nem 
lehet egyként igaz. A nehézségeket a „vonatkozás” okozza. Hiszen bár-
mennyire is általános (azaz törvényszerűnek) tekintett kijelentéseinket 
mindig tárgyak csoportjára vonatkoztatjuk, de még ugyanazon tárgy 
sem tökéletesen azonos önmagával, hiszen folyton változik. S az állí-
tást is folyton más szubjektumok mondják ki, akiknek nézőpontja töb-
bé-kevésbé mindig eltérő, sőt maguk is folyton változnak.

A posztmodern relativizmus nem ezeknek a maguktól értetődő 
vonatkozásoknak a tekintetbe vételén alapul. Manapság, amint azt a 
kor egyik legjelentősebb amerikai fi lozófus, Tomas Nagel: Az utolsó szó 
című, 1997-ben megjelent esszéjében megállapítja, a posztmodern re-
lativizmus és szubjektivizmus „nem csupán következményektől mentes 
intellektuális sallang vagy elméleti divatcikk. Használják érvelések ki-
siklatására vagy a mások érveléséből követező állítások leértékelésére. 
Ha állítjuk, hogy valami relativisztikus megszorítások nélkül igaz vagy 
hamis, helyes vagy téves, jó vagy rossz, azt kockáztatjuk, hogy állítá-
sunkat egy beszűkült perspektíva vagy életforma kifejezésének tekintik 
és kigúnyolják. […] A tulajdonképpeni eredmény a kortárs kultúra már 
egyébként is elképesztő szellemi tunyaságának növekedése, valamint a 
bölcsészet és a társadalomtudományok alsóbb régióiban minden ko-
moly érvelés összeomlása lett – hiszen senki nem akarja mások objek-
tív érveit komolyan venni, vagy akár bármi másnak, mint első személyű 
kijelentésnek tekinteni.” (Nagel 1998: 13) 
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A „nincs igazság” állításnak azonban a posztmodern diskurzus 
résztvevője számára – meglepő módon – azt kell jelentenie, hogy én 
vagyok az egyetlen, aki igazat beszélek, hiszen az általam kimondott 
mondat megkérdőjelezhetetlenül igaz. Bárki tapasztalhatja! A poszt-
modern ember – felvilágosult világunk haladó hagyományait követ-
ve – senkivel nem ért egyet, aki nem úgy gondolkodik, mint ő. S teszi 
mindezt szellemi felsőbbrendűségének vitathatatlan tudatában, hiszen 
ő már azzal is győzedelmeskedett, hogy, úgymond, eleve beismerte a 
vereségét. Csakhogy ezt a bűvészmutatványt gyakorlatilag bárki be-
mutathatja. Akkor pedig – amint az manapság szinte már evidencia – 
maga a demokrácia omlik össze. (Crouch 2008) 

A „nincs igazság” kijelentés azonban, ha igaz, maga sem lehet az. 
Ráadásul a tényekkel sem egyeztethető össze. Maga a beszélő ugyanis 
nyilvánvalóan különbséget tesz saját érvényes (a tényekkel egyező) és 
a másik érvénytelen (a tényekkel összeegyeztethetetlen) állításai közt. 
A posztmodern ember nem hajlandó tekintetbe venni, hogy a relatív 
igazságok nem kizárják, hanem – egy magasabb szinten, más szóval 
tágabb összefüggésben – kiegészítik egymást.

Márpedig ha ezt a tényt fi gyelmen kívül hagyjuk, a posztmodern 
mentalitás a demokrácia eme „fogyatékosságát” csakis egyfajta 
cenzúrával igazíthatja ki, úgymond. Ez a felfogás azonban jobban illik 
a felvilágosult abszolutizmus világához, mint a szó eredeti értelmé-
ben vett demokráciához, melyben az állampolgárok többsége dönt-
heti el, nem azt, hogy miről szabad vagy nem szabad beszélni, hanem 
azt, hogy az egymással szembenálló érvek, beszédmódok, érzelmi 
attitűdök közül a társadalmi rendszer csúcsán melyik játszhat (min-
dig csak átmenetileg) domináns szerepet. S mert valójában nem egy-
mást kizáró, hanem egymást kiegészítő világképekről van szó, ezek 
addig és csak addig dominálhatnak, amíg teljesítménypotenciáljukat 
ki nem merítik, amíg tehát a többség úgy vélheti, hogy az egyensúlyi 
állapot visszaállítása érdekében ellenzéki korrekciókra van szükség. 

Az persze magától értetődő, hogy vannak emberi megnyilvánu-
lások, melyek ütköznek az együttélés alapvető normáival. De ezeket 
a megnyilvánulásokat sem valamiféle cenzúrának, hanem a cenzúrá-
zatlan nyilvánosságnak kell kiiktatnia. Legtöbbször néma, de határo-
zott elutasítással. Aki érzi, hogy szavai – nem csak a hivatalos nyil-
vánosságban, de – és főként – közvetlen környezetének informális 
világában – visszhangtalanok maradnak, vagy éppenséggel néma el-
utasításra találnak, előbb-utóbb kénytelen feladni elveit. Egyszerűen 
a nevetségességtől vagy az ellenszenvtől való félelmében. A tapinta-
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tos elutasítástól való félelem minden szélsőségesség leghatásosabb 
ellenszere. 

A (természetéből fakadóan kirekesztő) tilalom ezzel szemben 
mindig felértékel. A természetes emberi reakciókat, vélekedéseket be-
tegessé teszi. Már Arisztotelész is tisztában volt vele, hogy a természe-
tes emberi érzéseket a tilalom fokozza indulatokká, sőt szenvedélyekké. 
Ezért kell a tragédiának a szenvedéllyé torzult szánalmat és félelmet (ő 
indulatokról beszél) megtisztítania, azaz természetes érzésekké (visz-
sza)alakítania. Érzelmek nélkül ugyanis nincs ráció sem. Az érzelmek, 
amint azt Jean-Paul Sartre is megállapítja (Sartre 1976: 49-67), a vá-
gyak és a valóság közti szakadék áthidalásának legfőbb eszközei. 

A píszí az arisztotelészi megtisztulást teszi jobbára lehetetlenné. 
Paradox módon úgy, hogy olyasmit tilt, aminek a társadalmi létben va-
lóban nem lenne helye. Az intoleranciát, a kulturális elfogultságokat, az 
abszurd erkölcsi tilalmakat, a közösségi érzület abszolutizálását. Saj-
nos mindezt úgy teszi, hogy (maga is a nyilvánosságból való kirekesz-
tés intoleráns gyakorlatát működtetve) az állampolgári elfogultságokat 
(a hazafi ságnak aposztrofált – és ezzel  egyfajta polgárjoggal felruhá-
zott – állampolgári nacionalizmust), a gátlástalan szabadosságot, az 
individualizmus abszolutizálást teszi társadalmi normává.

Márpedig az ember csak akkor lehet individuum, ha a kulturális kö-
zösség és az állam (a kettő soha nem azonos) valamiféle védőburkot 
von köréje. A kulturális és az állampolgári nemzet, valamint az indivi-
duum komplementer fogalmak, kicsit is elviselhető társadalmat csak 
együttes érvényesülésük alapozhat meg. 

