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ELŐSZÓ
„(...) s ez a tanulmány retorikai és stilisztikai tanulmány: más szóval egy magasabb
beszéd- és értelemgyakorlat. Ez a tanulmány minden látszat ellenére is nem a könyvek,
hanem az élet tanulmánya: nem is tanulmány, hanem nevelődés: edződés az életre. Mint
az ókorban: ma is egyetlen, legfőbb, leghasznosabb. S legélvezetesebb is. Mert mi lenne
élvezetesebb, mint érezni, hogy napról-napra több ember leszel, használhatóbb,
képesebb gondolkodni, kifejezni gondolataidat, megérteni, élvezni másokét, jobb is és
erősebb: vir bonus dicendi peritus.”
(Babits 1909/1978: 99)
A retorika diszciplína, amelyben sok mindenről szó van, de elsősorban a szóról
és annak erejéről. Mesterség, művészet, de gyakorlat is egyben; teret kap benne szó,
szöveg és beszéd, beszélő, tárgy, téma és hallgató.
A retorika fogalmával találkozhatunk a kommunikáció, a pragmatika, az
irodalomelmélet,

a

tudományterületein.

stíluselmélet,
Filozófiai,

a

logikai,

pszichológia,
etikai

és

alapokon

a

szociálpszichológia
nyugszik,

merít

a

pszichológiából, s poézist teremt. Szent Ágoston szerint a retorika fegyver: a szó
fegyvere az igazság kifejezésére, illetve a gondolat fegyvere a hazugság elutasítására
(Szt. Ágoston 2000: 4.2.3). A retorikára tekinthetünk alkalmazott fogalomként is, hiszen
ebből táplálkoznak a társadalom gyakorlatai: a politika, a tömegkommunikáció, emellett
benne gyökerezik a marketing és a public relations is (vö. Aczél 2009).
„A retorika nyelv és világ. Kód és kreativitás. Az esetlegesség és rendszeresség
leírásának eszköze egyszerre. Csak annyira üres, amennyire kapacitásának
univerzalitása megkívánja. Épp annyira telített, amennyire mindenkori gyakorlata
kényszeríti.”
(Aczél 2009: 24)
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1. CÉLOK, ELŐFELTEVÉSEK
„A retorika az ésszerűségnek a képzelethez való igazítása az akarat megmozdítása
érdekében.”1
(Francis Bacon)
1.1. Az értekezés célja
A klasszikus retorika Quintilianus művében érte el csúcspontját. A szerzők az
emberi gondolkodás természetes formáit írták le a feltalálástól az előadásig, ebben a
rendszerben az elrendezésnek és a stilisztikának is érvelő szerepe van. Napjaink
retorikaelméleti kutatásai leginkább az antik retorika struktúrájára, illetve a későbbi
korok retorikájának rendszerétől való különbözéseire koncentrálnak. Douglas Ehninger
szerint az ókori retorikát grammatikai természetűnek, a Campbell nevéhez köthető új,
brit retorikát lélektani természetűnek, s napjaink retorikáját szociológiai természetűnek
kell tartanunk, s mint ilyenre a megértés, a megromlott emberi kapcsolatok
orvoslásának eszközeként tekinthetünk (Ehninger 1968).
A klasszikus európai retorika a társadalmi gyakorlaton alapszik, a hatalom
megszerzésének vágyában és gyakorlásában gyökerezik. Egyetértek a nézettel, mely
szerint nincs retorikai elmélet gyakorlat nélkül, egyik a másik feltétele, illetve hogy az
elmélet és gyakorlat 21. századi szétfeszülését egy olyan retorikai megközelítés oldhatja
fel, amely a tudományág egyedülálló pontjára összpontosít: a szóbeli meggyőzés
társadalmi nyelvezetére. Murray Edelman szerint a politikai események nagyrészt a
leírásukra alkalmazott nyelv termékei. Edelman a politikai eseményeket és
folyamatokat olyan komplex és homályos jelenségeknek tartja, melyek szorongást
kelthetnek bennünk, s a bennünk szorongást keltő, bonyolult tapasztalatokat és
megfigyeléseket metaforák és mítoszok segítségével egyszerűsítjük és látjuk el
jelentéssel (Edelman 2000). A metaforák és mítoszok élményszerűvé tehetik a közlést,
közösen asszociált kulturális mintákat hívhatnak elő – lehetővé tehetik az átjárhatóságot
a racionális és az emocionális között a politikai retorikában.
Az angolszász nyelvterületek politikai beszédeit alakító metaforaparadigmákat,
illetve a politikusokhoz kapcsolódó mítoszokat (vö. Tudor 1972, ill. Flood 2001)