A píszí védelmezői is tudatában vannak, hogy az irányzat „túlbuz-
gósága valóban eredményez bosszantó fogalmi és eszmei kisikláso-
kat” (Ágoston 2015), de hogy melyek ezek, arról nem igen esik szó. 
Pedig itt kezdődhetne az érdemi vita. Azt kéne leszögezni, hogy a vilá-
gunkat meghatározó két nacionalizmus (a píszí által „törzsi” gyanánt 
demonizált kulturális és a jobboldal által gyakran „nemzetietlenként” 
demonizált állampolgári) politikailag egyformán „inkorrekt”. Az ameri-
kaiak az állampolgári nacionalizmus (az amerikai kizárólagosság) ne-
vében ugyanolyan embertelenségekre képesek, mint mondjuk az orosz 
kulturális nacionalizmus (az orosz kizárólagosság). 

A magyar kulturális nyilvánosság úgymond mérvadó fórumain a 
píszí ma is normának számít, ha nem is annyira, mint Németországban. 
A román szellemi élet legjelentősebb alakjai azonban szinte már fenn-
tartás nélkül elutasítják a politikai korrektség gyakorlatát. A témáról 
román nyelven Politikai korrektség. Az új világrend marxista „vallása” 
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címen (Lindl, Dîrlău, Bazon 2015) vaskos kötet is megjelent. Ez a tény 
már önmagában is „érv” lehetne amellett, hogy a fogalmat mi, romá-
niai magyarok védelmünkbe vegyük. Román polgártársainkat ugyanis 
egyértelműen a kulturális nacionalizmus, illetve az ortodoxia píszí általi 
megkérdőjelezése zavarja. Természetesen csak és csakis addig, amíg 
mi, magyarok is elő nem állunk a magunk közösségi jogigényeivel. Mert 
akkor rögvest átváltanak az állampolgári nacionalizmusra. Csakhogy ez 
a kettős mérce nagyon is píszí. 

A demokrácia alapelve az, hogy akkor is embertől valónak kell el-
fogadnom a másik nézeteit, ha nekem nagyon nem tetszenek. A gya-
korta kivételesen intelligens (és píszíellenességük dacára az európai 
píszí domináns fórumain, például a 3sat nevű „pángermán” tévéadón 
is tág kebelre ölelt) román értelmiségiekkel, Andrei Pleșuval, Gabri-
el Liiceanuval és másokkal nem az a baj, hogy ragaszkodnak a román 
nemzeti gondolathoz és az ortodoxiához (nekem egyik sincs ellenem-
re), hanem az, hogy a mi nemzeti gondolatunkat és vallásainkat nem 
hajlandóak a sajátjaikkal egyenértékűnek elfogadni. Sőt – a píszíéhez 
félelmetesen hasonló intoleranciával – szeretnék egyszerűen kiiktat-
ni a társadalmi valóságból is. Azaz amit vehemensen elutasítnak, azt 
nem kisebb vehemenciával maguk is művelik. Kolozsvár (pardon, Cluj-
Napoca) úgy szeretne e pillanatban a kulturálisan sokszínű Európa kul-
turális fővárosává avanzsálni, hogy a kolozsvári magyarságot gyöngé-
den a létből is kinézi.

A társadalmi csoportok közt – a 20. század egyik legjelentősebb 
szociológusa, Ralf Dahrendorf szerint – természetesek a konfl iktusok 
(Dahrendorf 1972: 11-73). Ezeket csupán a civilizált vita domeszti-
kálhatja. De ha vannak dolgok, melyekről nem lehet vitatkozni, társa-
dalmainkon csakis az irracionális indulatok uralkodhatnak el. Ma már 
Amerikában is. (Klüver és Wernicke 2012: 205-232)

A píszí hangalak egy magyar hangutánzó szóra, a „pissz”-re em-
lékeztet. Pisszegni sokszor annyit jelent, hogy „hallgass egy picit, hadd 
hallgathassuk végig a másikat is”. 

Ez a „pissz” ma is fenntartás nélkül helyeselhető.
Annál is inkább, mivel a politikai korrektség fogalma eredeti funk-

ciójának megfelelően és némileg paradox módon főként a kisebbsé-
gek védelmét lenne hivatott szolgálni. Sajnos a fogalom forgalmazói 
éles (a minősítés korántsem túlzó) különbséget tesznek kisebbség és 
kisebbség között. Vannak védelmezésre méltó és arra (kimondatlanul, 
de következetesen) méltatlannak tekintett kisebbségek. A zsidókat, a 
romákat, a nőket, a fogyatékosakat – magától értetődő – védelem illeti 
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meg. Ez a védelem azonban az etnikainak bélyegzett nyelvi, kulturális, 
sőt bizonyos vonatkozásokban még a vallási kisebbségekre sem vonat-
kozhat. A többség és a kisebbség viszonyának aszimmetriáiról, illetve a 
többségek közti kölcsönös ellenszenvekről nem is beszélve. 

Amint azt az időnkénti román–magyar világbajnoki selejtezők fej-
leményei is jelzik, a román és a magyar szurkolósereg toleranciaszintje 
például nem csupán alacsony, de a felek nem is képesek másként, mint 
a legdurvább intolerancia hangján megszólalni. Ez a helyzet mindkét fél 
számára a szó szoros értelmében életveszélyes. 

A political correctness, bár sokan vélik úgy, hogy maga lenne az 
egyedül üdvözítő megoldás, ezt az intoleranciát sajnos nem képes el-
hárítani. Ahhoz ugyanis az adott társadalmak szerkezetének kéne meg-
változnia. Ezt a változást a fogalom forgalmazói pusztán a valóságra 
vonatkozó fogalmaink megváltoztatása révén is elérhetőnek vélik. S 
mivel a fogalom – érzéki megjelenési formájában – kimondott vagy írott 
szó, ezért – állítják – a közbeszéd szókincsét kell átalakítanunk. Ki kell 
iktatnunk belőle mindent, ami mások érzékenységét sértheti. Úgy kell 
tennünk tehát, mintha maguk a kisebbségek semmiben nem különböz-
nének a többségtől, azaz valójában nem is léteznének. A „süket” helyett 
azt kell mondanunk, hogy „hallássérült”, az „elmebeteg” helyett, hogy 
„szellemi fogyatékos”, és így tovább. A feltevés akár helyes is lehetne, 
hiszen a valóság jelentős részben elmebeli (tehát verbális) konstrukció, 
csakhogy az új megnevezések magukon az objektív vonásokkal is bíró 
tényeken nem sokat változtatnak. Inkább magát a valóságot segítenek 
szőnyeg alá söpörni. Amikor egy süket vagy vak sérelmesnek érzi a szó-
ban forgó kifejezéseket, voltaképpen az általuk megjelölt állapotokat 
tartja – joggal – sérelmesnek, következésként előbb-utóbb az újabb 
megnevezéseket is sérelmeseknek kell találnia, amennyiben azok egy 
(a közvélekedést követve) számára is elfogadhatatlan állapotra vonat-
koznak. Amit valóban meg kéne változtatni, az a süketekkel, a vakokkal 
és más fogyatékkal élőkkel szembeni magatartásunk, a fogyaték tény-
ként való elfogadása és a fogyatékosok sokszor meghökkentő képessé-
geinek a méltánylása lenne. Ami korántsem azonos az abnormálisnak 
normálisként való elfogadásával (azaz egy abszurditással), pusztán az 
abnormitással szembeni türelemmel és tapintattal, illetve a fogyatéko-
sok teljesítményeiknek megfelelő méltánylásával. 

Ez a magatartás arra is lehetőséget teremtene, hogy azt, aki meg-
játssza a süketet, azaz az értelmes érveket nem hajlandó meghallgatni, 
vagy bizonyos vonatkozásokban úgy tesz, mintha nem látna, azaz nap-
nál világosabb igazságokat sem hajlandó fi gyelembe venni, megkülön-
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böztessük azoktól, akik szeretnének ugyan hallani, illetve látni, de erre, 
legalábbis a szó fi zikai értelmében nem mindig, illetve nem minden 
vonatkozásban képesek. Azokkal szemben, akik képesek ugyan hallani, 
illetve látni, de nem hajlandóak rá, valóban nem lehetünk toleránsak, 
mert ha azok vagyunk, akkor az emberi létezés alapértékeit, a racionális 
gondolkodást, illetve az igazság és a hamisság létfontosságú megkü-
lönböztetését tesszük lehetetlenné.

 A politikai korrektség nevében egyesek még a Miatyánkat is hajla-
mosak átírni, valahogy így „Miatyánk és Mianyánk, kik vagytok a meny-
nyekben…” (lásd: Schönbom 2009: 15), mert a nőkre (egészen ponto-
san bizonyos nőkre nézve) ugyebár sértő, hogy az isten hímnemű, vagy 
egészen pontosan, hogy a Biblia szövegeinek szerzői annak idején hím-
neműnek tekintették. Ámbár én is sértőnek érezhetném, hogy a görö-
gök viszont a szerelem istenét vélték nőnek, s ezzel – a számomra leg-
fenségesebb érzés tekintetében – engem mint férfi t diszkrimináltak. 

Pedig jóval egyszerűbb lenne az emberiség múltjával szemben is 
toleránsnak lenni, s elfogadni, hogy a korábbi korszakokban mi, embe-
rek egy sereg dologról másként gondolkodtunk, de ez korántsem jelen-
ti azt, hogy Arisztotelész, Platón, Szent Ágoston, Pascal, Leibniz, Kant 
vagy Hegel ostobábbak voltak nálunk, bár egy sereg dologban „bizo-
nyíthatóan” mindannyian tévedtek. Amiből pusztán az következik, hogy 
az utódok majd teljes bizonyossággal meg fogják állapítani, hogy poli-
tikai korrektség ide vagy oda, egy sereg dologban mi is tévedünk, csak-
hogy e pillanatban ennek a ténynek még nem lehetünk a tudatában.

A politikai korrektség  hívei – egyfajta nyelvrendőrségként – meg-
próbálnának kiirtani az emberi nyelvből egy sereg olyan kifejezést, me-
lyet ők ilyen vagy olyan okból bizonyos kisebbségekre nézve sértőnek 
találnak, de mert magukon a tényeken nem is próbálnak, vagy nem ké-
pesek változtatni, úgy vélik, hogy ha nem beszélünk a kisebbségekről, 
azzal a kisebbségi kérdést mint olyat is megszüntettük. Ami persze kö-
zelről sem igaz.

Sőt, a genderideológiával, a bevándorlók problémakörével, illetve 
az nyelvi-kulturális kisebbségek problémáinak  megoldatlanságával 
kapcsolatos kérdéseknek a színvonalas és felelősségteljes diskurzus-
ból való kirekesztése – a tilalmat a sajtószabadság nevében gátlások 
nélkül (azaz a kirekesztés terhe alatt is) megszegő s ily módon a „tisz-
ta” beszéd monopóliumával mintegy módszeresen felruházott – szél-
sőjobbot favorizálja. Nem csak minálunk Kelet-Közép Európában, de 
világszerte. „A mindent szabad, amit szabad” diktatúrából ismert elve 
nem a fasisztoid vélemények forgalmazóit, hanem épp azokat az értel-
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miségi csoportokat zárja ki a kényes kérdések felelős és tisztességes 
megvitatásából, akiknek ez éppen legfőbb kötelességük lenne. Minde-
nekelőtt a fentebb említett kisebbségek kárára (bár gyakorta radikáli-
san ellentétes indítékokból.) 

A nemzeti indulatokhoz visszatérve, ha igaz az, hogy a magyarok 
túlnyomó többségükben agresszívek, nacionalisták, romángyűlölők, ar-
rogánsak, akkor ezt a tényt igenis ki kell mondani, annál inkább, minél 
inkább tilos. És megfordítva, ha a románok agresszívek, nacionalisták, 
magyargyűlölők, területrablók, akkor ezt is ki kell mondani. Ha tilos, ak-
kor azok, akik kimondják egyszerre bátrakká, „egyenesekké”, igazakká 
válnak. Ebben a feltupírozott heroizmusban rejlik – magyar és román 
oldalon egyaránt – a szélsőjobboldali eszmék vonzereje. Pedig valójá-
ban mindkét társadalomnak a „tényeket”, a magyar illetve a román na-
cionalizmust kéne lebontani, föltárva a mögöttük meghúzódó hazug-
ságokat, a kölcsönös sérelmek voltaképpeni okait. 

Tolerancia – bármennyire is kínos ez a többségi társadalmak köz-
véleményének – csak egy van, s az, ha a társadalmi valóságot szeretné 
megváltoztatni, csakis kölcsönös lehet. Talán valóban itt az ideje, hogy 
– az angol Chantal Mouff e javaslatának megfelelően – az „antagonisz-
tikus” (alapfogalma az ellenség) gondolkodást az „agonisztikussal” 
(alapfogalma az ellenfél) cseréljük fel (Mouff e 2005).

A politikai korrektség sajnos korántsem agonisztikus. Ugyanis nem 
csak aktuálisan, de retrospektíve is módszeresen megtagadja a neki 
nem tetsző, ellenségesnek tekintett valóságot. Rá sem hederít arra, 
hogy más világok és nézőpontok is voltak és vannak, melyekkel különö-
sebb nehézség nélkül együtt lehetne élni. Az egyik leghíresebb népda-
lunkat a politikai korrektség hívei bájos naivitással egyszerűen átköltik. 
Az „Elvesztettem zsebkendőmet, megver anyám érte” kezdetű népdal 
a mai óvodásoknak szánt gyűjteményekben „Elvesztettem zsebkendő-
met, megszid anyám érte” gyanánt jelenik meg. Merthogy a gyereket 
ugyebár nem szabad megverni. Persze az átköltött változat sem igazán 
píszí, mert egy zsebkendő miatt, mely manapság már papírból készül 
és egyszer használatos, a gyereket értelmetlenség megszidni is. Sőt, a 
szidalom maga sem lenne píszí, egyrészt mert az maga is károsíthat-
ja a gyermeki lelket, másrészt, mert az „anyám” terminus használata 
maga is a nemek közti egyenlőség elvébe ütközik. A píszí szókincse az 
„egyes” és „kettes szülő” használatát követelné meg. (Némileg inko-
herens módon, hiszen az egyes és a kettes korántsem egyenértékűek, 
maguk is valamiféle sorrendet, s ez által csúnya különbségeket impli-
kálnak.) 
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Ahelyett, hogy azt tudatosítanók, hogy a női zsebkendő elveszté-
se, aminek valaha különösen nagy jelentősége volt (lásd Shakespeare 
Othellóját!), az akkor szokásos, de ma már helytelennek tekintett bün-
tetést, a verést vonhatta maga után, azt a látszatot próbáljuk terem-
teni, hogy a verés mint olyan nem csak ma, de soha nem is létezett. És 
amikor társai a szerencsétlen kisóvodást összeverik, az ártatlanságába 
zárt gyerek egyszerűen nem tud mit kezdeni önmagával, a közösséggel 
és tágabb értelemben magával a teremtett világgal.