1

„The duty and office of rhetoric is to apply reason to imagination for the better moving of the will.”
(Bacon, Francis 1944. Advancement of Learning. Oxford University Press. London., 156‒157.)
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többen2 is elemezték már, azonban a magyar politikai beszédek esetében, átfogó
jelleggel ez még nem történt meg, bár Aczél Petra kitér erre Új retorika című
könyvében, melyben egy egész fejezetet (Aczél 2009: 103–210) szentel a közéletnek, a
kommunikációnak illetve a kampánynak.
Éppen ezért kívánom dolgozatomat a közéleti retorikának, azon belül is a
metaforák és mítoszok szerepének szentelni – elsősorban a 20. század végi, 21. századi
magyarországi közéleti, politikai beszédekre vonatkoztatva. Célom az értekezés során
bizonyítani, hogy a közéleti beszédekben előforduló stíluseszközök nem csupán
„díszítőelemei” az adott beszédnek, de komoly érvelő funkciójuk, logikai szerepük is
van – nem is említve az érzelmi hatásukat.
A dolgozatban részletesen kitérek a szóképek és az alakzatok szerepére a magyar
közéleti beszédekben. Objektív szelektálás, gondos merítés során kiválasztott
beszédeket vizsgálok meg a retorikai elemzés szempontjai alapján – „retorikai bírálatot”
adva az elemzett beszédekről. Mivel a magyar politikai beszédek esetében, átfogó
jelleggel, az általam tervezett részletességgel még nem történt meg a beszédeket alakító
stiláris eszközök, metaforaparadigmák, illetve a politikusokhoz kapcsolódó mítoszok
elemzése, úgy vélem, ezen a téren még rengeteg feltáratlan lehetőség akad, s ez akár
széleskörű érdeklődésre számot tartó publikálási lehetőségeket is rejt.
Értekezésemben rámutatok az átjárási lehetőségekre a retorika és más
társadalomtudományok között, mint az irodalom- vagy a politikatudományok. Az
elmúlt évtizedek politikai beszédeinek szerves részét képező, illetve az azt körülölelő
szimbólumrendszer feltérképezése, elemzése segítséget nyújthat a magyarországi
közélet, illetve a politikai erők politikai retorikájában való eligazodáshoz, különös
tekintettel

a

szóbeli

meggyőzés

társadalmi

nyelvezetére,

feloldva

ezzel

a

megközelítéssel a retorikai elmélet és gyakorlat 21. századi szétfeszülését.

2

pl. Jonathan Charteris-Black a Politicans and Rhetoric – The Persuasive Power of Metaphore című
művében (Charteris-Black 2005) a brit és az amerikai, Mark Rolfe a Looking backwards to the future:
The evolving tradition of ideal political rhetoric in Australia című tanulmányában (Rolfe 2014) pedig
elsősorban az ausztrál politikai beszédeket alakító metaforaparadigmákat, illetve közéleti személyekhez,
politikusokhoz kapcsolódó mítoszokat vizsgálta.
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1.2. Az értekezés hipotézisei
1.

Az értekezés során célom bizonyítani, hogy a közéleti beszédekben
előforduló stíluseszközök nem csupán „díszítőelemei” az adott beszédnek, de
érvelő funkciójuk, logikai szerepük is van. Ilyen értelemben a politikai stílus a
lényeg vagy a tartalom megjelenítője lehet, nem egyszerűen külső manír vagy
választható és elvethető megjelenési forma. A stíluseszközök megfelelő
megválasztása jelentősen meghatározhatja a beszéd (ill. a beszéd érvelésének)
meggyőzőerejét.

2.

A jó szónoknak a hallgatóság által elfogadott vélemények és
meggyőződések halmazából kell kiválasztania a meggyőzés szempontjából
fontos elemeket, s jelenlévőkké tenni azokat, a térben és időben egymástól
esetleg távol eső dolgokat is úgy kell lefesteni, mintha jelen lennének. Ennek
eszközei a szó- és gondolatalakzatok. Alkalmazásukkal a szónok érzelmeket
ébreszt a hallgatóságban – a meggyőzés alapját éppen ez az érzelmi elfogadás,
azonosulás képezi. Ezért tekinthetünk az alakzatokra és szóképekre a meggyőzés
eszközeiként. Az értekezés során célom rámutatni, hogy a magyar közéleti
beszédekben használt stilisztikai eszközök bizonyos politikai irányzatokhoz,
oldalakhoz vagy személyekhez köthetőek, s fontos szerepet játszanak mind a
meggyőzés, mind a be-, ill. elfogadás folyamatában.

3.

A mítoszok rendszere, a mitológia a kezdetektől egyszerre jelentett
„tudományos” világmagyarázatot, vallási tanítást és hiedelemrendszert, erkölcsi
útmutatót

és

„népi–nemzeti”,

rögzítését.

Idővel

világmagyarázatából,

a

legtöbb
vallásából,

csoport-megkülönböztető
történeti
isteneiből,

csoport

hagyományok

létrehozta

hőstörténeteiből

a

maga

összegyúrt

mitológiáját. A mítosz tehát elsősorban világmagyarázatot jelent.
A közéletet, a közéleti szereplők megnyilvánulásait, a társadalmi és a
politikai események egyaránt erősen befolyásolják. E jelenségek feldolgozását, a
köztük fennálló kapcsolati háló megértését könnyíthetik meg az ún. politikai
mítoszok, melyek tehát leegyszerűsíthetik a politikai eseményekkel való
foglalkozást, megkönnyíthetik azok megértését, s a kollektív emlékezet
formálásán keresztül társadalmi funkciókkal is bírnak – a múlt értelmezése nem
önmagában feladatuk.
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Az értekezés során célom bizonyítani, hogy a magyar közéletet –
ahogyan a közéletről szóló beszédet és a közéleti beszédeket is – áthatják a
politikai mítoszok, s a közbeszédben, a közéleti beszédekben használt stilisztikai
eszközökhöz hasonlóan bizonyos politikai irányzatokhoz, oldalakhoz vagy
személyekhez köthetőek, s fontos szerepet játszanak mind a meggyőzés, mind a
be-, ill. elfogadás folyamatában.
4.