De ami legalább ennyire veszedelmes: a népdal példáját követve a 
fél világirodalmat át kéne költeni, sőt szemétbe lehetne hajítani, hiszen 
dugig van kosztümcserének nevezett (a férfi  és női ruha felcserélésén 
alapuló) drámai konvenciókkal, társadalmi, etnikai és egyéb elfogultsá-
gokkal, agresszivitással, sőt gyilkosságokkal. Nem kisebb szerzők lan-
dolhatnának a politikai korrektség magasztos szemétdombján, mint 
a már említett William Shakespeare. (Lásd a vígjátékokat, A velencei 
kalmárt, az Othellót, s még hosszan sorolhatnám!)

A nacionalista intolerancia egyik legfontosabb, hogy úgy mondjam 
„műfaj-defi niáló” vonása, a humorérzék (azaz a dolgok színének és 
visszájának egyidejű érzékelésére való képesség) teljes hiánya. 

A píszí, sajnos, riasztóan hasonlít a nacionalizmushoz.  
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AZ ÁRNYÉK JELENTÉSEI 
A VIZUÁLIS MŰVÉSZETBEN

The Meaning of Shadow in Visual Arts

U J VÁ R O S S Y  L Á S Z L Ó

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

Shadow images in modern art are mostly the personality or an entity. Ac-
cording to Jung, these can be interpreted as a part of the unconscious. 
Contemporary art`s projections reject psychology, and the priority of 
dream. Instead, they seek inspiration within the public sociology of com-
munication, on the frontier areas of art and science.
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shadow, cave, source, magic, “raising awareness of shadow”
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A művész et a szerelemből ered az ókori legenda szerint, és vol-
tak korszakok, amikor a „platóni barlang árnyait” mint fénnyel megvi-
lágított sziluettet (Étienne de Silhouette, XV. Lajos pénzügyminisztere 
után) egész Európában sziluettrajzoló géppel terjesztették, majd a fi -
ziognómia tanulmányozására használták. De milyen modern kalandon 
át jutott el az árnyék a kortárs művészetig, és milyen vizuális jelenté-
seket, értelmezéseket nyert el a képzőművészek világképében? Ezekre 
a kérdésekre keresek választ Vasily Komar – Aleksandr Melamid, Jo-
seph Beuys, Marcel Duchamp, Andy Warhol, Giorgio de Chirico, Francis 
Bacon, Christian Boltanski, Krzysztof Wodiczko, Hans-Peter Feldmann, 
Kara Walker, Nalini Malani, Paul Chan, Sunil Gawde, Nedko Solakov, 
Csörgő Attila alkotásaiban. Jelen szöveg a fény és árnyék közötti dialó-
gust tematizálja, a kortárs művészetre fókuszálva. 

Victor Ieronim Stoichiţă A Short History of the Shadow címen ki-
adott könyve után értelmetlen lenne az árnyék történetét újból feldol-
gozni. A madridi Thyssen–Bornemisza Múzeum 2009-ben a fenti könyv 
kutatásait felhasználva valósította meg az Árnyék, azaz La Sombra 
(Shadow) című kiállítását. Hogy miért maradtam mégis Az árnyék je-
lentései a vizuális művészetben munkacímnél, annak elsősorban gya-
korlati okai vannak: a ’80-as évek közepétől munkáimban az árnyék 
többször jelentőséget kapott, és az új terveimben is szerepel. Ezért 
gondoltam, hogy a történet helyett inkább a modern és a kortárs vizu-
ális művészek műveiben nézek utána a fontosabb árnyékjelentéseknek. 
Teszem ezt anélkül, hogy a modern művészettörténet idevágó nagyjait 
időrendben sorra elemezném, inkább a paradigmaváltó művek árnyék-
jelentésének összefüggéseit társítom évszámtól (kortól) függetlenül. 

A szürrealista vagy expresszionista festők műveiben az árnyék 
értelmezése összefügg Jung elméletével. Jungi értelmeben az árnyék 
tudattalan szerkezet – a művészi alkotás értelmezhető úgy is, mint az 
„árnyék tudatosítása”. Ugyanis a művész az álmokon kívül az alkotás 
pillanatában kapcsolatba kerülhet személyiségének kellemetlen ré-
szeivel is, ezt nevezte Jung az „árnyék tudatosításának”, mert az ál-
mokban gyakran megszemélyesített formában jelentkezett (von Franz 
1993: 163). Az álomfejtésekben az árnyék gyakran személy, beszédes 
követő, a párbeszéd alanya, máskor diabolikus tartalom közvetítője. 
Jung legközelebbi szakmai bizalmasa szerint az árnyék, amint azt az 
álomfejtő kutatásai mutatják, „nem föltétlen ellenfél (…) tőlünk függ, 
hogy barátunkká vagy ellenségünkké válik” (von Franz 1993: 175). Ezt 
bizonyítja a kezdet kezdetéről, a rajz és a festészet felfedezéséről fenn-
maradt ókori legenda is. Amint ezt Plinius leírja, a művészet szerelem 
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árnyékából ered: a hadba vonuló ifjút féltő korinthoszi ara a falra raj-
zolta távozó szerelme árnyékának körvonalát. Az árnyék kontúrjának 
szerepe a megóvás, a lélek megőrzése volt, vagyis a rajzot a szeretett 
férfi  épségben való hazatérésének vágya motiválta. A monda szerint e 
mágikus cselekvésből született az ábrázolás művészete. A fenti törté-
netet a képzőművészek az idők során a XX. századig többféleképpen 
illusztrálták, például Anne-Louis Girodet-Trioson (1829) egyik metsze-
tén maga Erósz, a szerelem istene ül az ifjú ölében, fáklyával világítva a 
falon készülő rajzhoz. 

A XIX. század elején majdnem egy időben találjuk meg ezt a té-
mát több szerzőnél is, így Eduard Daege A festészet felfedezése (1839) 
című alkotásán, mely számunkra azért fontos, mert ez a festmény 
volt a kiinduló motívuma a ma az Egyesült Államokban élő orosz mű-
vészpáros, Vitaly Komar és Alexandr Melamid A szocialista realizmus 
eredete című festményének. A posztmodern ’80-as éveinek megfele-
lően (1982–1983) Komar és Melamid iróniával, humorral készítették a 
Nosztalgikus szocialista realizmus sorozatához tartozó híres Sztálin-
portrét. A mindenkori diktátornak klasszicista díszlet jár: a festmény 
környezetét egy díszes római kori mécses világítja meg, és ebben az 
uralkodói homályban, három görög oszlop és egy hatalmas vörös dra-
péria alatt ül Sztálin. A kék drapériába burkolt félmeztelen múzsa pedig 
Sztálin elvtárs állát jobb kezével kecsesen tartja – és az eredeti fest-
ményhez képest, melyen a szerelem a lényeg –, a bal kezével pedig a 
falra vetült szocialista uralkodó árnyékát rajzolja. Stoichiţă úgy véli, 
hogy Sztálin negatív személyiségének bal kézzel való árnyékrajzolása 
nem lehet véletlen művelet, tehát nem kompozíciós malőr. A köztu-
datban valamit ballal rajzolni pejoratív kifejezés, értéktelenné teszi az 
eredményt, és a „sinistra” (bal) szó az orosz nyelvben is félelmest, bal-
jóslatút jelöl (Stoichiţă 2000). Az akkor már tíz éve kitelepedett szovjet 
művészek tudatos jelentésmódosítást eszközöltek az árnyékvédő pozi-
tív terapeutikus szerepkörével szemben, a történelem ama baljós idő-
szakának emlékét idézték meg, melyben nemzedékemnek is volt része. 
Komar és Melamid közösen készített művében az árnyék az extrovertált 
gondolkozó típusú alkotóknál már nem a festő személyiségboncolásá-
nak eszköze, hanem az eredeti Daege-festmény cinikus parafrázisa és 
egyidőben az identitásuk gúnyos attitűdjének kinyilatkoztatása, a szo-
cialista propagandafestészet hamis giccshelyzetének kritikája. 