A politikai propaganda előszeretettel használ bonyolult, illetve
többjelentésű szavakat, szimbólumokat, amelyeknek aktuális értelme csak egy
adott kontextusban határozható meg. Emellett modern mítoszokat, egyfajta
hőskultuszt hoz létre, mellyel célja a tömegek mozgósítása, s legvégül hogy
előzetes gondolkodás nélküli cselekvést váltson ki. Ezért egyik fontos eszköze
lehet a politikai propagandának a dichotomizálás, a „mi” és „ők” éles
szembeállítása – ez a jelenkori magyarországi közéleti beszédek, és egyáltalán a
magyarországi politikai kommunikáció és retorika egyik fő sajátossága is.

5.

A kommunikációtan voltaképp a retorika modernizálása, számos tétele
eredeztethető a klasszikus retorikából. Míg azonban a kommunikációtan mögött
a modern technika áll, az információ továbbítása, terminusai is nagyrészt a
fizikából származnak, addig a retorika erősen kapcsolódik az etikához (a
filozófiához), ami a kommunikációtanról nagy általánosságban nem mondható el
(Adamikné 2013: 27). A kommunikációtan alkalmazása segíthet a jelenkori
közéleti beszédek, a politikai viszonyok és szándékok megértésben, hiszen a
szavakkal élni és visszaélni egyaránt lehetséges. A szóval való visszaélés a
hatalom eszköze is lehet, ezért fontos mindenkor az ember számára egyrészt az,
hogy legyen műveltsége és értékrendje, másrészt az, hogy felismerje és kezelni
tudja a manipulációt: tudjon nemet mondani (Adamikné 2013: 25). A
kommunikációtan a kampányok, de közéleti beszédek (retorikai) elemzése során
is hasznosítható.

6.

A megelőző évszázadok kiemelkedő magyar politikusaival, közéleti
szereplőivel összehasonlítva a rendszerváltást követő évek, a jelenkor
közéletében – politikai irányultságtól függetlenül – egyre kevesebb a Ciceroi
értelemben vett „jó szónok”, aki gondolatait képes logikus struktúrába rendezni,
úgy, hogy mindeközben egyszerű s egyben nemes szóhasználata segítené azok
megértését. Napjainkban kevesen hivatkoznak olyan értékekre, melyeket a
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hallgatóság magáénak érez (igaz, az értékek megállapítása újabb kérdéseket
vethet fel), pedig érveik igazodhatnának a hallgatóság gondolkodásmódjához és
lelkiállapotához. Végezetül alig akad olyan rétor napjaink közéletében, aki
rendszeresen lenne képes beszédeiben egyrészről gondolkodásra késztetni,
másrészről gyönyörködtetni, megindítani, tanítani, példát s egyben utat is
mutatni.
1.3. Az értekezés felépítése
Az értekezés a célkitűzéseket bemutató részt követő fejezetekben elméleti
hátteret ad a tulajdonképpeni kutatáshoz, a jelenkori magyarországi közéleti beszédek
elemzéséhez.
A második fejezetben a retorika fogalmának meghatározására, a retorikai
elmélet alapjainak összefoglalására, illetve a klasszikus retorika társtudományainak
valamint az új, 20–21. századi irányzatok bemutatására kerül sor. Kitér a retorika és a
nyelv, valamint a retorika és a stílus kapcsolatára, majd ezek alapján a stilisztikai
eszközök és a retorika viszonyára.
A harmadik fejezet célja a mítosz, a közélet, közvélemény és a politika
fogalmának meghatározása. A fejezet a továbbiakban ezekre alapozva ismerteti a
politikai mítosz terminusát, s mutatja be a magyarországi politikai mítoszokat,
példákkal alátámasztva az elméletet.
Az ezt követő (4.) fejezet szintén elméleti alapozással mutatja be a
magyarországi közéleti, politikai beszédeket, s korszakolási szempontokat javasol. A
jelenkor politikai retorikáját az 1994-es, az 1998-as és a 2002-es Országgyűlési
Választások kampányelemeinek kommunikációs, retorikai bemutatása alapján elemzi,
emellett a jelenkori magyar közéleti beszédek szóhasználatára (ti. a beszédekre
leginkább jellemző szóképek és alakzatok), valamint mondatszerkesztésére hozott
példákkal támasztja alá a megelőző fejezetekben tárgyalt elméletet.
Az ötödik fejezet mai magyar közéleti, politikai beszédek kombinált, komplex
retorikai kritikáját tartalmazza. A megelőző fejezethez hasonlatosan elméleti
összefoglalás előzi meg a gyakorlatot: a retorikai elemzés és módszereinek, valamint a
hazai elemzések bemutatása kapott itt helyet. A retorikai elemzés más szövegtípusokon
való alkalmazhatóságát bizonyítja a fejezetbe kerülő kitérés, a kortárs dalszövegek
retorikai szempontú szövegelemzését tartalmazó rész.
Ezután kerül sor a jelenkor beszédeinek elemzésére. A válogatás elveinek és
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szempontjainak ismertetését követi több, a maga korában különböző okokból
jellegzetesnek, kiemelkedőnek számító közéleti beszéd elemzése a megelőző
fejezetekben megismert elméletek alapján.
Az értekezés hatodik fejezete tartalmazza a kutatás révén megfogalmazott
téziseket és következtetéseket, valamint továbbmutató kutatási lehetőségeket. A
fejezetet a felhasznált források (7. fejezet), az ábrák és képek jegyzéke (8. fejezet)
követi, az értekezés utolsó, kilencedik része pedig a részletesen elemzett beszédek teljes
szövegének korpusza.
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2. A RETORIKA
„Gondolkodni és beszélni: voltaképp egy. Gondolkodás nem képzelhető beszéd
nélkül és fordítva. Az állat sem beszél, sem gondolkodik. Logosz: ez a görög szó észt
jelent és szavat, s ész és szó nem különböző dolgok. »A gondolkodás hangtalan beszéd,
a szó a megtestesült gondolat« – mondja egy híres nyelvtudós [Max Müller, a XIX.
század második felében működő, népszerű angol nyelvész]. Ezért a retorika, amely
gondolkodni s a stilisztika, amely beszélni tanít, voltaképp egy tudomány: külön nem
lehetnek. Elválhatatlanok, mint test és lélek; a gondolat a lélek, a kifejezés a test.”
(Babits 1909/1978: 88)
2.1. Retorika
„A rétorika hasznos, mert az igazság és a jog természettől fogva erősebb ellenkezőinél
úgyhogy ha az ítéletek nem olyanok, mint amilyeneknek lenniük kellene, szükségszerűen
a szónok a hibás, és méltó az elmarasztalásra.”
(Arisztotelész, Rétorika 1355a)
A retorika görög eredetű szó: a hé rhétoriké tekhné eredeti jelentése szónoki
mesterség vagy művészet. Latin megfelelője a rhetorica, illetve a latin tükörfordítás
oratoria (ars).
A retorika (szónoklattan) szűkebb meghatározása szerint a jó beszéd tudománya,
tágabb meghatározása szerint a prózai műfajok elmélete.
2.1.1. A retorika fogalma
A retorika meghatározása a kezdetektől vitatott: Teisziasz és Korax a „rábeszélés
mesterségeként” tekintettek e művészetre, tanítványuk, Gorgiasz szerint a szónoklattan
„a meggyőzés művészete, oly beszédek segítségével, amelyekben rábeszélő, és nem
oktató erő van.” Arisztotelész a retorikára mint a beszéd művészetére tekint: egyszerre
tartja művészetnek vagy mesterségnek (tekhné) és olyan képességnek (dünamisz),
amely „minden tárggyal kapcsolatban észleli azt, ami annak elfogadására ösztönöz”. A
sztoikusok a „jól beszélés tudományaként” a tudományok (episztémé) körébe sorolták a
retorikát. Arisztotelész retorikai meghatározásában a meggyőzés tanulmányozására
helyezi a hangsúlyt: „Fogadjuk el, hogy a retorika olyan képesség, amely minden egyes
tárgyban feltárja a meggyőzés lehetőségeit.” (Rétorika 1.2.1355b)
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A római szónokok figyelmüket a mesterség gyakorlati alkalmazhatóságára
fordították: Halikarnasszoszi Dionüsziosz szerint a retorika „olyan rábeszélő és művészi
eszköz, amely politikai ügyekkel foglalkozik.” Cicero értelmezésében: „Művészies
szólásmód, amelynek feladata, hogy meggyőzésre alkalmas legyen.” Quintilianus is
tudománynak tartja a retorikát, „a jól beszélés tudományának” (bene dicendi scientia)
(Quintilianus 2008: 2, 15, 34). Ő a latin bene szó alatt a szónok összes erényét
(virtutes), azaz művészi tökéletességét érti, hiszen Quintilianus szerint a szónoklás
művészi tevékenység (vö. Szabó G. – Szörényi 1997: 15).
A nyilvánossággal, a nyilvános beszédekkel foglalkozók számára a retorika nem
más, mint szimbólumok kezelése annak érdekében, hogy koordináljuk a társadalmi
cselekvést,3 Vagy ahogyan Ivor Armstrong Richards definiálta: a retorika a félreértések
kiküszöbölésének tudománya4, melynek segítségével azokat nem – azonnal – harccal,
hanem szavakkal tisztázhatjuk.
2.1.2. A retorika elméleti alapjai
A retorika elméleti alapját a filozófia és a lélektan képezi. A filozófia
részterülete az etika (erkölcstan) és a logika, így ezek a diszciplínák is a retorika
hátterében állnak. Richard Whately, a 19. századi dublini logikus-retorikus szerint
vannak olyan diszciplínák, melyek sokat változtak az évszázadok során (pl. a
természettudományok), de a filozófia és a retorika teljes rendszere megvolt már az
antikvitásban.5 Ez a tény indokolja, hogy ma is foglalkozunk az antik retorikával,
megállapításai ma is érvényesek (Adamikné 2006: 341).