A festészet mágikus funkciója a XX. század utolsó mágusának, 
az 1986-ban elhunyt Joseph Beuysnak a komplex gondolkodásában 
is megtalálható. Karizmatikus fi gurájával, tekintetével, cselekedete-
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ivel hiteles művészi gondolkodást tanusított. Beuys személyes mito-
lógiájában saját öltözetét felismerhető jellé alakította át, és egy-egy 
performanszában fi lckalapot, fi lcruhát, halászmellényt viselt. A máso-
dik világháború alatt a Krím félszigeten őt ért baleset következtében a 
helybeliek mágikus eszközökkel (faggyú, méz, tej, víz, fi lc) hozták vissza 
az életbe Beuyst, és ettől fogva művészetének anyagai – akár az árnyé-
ka – „egzisztenciális  metaforák” (Sebők Zoltán) lettek (a felsoroltakon 
kívül a vér is). Művei éppen ezért nehezen tárolhatók (például a romlan-
dó anyagból készült Faggyúszék) stb.

A Beuys iránti vonzódásom okán halálának évében és a követ-
kező évben Nagyváradon egy-egy hommage installációt készítettem. 
1986-ban Beuysra emlékezve címen lágy anyagokból (párnával és egy 
vászonhasábbal) a városi galériában emléket állítottam neki. Ez előtt 
egy héten át fi lckalapot viseltem, és a gesztust refl ektorral megvilá-
gítva erős árnyékkal lefotóztam, majd a nyúl és a prérifarkas1 (kojot) 
fényképével együtt kiállítottam. A következő évben (1987-ben) Emlék-
generátor címen hoztam létre a második installációt, mely a hagyo-
mányos fényképezéshez szükséges háttérkép volt, rajta Beuys kalapos 
árnyéka és egy festett faág. A háttér előtt egy szék és három kitömött 
állat (nyúl, oroszlán, medve) fotója gyeptéglára volt állítva, és a székre 
bárki leülhetett, hogy emléket állítson a most már elhunyt mesternek. 
Mindkét munkában az árnyéknak pozitív sugárzású erőt tulajdonítot-
tam. Személyiségem tudattalan részét akkori példaképemmel (Beuys) 
árnyékával hoztam összefüggésbe, keresve a tudatosítás lehetőségét. 
A keresést bizonyítja A fény lenyomata című, 1983-ban készített hím-
zésem. Itt a vonallal jelölt foltok, mivel a fény és az árnyék peremén hú-
zódnak, nem lehet tudni, hogy melyik a fény és melyik az árnyék foltja. 
Tehát a foltok felcserélhetők, és végül a nézőre van bízva, hogy eldönt-
se, melyiket, illetve mit választ.

Térjünk kicsit vissza időben a kivételnek számító Marcel 
Duchamphoz, aki már a modern művészet hajnalán az alkotási folya-
matokban a befogadó jelentőségét hangsúlyozva a művészszemélyiség 
szerepének devalválódását közvetíti, árnyékaival az állandó változás és 
az idő szemantikáját kutatva. Duchamp Pierre Cabanne-nal való beszél-
getéséből kiderül, hogy szó szerint is szeretett az árnyékban maradni, 
irtózott a lebarnulástól; ez átvitt értelemben is igaz, introvertált típus 

1 A nyulat azért választottam, mert Beuys elmondása szerint előző életében 
nyúl volt, a kojot pedig az I like America and America likes me (1974) című 
amerikai performanszban játszott fontos szerepet.
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lévén élete során mindvégig kerülte a feltűnést, a kiállításmegnyitókról 
valósággal elmenekült. Jobban kedvelte nézni a műtermében villájára 
állított bicikli kerekének forgatását: „nagyon megnyugtatott, nagyon 
felderített – mondta –, olyan volt, mintha a mindennapi anyagi világhoz 
képest más dolgokra nyílna kifutás” (Chalupecky 2002: 107). Az eszté-
tikai élvezetet illetően a ready-made-ek kiválasztásakor el kellett jutnia 
oda, hogy ne legyen elfogult, amikor – mint egy erotikus randevún – ta-
lált tárgyát kiválasztotta. Úgy gondolta, s a BBC-ben George és Richard 
Hamiltonnal 1959-ben készült beszélgetése közben állította is, hogy 
„mindenféle tevékenység egyedüli igazolása az lehet, hogy az életbe 
erotizmust vigyen. Az erotizmus nagyon közel áll az élethez, közelebb, 
mint a fi lozófi a vagy más hasonló dolog” (Chalupecky 2002: 92). Tár-
gyainak megvilágítása nemcsak a művészet eredetére utal, hanem a 
keleti árnyjátékokra is; a tárgyak árnyékával való kísérletezés számára 
a tudomány és a művészet határának elmosását jelentette, átjárást a 
negyedik dimenzióba. Szintén Cabanne-nak mondja: „Mivel úgy láttam, 
hogy egy háromdimenziós tárgy árnyékát meg lehet rajzolni – ahogyan 
a Nap vetülete a földön kétdimenziós – puszta gondolati párhuzammal, 
úgy véltem, hogy a negyedik dimenzió egy háromdimenziós tárgyat ve-
títhet ki; másképpen fogalmazva: minden háromdimenziós tárgy, ha 
tiszta fejjel szemléljük, egy általunk nem ismert négydimenziós dolog 
projekciója, vetülete” (Duchamp 1991: 71).

Talált tárgyait, az 1915 utáni ready-made-eket többször felfüg-
gesztette, és gyakran fotózta vagy fotóztatta úgy, hogy a tárgyak által 
vetett árnyék is elkülönülve váljon láthatóvá. Duchamp kései jegyzete-
iből tudjuk, hogy szórakozott tárgyainak kiállítási módozataival is. Pél-
dául a New York-i Bourgeois Galériában 1919-ben bemutatott object 
trouvékról ezt írja: „Felakasztottam közülük hármat a bejáratnál levő 
fogasra, és senki sem vette észre őket – azt gondolták, valaki ottfe-
lejtett valamit” (Chalupecky 2002: 103) – ez különösen mulattatta. A 
múlékony pillanat rögzítését olyannyira fontosnak találta, hogy egy 
esetben New York-i tartózkodása alatt, Katherine S. Dreier festő és 
műgyűjtő barátnője óhajára utolsó festményében, könyvespolcának 
felső kiegészítőjeként körülbelül három méter szélességű vászon-
ra összegezte, árnyékokkal, az addigi jelentősebb ready-made-ket. A 
képen balról jobbra a Biciklikerék leheletfi nom vetett árnyéka látszik, 
középen egy megnyújtott dugóhúzó kissé torzított vetülete, a bal szé-
len pedig a Kalapfogas árnya. Valós tárgyakként biztosítótűket tűzött 
a vászon síkjára, és függőlegesen üvegmosó kefét szerelt, valamint a 
festmény közepére címfestőtől rendelt meg egy irányt mutató reklám-
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kezet. Az 1918-as Te engem… (Tu m’e…) cím, akár a többi mű címe, a 
szójátékok szabad humorával befogadói társításokra ad lehetőséget. 
E munka jelentőségét abban látom, hogy az árnyékokat ugyanolyan 
ready-made-ként kezelte, akár a tárgyait; ezt bizonyítják a fényképek, 
melyeknek szerzői talán Man Ray vagy éppen maga Duchamp voltak. A 
másik lényeges elem pedig az, hogy a ready-made-jeiben éppen úgy, 
mint a festményén, ott van a véletlen és a varázs, amit a szerző sem 
tud megnyugtatóan magyarázni. „Az ősi vallásokban azokat a helyeket, 
ahol valami előreláthatatlan, a világ megszokott menetétől eltérő ese-
mény – titok, csoda – zajlott, szentnek tartották. Úgy mondhatnánk, 
hogy ezek a helyek a természetfölöttinek, az isteninek voltak akkumu-
látorai. Ezeken a helyeken kezdődött el a szimbolikus gondolkozás.” 
(Chalupecky 2002: 117). Duchamp festményén, mondhatnánk, a raci-
onális introvertált egyén talált tárgyai, akár az árnyképei, gondolatfej-
lesztő akkumulátorok.