3

„…rhetoric is the management of symbols in order to coordinate social action.” (Gerard Hauser – idézi:
Cooper 1989: 12)
4
„Rhetoric, I shall urge, should be a study of misunderstanding and its remedies.” (Richards 1936/1956:
3)
5
„…the present is not one of those branches of study in which we can trace with interest a progressive
improvement from age to age. (…) Aristotle, who was the earliest, may safely be pronounced to be also
the best, of the systematic writers on Rhetoric.” (Whately 1828/1872: 4)
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2.1.3. Klasszikus retorika
„A retorika a jól beszélés tudománya” – ezt a meghatározást tartja a
legcélszerűbbnek Quintilianus Szónoklattanában (Quintilianus 2008: 2, 15, 34), s jó
alatt a szakmai, egyszersmind erkölcsi szempontból jó beszédet érti. Arisztotelész óta
ismert tény, hogy a meggyőzésnek három lehetősége vagy ezek kombinációja létezik: a
bizonyítékok fajtái a) a szónok jellemében (éthosz), b) a hallgatóságra tett hatásban
(pathosz), c) magában a beszédben (logosz) léteznek (Rétorika 1356a).
Hangsúlyos az éthosz, s ebből következik, hogy jó szónok csak becsületes ember
lehet. A szónok feladatai a jó beszéd létrehozása érdekében: a) a téma megtalálását, az
anyaggyűjtést és az érvelés megtervezését magába foglaló feltalálás (inventio); b) a
feltalált anyag szerkesztése, elrendezése (dispositio); és c) a kidolgozás (elocutio) vagy
stílus. Az előadás érdekében a rétor további feladata d) az emlékezetbe vésés (memoria)
és e) az előadásmód (pronuntiatio).
A retorika pillérei: az érvelés és a stílus. „Az ékesszóló szónok […] az lesz, aki a
fórumon és a közügyeket érintő kérdésekben úgy beszél, hogy bizonyít, hogy
gyönyörködtet, hogy megindít. A bizonyítás szükségszerű, a gyönyörködtetés kellemes, a
megindítás maga a győzelem. […] De amennyi feladata van a szónoknak, annyi
stílusnem van: az egyszerű a bizonyításban, a közepes a gyönyörködtetésben, a fennkölt
a megindításban; ez utóbbiban van a szónok minden ereje.” (Cicero – idézi: Adamik
1998b: 127–128). A jó szónok tehát a stílusnemeket a megfelelő feladat ellátásakor kell,
hogy alkalmazza, s a tökéletes szónok tökéletessége – többek között – a stílusban
leledzik.
Bizonyító ereje van a szónoki beszédben a szerkezetnek, fontos az elrendezés
(elsősorban az érveké), de bizonyító erővel bír a stílus is: a stíluseszközök elsősorban
érvelő hatásuk miatt fontosak, ha csak díszítőelemei a beszédnek, nem érdekesek (vö.
Adamikné 2011b). Arisztotelész megfogalmazásában: „egyedül a bizonyítások
tartoznak a rétorikához, a többi csak kiegészítés” (Rétorika 1354a).
Az klasszikus retorika négy témakörből építette fel rendszerét, melyek a
következők:
1. a perbeszédek jogi szabályozása;
2. a szónoki beszéd fajai;
3. a szónoki beszéd részei;
4. a szónok feladatai (vö. Adamikné 2013: 22–23).
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1. ábra: A klasszikus retorika rendszere

2.1.4. A retorika és társtudományai
Bár a retorika önálló tudomány, de más diszciplínákkal is érintkezik: elsősorban
a nyelvtudománnyal, emellett szoros kapcsolatban áll a 20. század utolsó harmadában
keletkezett kommunikációtannal és a pragmatikával, valamint a különféle kognitív
tudományokkal.
A grammatika alapot ad a retorikának, hiszen a retorika is a nyelv művészete. A
középkorban a trivium, vagyis az alapképzés három terület egymásra épüléséből állt,
ezek a grammatika, a logika és a retorika voltak (Adamikné 2013: 27). A grammatika az
általános műveltség alapja: biztosítja a helyes szóhasználatot és mondatalkotást, tehát a
helyes nyelvhasználatot, amely nélkül nem létezik jó stílus. A nyelvelméletek közül a
jelelmélet és a szemantikai relativizmus tétele a retorikának, a fonetika és a
pszicholingvisztika pedig az előadásmódnak ad megfelelő hátteret.
A retorika és a pragmatika kapcsolata is fontos: a pragmatika témái fellelhetők a
retorikában. Míg a retorika stílustanában lényeges az illőség elve – a pragmatikai
kutatásokban udvariassági elvről írnak; az implikáció és a preszuppozíció valójában
nem más, mint a retorikában az Arisztotelész által meghatározott enthüméma; a
pragmatika ún. beszédaktus tana nem különbözik sokban attól, ahogyan a szöveg és a
tartalom, a törvény betűje és tartalma közötti összefüggést tárgyalták a törvényszéki
beszédekben a kezdetektől (Adamikné 2013: 27–28).
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2.1.5. Régi-új retorika (20–21. századi irányzatok, társtudományok)
A retorika összetett tudomány. A modern kutatások egy-egy részterületét
emelték ki, de egyik sem jelenti külön-külön a retorika egészét, hanem mind,
együttesen. Legújabb elágazásai erőteljesen hangsúlyozzák a média és a kampány
retorikáját, elméleti hátterét pedig egyre inkább a szociálpszichológia alkotja.
Napjainkban egyre inkább kutatott terület a nők szerepe a retorika történetében,
kialakult a gender-retorika (vö. a Retorikai lexikon Feminista retorika-szócikkével,
Adamik Tamás (főszerk.) 2010: 402–403), melynek szakirodalma – elsősorban az
Egyesült Államokban (pl. Karen A. Foss, Sonja K. Foss és Cindy L.Griffin 2006-ban
megjelent Readings in Feminist Rhetorical Theory című könyve) – folyamatosan bővül.
Karl Kraus 1912-ben megjelent Spielraum című esszéjében a díszítőelemek
túlburjánzását ostorozta a nyelvben és az építészetben egyaránt. A dekorációnak a
nyelvhasználaton és az épített környezeten belüli célzatos alkalmazása létező jelenség
lényegében minden nemzeti (és több nemzetet átfogó) politikai rendszerben. Ebben a
megközelítésben vizsgálható, hogyan válik a vizuális nyelv és a retorika az állam
látványos megjelenítésének eszközévé, s miképpen szolgál a művészet és az építészet a
mindenkori politikai rendszer hatalmi stratégiáiként. Az építészet mint kommunikáció
vagy mint retorika megközelítés jelentős hatást gyakorol a 20. század építészetére – jól
példázza ezt akár a náci Németország, a Harmadik Birodalom építészete, mely retorikai
jellege miatt egyfajta médiumként viselkedett (Szabó 2008: 160) vagy az Amerikai
Egyesült Államok és a Szovjetunió – hidegháborús, rivalizáló viszonyuk szimbolikus
tanújeleiként is felfogható – épületmonstrumai.
Izgalmas a (könnyű)zene és a retorika kapcsolata, hiszen a zene a nyelvhez
hasonlóan kommunikál, egymáshoz kapcsolódó összetevőkön és ezek (például a
dalszövegek) artikulált előadásmódján alapul. A zeneelmélet és a retorika kapcsolata
mindig szoros volt, s bár a 18. és a 19. században megváltoztatták az elnevezéseket, a
zenei műveket is a szónok öt feladata szerint elemezték, elemzik sokan, Joachim Quantz
a zenei előadást a szónoki előadáshoz hasonlította. Schopenhauer szerint a zene a
megfigyelhető világ felett létező univerzális nyelv, Liszt Ferenc pedig a zenét
egyenesen a nyelv ikertestvérének tartotta, s külön foglalkozott a zene retorikai
gesztusaival. (vö. a Retorikai lexikon Zene és retorika-szócikkével, Adamik Tamás
(főszerk.) 2010: 1292–1297). A zeneműveket elemezhetjük a szónok feladatai szerint,
hiszen a zenei előadás a szónokéhoz hasonlatos.
Könnyűzenei dalszövegek elemzésekor például alkalmazhatjuk a lírai művek
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esetében alkalmazandó szempontokat: vizsgálhatjuk a dalszöveg címét, témáját, a lírai
én, a művilág jellemzőit. Elemezhetjük a szerkezetet, a poétikai eszközöket, a dalszöveg
által kifejezett világképet. A műfaji besorolás is jelentőséggel bírhat, de vizsgálhatjuk a
dalszöveg

helyét

(a

zeneszerző/előadó

életében,

a

korban,

a

zene-,

ill.

kultúrtörténetben), és intertextuális kapcsolatrendszerét (vö. Genette 1996) is. Ez
lényegében megegyezik a hermeneutika explication de texte (szövegmagyarázat)
módszerével (Adamik (főszerk.) 2010: 821). Ha az elemzés során a művekről, a művek
keltette élményről szólunk, akkor leginkább a reader response szövegelemzési
irányzatot képviseljük, mely az olvasónak/hallgatónak a műre adott reakcióit veszi
figyelembe (Adamikné 2006: 455–530). Ha pedig az olvasókat/hallgatókat a szerző és a
művet befogadó közösség figyelembevételével „visszavisszük a szöveghez”, valójában
retorikai elemzést hajtunk végre (vö. Corbett 1969).
Napjaink egyik legnépszerűbb retorikai irányzata a médiaretorika (vö. a
Retorikai lexikon Médiaretorika-szócikkel, Adamik Tamás (főszerk.) 2010: 763–764),
amely a médiaüzenetek és azok hatékonyságának nézőpontja. Szerepet kap a 21.
században egyre fontosabb médiaműveltség kialakításában és a médiaoktatásban,
emellett segítheti a médiaszövegek elemzését (vö. Aczél 2012).
De a sokat emlegetett ikonikus/képi fordulat a retorikát sem hagyta érintetlenül –
az elmúlt évtizedekben egyre inkább a figyelem középpontjába került a vizuális retorika
is. Sonja K. Foss a vizuális retorikát egyrészt a tárgyak felől, másrészt a vizuális adatok
tanulmányozásának egyik perspektívájaként ragadja meg – egyszerre funkcionális, ill.
értelmező megközelítést és alkalmazást megengedve. Brian L. Ott és Greg Dickson a
kétféle retorikai paradigma helyett a vizuális retorika tételezésének és tárgyalásának
három módját nevezik meg:
(1) a vizuális retorika mint meggyőző, nyilvános üzenet;
(2) a vizuális retorika mint a mindennapi élet, a valóság megalapozója;
(3) a vizuális retorika mint logika.
Ez tulajdonképpen ráillik a retorika klasszikusnak nevezhető hármas értelmezésére,
melyben a retorikára mint eredményre, mint folyamatra és mint eljárásra tekintünk
(Aczél 2012: 41–42).
Douglas