Amíg Duchamp-t a változó, múlékony idő foglalkoztatta, addig 
Andy Warholt Klaus Honnef művészettörténész szerint az idő megál-
lítása, vagyis a „pillanat halála”. Honnef a tanulmányában Warholnak 
azt a nyilatkozatát közli, miszerint halálsorozata két részből állt: „Az 
első híres halottakat örökített meg, a második olyan embereket, akik-
ről senki sem hallott. Mindkét sorozatban az idő szó szoros értelmé-
ben áll; a képek ugyanazt a pillanatot ismételgetik, mintha csakugyan 
meg akarnák állítani a múló pillanatot, de paradox módon, több kép-
más folytonosságában.” (Honnef 1994: 62).  Az állóképek sorozatainál 
Warhol következetesen kitart még akkor is, ha nem portrékat dolgoz 
fel, hanem nagyméretű (188 x 132 cm) Árnyékokat (1978), ugyanazt 
a felnagyított árnyékot ismétli hatvanhatszor, miközben munkaciklusa 
maga válik egyetlen művé, egy hatalmas termet betöltő installációvá. 
(Lásd Andy Warhol Museum New Yorkban, 1978). V. I. Stoichiţă köny-
vében jelentős részletek mellett megállapítja, hogy a 66-os szám a 
numerológiában ördögi jelentéssel bír, és kutatása közben Gianfranco 
Gorgonitól egy 1974-ben készített fényképfelvételt talál, melyen War-
hol nagyra tartott idős barátjával, Giorgio de Chiricóval együtt pózol. 
A fénykép igencsak diabolikus, rajta Warholt bekebelezi a metafi zikus 
festészet legnagyobb mesterének árnyéka. Azt senki sem vette észre, 
írja Stoichiţă, hogy a nagy árnyékfestő, Chirico halálának időpontja egy 
hónap különbséggel megegyezik Warhol Árnyékok című sorozata kez-
dési dátumával (Stoichiţă 2000: 214). E különös, rejtélyes egybeesésre 
maga Warhol adott választ az Achille Bonito Olivának adott interjúban: 
„Annyira szerettem az életművét. Szeretem a művészetet és az ugyan-
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azon művek állandó ismétlésének elképzelését. Tetszett az ötlet, és 
arra gondoltam, hogy rendkívüli lenne megvalósítani… Chirico egész 
élete alatt ugyanazokat a képeket ismételte. Gondolom, a megrendelők 
igényére tette, és azért, mert tetszett neki az elgondolás, fi gyelembe 
véve, hogy az ismétlés kifejezésének egyik módozata. Talán ez a mi kö-
zös pontunk… Mi a különbség? Azt, amit ő rendszeresen ismételt min-
den évben, én ugyanazon a napon ismétlem ugyanabban a műben… 
Ez egy kifejezési mód!… Minden képem ugyanolyan… de ugyanakkor 
különböznek is egymástól. A képek együtt változnak a színek fényével, 
a pillanattal és a lelkiállapottal. Vajon az élet nem egy ismétlődően vál-
tozó képsorozat?” (Stoichiţă 2000: 215). 

Warhol a közléseiben mindig visszafogott, például egyszer azt ál-
lítja, hogy a képeinek felülete mögött nincs semmi. Ahhoz képest eb-
ben a vallomásában igencsak megnyílt, és rávilágított művészetének 
lényegére, jelesen arra, hogy randevúzik énje „másik felével”, tudatta-
lanjának tudatosítási kísérletével, a metafi zikus festészet követésének 
folytonosságában. A festészetben az ismétléssel egyben felborítja az 
eredeti mű hagyományos koncepcióját is.

Az „árnyékművészet” következő állomásán Francis Bacon két mű-
vénél állunk meg: az 1957-ben Vincent van Gogh portréjához készített 
tanulmánynál (kiindulópont Van Gogh: A festő útja, 1888, olaj, vászon, 
48 × 44 cm, korábban a Magdeburgi Múzeum tulajdona volt, vélhető-
en elégett a második világháborúban) és az 1973-ban alkotott Tripti-
chonnál. Az első parafrázisban korai expresszionista tájképhatásokat 
vélünk felfedezni, ahol az árnyék fontosabbá válik, mint maga a sze-
mély. Bacon tanulmányán Van Gogh portréja kivehetetlen, egész alakos 
kompozícióján árnyéka szinte egybemosódik alakjával. A festményen 
Van Gogh árnyékszemélyisége Bacon intuitív tudattalanjával találkozik. 
Elmondása szerint sohasem készített vázlatot, hanem egy-egy repro-
dukcióból vagy fényképből indult ki, és gyakran számított a véletlenre. 
A festményen az eredeti képhez képest balról jobbra irányt változtatott 
árnyékembert látunk, aki a lapos út helyett egy lejtőn jön hazafelé. A 
fák árnyéka a festő árnyékával ellentétesen, a fi zika törvényének ellent-
mondva, a másik irányba vetül, sokkal nyugtalanítóbb hatást érve el az-
által, hogy a délutáni napsütés már naplemente utáni fényre váltott. A 
lejtő bal oldali árnyéksávja a festő nyughatatlan sorsának kifejeződése, 
mellyel Bacon lelki közösséget vállalt. Bacon legtöbbször hármas képet 
szeretett festeni, melyek steril környezetéből az árnyék megszökik. El-
lenben van egy triptichonja, ahol az isteni védőháló (szakrális fény) he-
lyett diabolikus, dionüszoszi árnyékba borítást látunk. A két képet nézve 



242

önkéntelenül is Zarathusztrának az árnyékával folytatott beszélgetése 
jut eszünkbe, amikor az Árnyék azt mondja: „Vándor vagyok, aki már 
sokat jártam sarkodban; mindig úton lévő, de céltalan, hontalan (…) 
veled törekedtem minden tilosra, veszélyesre, legtávolabbra: és ha van, 
mi rajtam erény, az, hogy nem ijedek meg semmiféle tilalomtól. Van-e 
még nékem célom? (…) Hol van – az én otthonom? Ekkor Zarathusztra 
nyugalomra inti és felküldi a barlangjába” (Nietzsche 1988: 366). 

Zarathusztra gesztusának szimbolikus jelentése volt és van, mert 
a kortárs művészet éppúgy száműzi a személyiség árnyékos oldalának 
– az ego másik felének – problematikáját a művek repertoárjából, mint 
a szakrális tematikát, ahogy Nietzsche erre ráérzett. A mai művésze-
ket korántsem foglalkoztatja már a Jung-féle „árnyékszemélyiség” lel-
ki bonctana, az animus, az anima, a persona színjátszása. Ellenben a 
kortárs művész annál jobban követi a társadalmi, politikai, környezeti, 
a személyen túlmutató kollektív emlékezeti kérdéseket, vagy kutatja a 
tudomány és a művészet kapcsolatát és e kettő közötti intermédiumok 
létrehozásának lehetőségeit.