Ehninger

szerint

a

klasszikus

retorika

grammatikai-logikai

kiindulópontú volt, legnagyobb eredménye pedig a beszéd szintaxisának leírása, a
fogalmak tisztázása és elnevezése. Ezzel szemben a 18. századi új retorika lélektani, a
20. századi retorika pedig szociológiai kiindulópontú, fő vizsgálati területe az emberek
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közötti kommunikációs nehézségek, ill. az ezek feloldásának lehetséges módjai.
Az amerikai retorikai oktatásra és kutatásra Blair, Campbell és Whately több
kiadást megért művei hatottak leginkább. Ezek alapján az Egyesült Államokban is a
kommunikáció írott formáit kezdték vizsgálni, a 19. század végén azonban a szóbeli
közlés került a vizsgálódások középpontjába, és ez vezethetett a 20. században a
retorikaelmélet megújulásához, mely a 21. században újult erővel folytatódik.
A 20. és a 21. századi retorikai kutatások a retorikának egy-egy részét vagy
aspektusát ragadják ki, s azt állítják kutatásuk középpontjába (Adamik–Jászó–Aczél
2004: 140–150).
2.1.5.1. A retorika mint jelentés – Ivor Armstrong Richards, Roman Jakobson
A jelentés kérdéseivel legbehatóbban Ivor Armstrong Richards foglalkozott
először a Charles K. Ogdennel közösen írt Meaning of Meaning (A jelentés jelentése),
majd The Philosophy of Rhetoric (A retorika filozófiája) című, 1936-os munkájában.
Richards elméletének középpontjában a szövegösszefüggés áll: a bennünket ért
hatásokra múltbeli tapasztalataink alapján reagálunk. E hatásokat folytonosan
szelektáljuk, egybevetjük múltunkkal, s múltbeli tapasztalataink alapján osztályozzuk,
elemezzük, míg végül eljutunk a jelentésükhöz (Hangay 1997a).
Richards jelentéselmélete a szövegösszefüggésen és a szortírozás folyamatán
alapul. Eszerint a szavaknak nincs állandó, önálló, objektív jelentésük, mert kinek-kinek
más a múltbeli tapasztalata. Az irodalmi kontextus alapján: egy adott szó jelentését az
előtte és az utána álló szavak határozzák meg, s az így meghatározott jelentés a
kollektív jelentés (Hangay 1997b). Richards egy absztrahálási folyamat végén jut el
oda, hogy a szó azon kontextus hiányzó része, melyben kifejti hatékonyságát, s ez
indítja Richardst arra, hogy behatóbban foglalkozzék a kontextus fajaival. Az ember az
őt ért hatásokat feldolgozza: analizálja, összehasonlítja és osztályozza. Mivel ez a
folyamat leginkább a metaforában ragadható meg, Richards a metaforát tekinti a nyelvi
rendszer szívének. A metafora a gondolatok érintkezése, egymásra való kölcsönhatás
folyamán jön létre: tranzakció a gondolatok között, s mivel a gondolkodás metaforikus,
s az összehasonlítások útján halad előre, így ez a nyelvi metaforáknak is az alapja.
Ebben az olvasatban tehát a nyelv metaforikus természetű, így a metafora
természetének mélyebb ismerete a nyelv működésének jobb megértéséhez vezethet.
Hasonlóképpen a nyelvi közlés jelentését kívánja megérteni Roman Jakobson,
amikor a poétikai funkció vizsgálata kapcsán leírja a nyelvi kommunikáció összetevőit.
Jakobson az üzenet jelentésével és belső struktúrájával foglalkozott. Modellje bipoláris
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felépítésű: a kommunikációs aktus alapelemeiből indul ki, vagyis abból a hat
tényezőből, amelyekre szükség van a kommunikáció létrejöttéhez. Jakobson a
tényezőkhöz funkciókat rendel:

2. ábra: A kommunikáció tényezői és funkciói (Roman Jakobson)

A kommunikátor és a befogadó interakcióba kerül, amely lehet verbális,
nonverbális, illetve vizuális.
Jakobson modelljében a feladó üzenetet küld a címzettnek. Az üzenet olyan
kontextust igényel, amelyet a címzett is ismerhet, és szavakba foglalható, és olyan
kódot, amely teljesen vagy részben közös a feladó és a címzett számára, továbbá olyan
kontaktust – fizikai és pszichikai kapcsolat a feladó és a címzett között –, amely
lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjenek és maradjanak egymással. E tényezők
összessége a következő modellbe foglalható:

3. ábra: Roman Jakobson kommunikációs modellje
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Richards és Jakobson az antik retorikaelméletet fejlesztette tovább, amennyiben
a jelentéssel kapcsolatban – tudva vagy nem tudva – olyan gondolatokat fejtett ki,
amelyek már az antik retorikában és dialektikában fölmerültek.
2.1.5.2. A retorika mint etikai érték – Richard M. Weaver, Wayne Booth, Chaïm
Perelman
A retorika és az etika viszonyát már az ókortól vizsgálják. Platón hangsúlyozta,
hogy a szónok beszédkészségét csak az igazság érdekében használhatja. Az igazságot,
az emberi értékeket, a humanizmus alapelveit a filozófia és a logika módszerével és
eszközeivel kell feltárni, majd azokat a retorika hatékony eszközeivel közvetíteni és
hirdetni kell. „A retorika célja tehát az igazság és a rend megvalósítása a társadalmi
életben.” (Adamik–Jászó–Aczél 2004: 144).
Richard M. Weaver a „The Ethics of Rhetoric” (A retorika etikája) című 1953-as
munkájában ugyanezt a véleményt képviseli: a filozófia és a retorika viszonyára, az
igazság kérdésére és az értékek megőrzésére keresi benne a választ. Weaver szerint a
retorika célja az egész ember, és szerepe abban van, hogy megszólítsa, figyelmeztesse
őt. Meglátása szerint az érvek hierarchikus rendszert alkotnak a legalacsonyabbtól, a
körülményekből adódó érvektől az ok-okozati érveken keresztül az analógián és
hasonlóságon át a legmagasabbig, a meghatározásból adódó érvekig.
Wayne Booth a „Modern Dogma and the Rhetoric of Assent” (A modern dogma
és a jóváhagyás retorikája) című 1974-es könyvét a szónokok hallgatóságra tett
hatásának szentelte: azt vizsgálta, hogy a rétorok hogyan és milyen feltételek mellett
képesek hallgatóik gondolatait megváltoztatni. E beleegyezésnek lehet logikai, etikai és
érzelmi eszköze is (vö. logosz, éthosz, pathosz).
A közvélekedés nem mindig találkozik a logikai standardokkal. Az igazolás
sokszor az, amit értéknek érzünk, s ez nem mindig logikai állítás. Az értékek képezik
Perelman retorikaelméletének lényegét (Perelman 1977/1982: 21). Az értékek gyakran a
társadalmi interakció termékei (Weber 1998), megfelelnek azoknak a szükségeknek,
melyekkel

a

motivációelmélettel

foglalkozó

pszichológusok

foglalkoznak.