Így az emberi mulandóság jelentését Christian Boltanskinál ta-
láljuk meg, aki eddigi élete során az emlékezés tematikáját különbö-
ző formákban és célokkal dolgozta fel. Sebők Zoltán szerint Boltanski 
„saját és mások gyermekkori fényképeit gyűjtötte, ám amikor kiderült, 
hogy ezzel a halál ellen kidolgozott mágikus stratégiakat érinti, az ő 
tevékenysége is mitológiai vonatkozású lett” (Sebők 1996: 58). Mun-
kásságában következetesen felmerült az áldozati emlék vagy az ideig-
lenes jelenlétben talált, ismeretlen holtakra való emlékezés gondolata. 
Vallomásában azt mondja, hogy az árnyékkal több dolgot „megfeleltet, 
az árnyék elsősorban a halálra emlékezteti, például nem használjuk-e 
az »árnyékvilág peremén« kifejezést? Az árnyéknak a fotográfi ával is 
van kapcsolata, mely a görög nyelvben fényírást jelent. Tehát az árnyé-
kok primitív fotográfi ák” (Stoichiţă 2000: 208-209). Platón barlangját 
is említi, amelyről később értesült ugyan, miután kartonból vágott fi -
guráit kivetítette. Ez volt az 1986-ban készített, Árnyékoknak nevezett 
installációja; ennek egyik változatát a debreceni MODEM-ben rendezett 
Messiások (2009) című kiállításon láthattuk. Ott ventilátor mozgatta 
a „haláltábor” falra vetült lényeinek táncát. Boltanski azt nyilakozza, 
hogy az árnyék lehet akár egy ábránd, hiszen használjuk a „megijed 
az árnyékától” kifejezést is. De Boltanskit leginkább az árnyék efemer 
jellege izgatta, mert az árnyék annyira múlékony, hogy ha az áramfor-
rást megszüntetjük, megszakad a látvány. Árnyművészetének gyakori 
anyagai a fehér és a fekete vászon, valamint a síkfi lm – az élet és halál, 
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Erósz és Thanatosz, az emlékezés és a felejtés művészi dialógusainak 
kellékei.

Legújabban Buenos Airesben Az emigránsok (Migrantes, 2012) 
című helyspecifi kus installációjában használja az árnyék szimbolikáját. 
A kiállítótér építészeti adottságai itt is, mint mindig, ideálisak. A kórhá-
zi alagsort sugalló térben a folyosó végén vakító fény fogadja a nézőt, 
majd középtengelyében fentről kis égősor világítja meg a sötét területet, 
melyben olykor vállfákon lógatott ruhákba botlik a látogató. Saját ár-
nyéka és a ruhák megsokszorozzák a látvány drámaiságát. A folyosóból 
nyíló sivár termekben erre a célra készített, kerekekkel ellátott vasállvá-
nyokra, áttetsző fóliába árnyaknak tűnő, széttárt karú kabátokat helye-
zett. Az egyik hideg teremben nejlonba csomagolt kórházi ágyakat látni, 
a fekvőrész üresen hagyott áttetsző hasábjában pedig refl ektorokat ins-
tallált. A látvány hatása hideglelős, hullaházi hangulatot áraszt. Máshol 
vörös fényben úszó kiterített fehér lepedőkre felnagyított monumentális 
szempárokat nyomtatott, végül a terem belsejében ironikus gesztussal, 
körtékből kirakott vörös neonfelirat olvasható: BIENVENIDOS. Boltanski 
e művében már három évvel ezelőtt anticipálta a mostani nagyméretű 
emigránshullám halottainak megdöbbentő számát.

Az árnyjáték többféle változatát használja Krzysztof Wodiczko video-
művész a megérkezett bevándorlók kint maradásának lelkiállapotára 
utaló, Velencében létrehozott Guests (2009) című videoinstallációjában. 
A lengyel pavilon nézőterét lesötétítette, és virtuális építmény sö-
tét belsőjévé alakította át. A mennyezetre és a terem három falára 
videoprojektorokkal boltíves pszeudomattüveg-ablakokat vetített, ame-
lyeken keresztül a kinti ablakpucolók munkáját lehetett bentről látni. 
Amennyit átengedett a matt üveg áttetszősége a nézők számára, any-
nyi volt látható a tetőtér és az ablakszemeket mosó takarító árnyaiból 
vagy a nyári zápor elől esernyő alá húzódó emberekből. Lenyűgöző volt 
a monumentális látvány, az érzékcsalódás, benne a munkások hiábavaló 
takarítása, mivel a tökéletes áttetszőség továbbra is csak illúzió maradt, 
aminthogy az is illúzió csupán – amint a hanganyagból megtudtuk –, 
hogy az emigráns munkások otthonra leltek; megérkeztek ugyan, de örök 
outsiderek maradtak. Wodiczko maga is jól ismerte ezt a létformát, ezért 
tudott ilyen feszültséget teremteni a kint és a bent között.

A fogyasztói magatartásunkra, mai létünkre Hans-Peter Feldmann 
kortárs művész szintén az árnyék segítségével refl ektál. Alkotása láttán 
Platón barlanghasonlatát kell említenünk, ami természetesen nem vé-
letlen; talán maga Feldmann is gondolhatott rá, amikor megalkotta az 
Árnyjáték (Shadow Play 2009) című installációját. A platóni barlang-
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ban levő fényforrás, mely „föntről lobogó tűzként”(Platón 2001: 224) 
világította meg az embereket, az 53. Velencei Biennálén létrehozott 
árnyjátékban asztalra helyezett néhány refl ektor volt. A platóni barlang 
szemközti falára kivetült „mozgóképet” a „holmikat hurcolók” (Platón 
2001: 224) árnyéka adta, míg a kortárs műben forgólapokra állított 
kacatok, nippek, jelentéktelen csecsebecsék nyújtották az árnyékok 
mozgásképét, moziját. Jelentős különbség az is, hogy a nézők nem a 
sötétből vágytak a fénybe, mint a platóni barlangban, hanem a fényről 
jöttünk be a sötétbe. Ebben a metaforában a társadalom konzumter-
mékei, szimulákrumai váltak primitív vetített körhintává, felidézve azt 
a pillanatot, amikor a fényt még nem ismerők fejüket mereven tartva 
bámulták az árnyékokat. Akár társadalomkritikának is értelmezhetjük 
Feldmann térbe helyezett árnyjátékát.

De milyen üzenetet tud közölni Kara Walker kortárs művész a 
hajdani sziluettábrázolással? Mindenekelőtt Walker szabadon közle-
kedik az amerikai történelem polgárháború előtti rabszolgatartó sö-
tét időszakához, és a XVIII–XIX. századi sziluett ábrázolások stílusát 
felhasználva alakította ki saját elbeszélő jellegű kifejezési technikáját. 
Kulturális utazásai során abba a rémisztő korszakba ér, amikor a feke-
ték a rabszolga-kereskedelem tárgyai voltak, adták-vették őket, mint 
a barmokat. A bőrszín, faj miatti elnyomás formáira hívja fel a fi gyel-
met, amiről az amerikai társadalom a mai napig nem szeret beszélni. 
Vizuális meséi, képi ábrázolásai, sziluettelbeszélései igaz történeteket 
tartalmaznak, ez adja munkájának vezető szálát (Storr 2007).

A másik alkotó, Nalini Malani Pakisztánban született, Indiában élő 
és alkotó művész 2012-ben a kasseli Documentán is szerepelt. Vele 
kapcsolatban is felmerül a barlangbeli árnyjáték témája; az 52. Velen-
cei Biennále katalógusában a róla szóló elemzés így kezdődik: Platón 
barlangjában az anyagi valóságból minden, amit optikailag meg lehet 
ragadni, árnyék (Storr 2007: 214). Az eszmék és értékek nem korláto-
zódnak arra, amit az ember létrehoz. Az India és Pakisztán közötti po-
litikai konfl iktus következtében Malani családtagjai egyik napról a má-
sikra menekültté váltak; tanulniuk kell az együttélést és a túlélést egy 
másik kultúrában. Tanúi vagyunk annak, hogy emberek milliói veszítik el 
politikai, gazdasági és kulturális identitásukat. A kérdés az, hogy me-
nedékkeresés közben feladják-e kultúrájukat, vagy képesek elfogadni a 
változó helyzetet és új értelmet adni száműzetésüknek. Malani narra-
tív alkat, környezetének szociopolitikai helyzetéből kiindulva dolgoz fel 
görög vagy hindu irodalmi emlékeket. Erre a célra elfordul a festészet 
hagyományos eszközhordozóitól, és mint valami imamalmokra, átlát-
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szó hengerekre fest, melyeket mechanikusan forgat, és videovetítéssel 
átvilágít, így a falon káprázatos árnyjátékkavalkádnak lehetünk tanúi. 
Archetípusai szokatlanul elbűvölőek, árnyjátéka természeti formákból 
tevődik össze, szabad társítással alkalmaz mutációs rajzolatokat, fél-
tett természetet. Malani félelmét talán az India és Pakisztán közötti 
versengés, az atomfegyver-arzenál fejlesztése táplálja.

A fentiekkel ellentétes életöröm ábrázolását Paul Chan Sade for 
Sade’s Sake (2009) című, Velencében vetített, egész alakos árnyék-
folt-animációjában találtam meg. Itt az árnyék halálközelségétől féltő 
attitűd helyett inkább az ókori bacchanáliákat, a szexuális perverziókat 
idéző képeket látunk, melyek a régi fegyverraktár és hajógyár – Arsenale 
– téglafalára háromcsatornás vetítéssel kerültek. A fi lm formailag a 
kétdimenziós sziluettábrázolásnak felel meg, a négyszögű felületeknek 
pedig architekturális, térképző vagy takaró szerepük van. A panoráma-
szerű projekció, amint a címe is mutatja, szerkezetében, ritmusában és 
tartalmában Sade márki írásaira hivatkozik.

A XXI. század elején több intermedia - művész kísérletében fedez-
hetjük fel a tudomány és a művészet kapcsolatát, azaz a két ág határte-
rületeinek kutatását, a Duchamp szellemét idéző vonulatot. Az árnyékot, 
mely a fény függvénye, akár az éjszakának a nappal, változó mozgás ha-
tározza meg. A képzőművészet szimbolikájában világoson a sötét, sar-
kítva pedig fehéren a fekete és e kettő dialógusa teszi vizuálisan látha-
tóvá ezt a viszonyt.2 Ezt a vizuális képletet Sunil Gawde kinetikus szob-
rával illusztrálom. A szerző olyan gépezetet talált ki, melynek a hátsó 
nézete a toronyórára emlékeztető fogaskerekekből álló mechanizmus, 
főnézete pedig olvasatomban a világító bolygók és holdjaik mozgásá-
ból adódó fény-árnyékot szimulálja. Egy másik jelentős kortárs művész, 
Nedko Solakov A Life (Black & White) című performanszinstallációját, 
melyet a kilencvenes években talált ki, s 2001-ben a Velencei Biennálén 
is bemutatott, úgy értelmezhetjük, mint a fény és az árnyék váltakozó 
mozgásának egységét, amely életünk nélkülözhetetlen része. A fény és 
az árnyék múlékonyságának valóságrészletét tárja elénk, szobafestők 
segítségével, akik a kiállítás időtartama alatt állandó mozgásban van-
nak – a munkát néha tízperces szünettel szakítva meg –: az egyik fekete 
festékkel hengerli a terem falait, a másik pedig meg sem várva az előző 
munkáját, máris átfesti fehérrel a falakat. Solakov alkotásában a két erő: 
a fény és az árnyék váltakozó mozgásban érzékelhető egység, egymást 
pusztító dialógusban lévő entitás.

2 A színes árnyékokról most nem ejtünk szót
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Befejezésül Csörgő Attilát idézem fel, aki számtalan kortárs mű-
vészeti biennálén vett részt, sőt 2012-ben A kör négyszögesítése című 
alkotásával a Documenta résztvevője is. Barkácsol, szerel, buherál, de 
leginkább olyan műveket alkot, melyekhez hasonlót a művészettörté-
netben nem találunk. A budapesti OFF-Biennálén (Clock-work, 2015) 
„bemutatott új műveiben a korábbi időszak legjellemzőbb témái és 
megközelítései jelennek meg új formában: a geometriai testek kétdi-
menziós vetületeinek lírai tanulmányozása és az idő és a tér kapcsola-
tának érzéki analízise, hogy megragadható és látvánnyá tehető legyen 
a végtelen elvont fogalma” (Bencsik 2015). Sajnos egyetlen művét sem 
láttam kiállítva, ezért felelőtlenség lenne bármit is írnom róla. A repro-
dukciók alapján az a benyomásom, hogy az egyik legjelentősebb alko-
tóról van szó, akit követni nem tudnak, hiszen Szőnyei Tamásnak arra 
a kérdésére hogy „Mi motivál arra, hogy ilyen feladványokkal gyötörd 
magad?” Csörgő Attila ezt válaszolja: „Ezt elég nehéz megfogalmaz-
ni, irracionális területre érnénk… Csak körülírni tudom. Van egyrészt a 
geometria. Régi és tág terület ez, annyi minden belefér, kezdve az alki-
mistáktól, akik geometriai szimbólumokban próbáltak kifejezni valamit, 
egészen a Galileitől elinduló analitikus, tudományos kutatásokig. Én 
nem szeretnék kapcsolódni ezeknek az egymástól elágazó irányzatok-
nak egyikéhez sem, de mindkettőnek a csírái benne vannak abban, amit 
csinálok. Az egyes művektől függ, hogy mi hangsúlyosabb. A pálcás 
szerkezetek, ahol egy test valami mássá alakul át, egyrészt tréfásan 
felfoghatók transzmutációnak is, az anyag átalakulásának, másrészt 
felfoghatók egy szigorú geometriai probléma megoldásaként. Operatív 
geometria, talán ez rá a legjobb szó” (Szönyei 2015).

Következtetésként elmondható, hogy a festészetben, amint válto-
zott a jelölő-jelölt és a szemantikai befogadó gondolkodás, úgy tágult a 
fény és az árnyék vizuális jelentéseinek regisztere is. Az árnyék vizuális 
„közbeszéde” eleinte az alkotó tudattalan árnyék jelentéseinek tuda-
tosításáról szólt. A „digitális fordulat” korában, mint minden, a vizuális 
argumentumok is megváltoztak. Változott a kommunikációs közeg: az 
installációtól a videoművészeten át az internetművészet elterjedéséig. 
Az alkotói szabadságban a mesterségbeli tudás mellett nagyobb teret 
kapott a gondoltra, az ötletre épített gyors kommunikáció, és a befo-
gadói kreativitás autonóm műfajokat generálhat. A „mindenki művész” 
megvalosulni látszik, nem utolsósorban megváltozott a világunk is, így 
a társadalmi, politikai információk égetőbbek lettek, mint az árnyékunk, 
mélymagunk tudatosságára való törekvése.
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