A

szakirodalomban léteznek standardok: ilyen Vance Packard listája az amerikaiak nyolc
rejtett szükségletéről (1. érzelmi biztonság, 2. az érték viszontbiztosítása, 3. az ego
kielégítése, 4. szeretett tárgyak, 5. az erő érzete, 6. gyökerek, 7. halhatatlanság, 8.
kreatív megnyilvánulási alkalmak), valamint Steele és Redding listája, szintén az
amerikai értékekről (1. puritán és pionír erkölcsiség, 2. az egyén értéke, 3. a siker
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elérése, 4. változás és haladás, 5. etikai egyenlőség és egyenlő lehetőség, 6. törekvés és
optimizmus, 7. hatékonyság, gyakorlatiasság és pragmatizmus, 8. a tekintély elvetése, 9.
tudomány és világi ésszerűség, 10. szociális érzék, 11. anyagi kényelem, 12. a
számszerűség tisztelete, 13. külső alkalmazkodás, 14. humor, 15. nagylelkűség és
kötelesség, 16. hazaszeretet). Nyilvánvaló, hogy ezek az értékek kultúránként és
koronként változnak, s egyetlen kultúrán belül sem jellemzők minden társadalmi
rétegre, s hogy beszélhetünk általános emberi értékekről is (vö. Adamikné 2012).
A hazai közéleti beszédek későbbi, nagyobb korpuszon történő elemzése
érdekében célszerű és fontos feladat a magyar társadalom értékeinek és szükségleteinek
hasonló feltérképezése a témában folytatott hazai kutatások és a létező szakirodalom
alapján. Ilyenek – a teljesség igénye nélkül – Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor a
témában folytatott kutatásait összegző (pl. Kapitány – Kapitány 1993; 1995; 2000;
2007; 2009, 2012), az „Értékválasztás” longitudinális vizsgálat (1990–2011)
publikációi (Kapitány – Kapitány 1990; 1994; 1998; 2003; 2007; 2011), Hankiss
Elemér (pl. Hankiss 1983, 1998, 1999; Hankiss – Manchin – Füstös 1978, 1983;
Hankiss – Manchin – Füstös – Szakolczai 1982), Füstös László (pl. Füstös 2002), Keller
Tamás (pl. Keller 2009), Ságvári Bence (pl. Ságvári 2009, 2012), valamint Andorka
Rudolf vagy Ferge Zsuzsa a témában végzett kutatásait ismertető munkái.
„Az értékekről elmondható hogy bár egyéni szinten viszonylagos stabilitást
mutatnak, kialakulásuk szempontjából talán a legfontosabb a tizenéves, illetve a fiatal
felnőttkor. E tételből következően a társadalmi szinten bekövetkező értékváltozások
elsősorban generációs jellegűek, azaz az újabb és újabb fiatal nemzedékek belépésével
magyarázhatók. A már megszilárdult értékrendszerek is képesek átalakulni, azonban
ehhez többnyire valamilyen erőteljes külső hatás szükséges. Ebből következik, hogy az
értékek megváltozása minden esetben valamilyen nagyobb politikai és/vagy gazdasági
változásra adott válasz formájában jelenik meg” (Ságvári 2009). Ebben az olvasatban a
retorikai elemzések során (is) figyelembe kell venni az adott korszakra jellemző
értékrangsort (vö. Füstös – Szalma 2010, ill. Kapitány – Kapitány 2012).
2.1.5.3. A retorika mint a motívumok, okok kutatásának tudománya – Kenneth
Duva Burke
A retorika arra is alkalmas, hogy leleplezze azokat, akik visszaélnek a szó
erejével és művészetével, s a tömegek félrevezetésére és manipulálására használják. A
20. század amerikai retorikai iskolái fontos feladatuknak tekintik, hogy a vezető
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politikusok nyilatkozatait elemezzék, és feltárják igazságtartalmukat.
Ezen irányzat legmarkánsabb képviselője a híres amerikai kritikus, filozófus és
író, Kenneth Duva Burke. Retorikaelméletének középpontjában a megnyilatkozások
okainak, motívumainak kutatása áll. Burke az emberi cselekvés alapmotívumait öt
tényezőben: a tettben, a színtérben, a cselekvőben, a módszerben és a szándékban találja
meg – erről az 1945-ben megjelent A Grammar of Motives (A motívumok nyelvtana)
című könyvében ír. Ennek folytatásában, az A Rhetoric of Motives (A motívumok
retorikája, 1950) című könyvében a gyakorlati cselekvéshez vezető magatartásmódok
kialakulását írja le, s a cselekvések mechanizmusának mozgatórugóit keresi. A tervezett
trilógia harmadik kötete, a Symbolic of Motives (A motívumok szimbolizmusa) sohasem
jelent meg. Burke rendszerében a retorika nem más, mint a meggyőzés szimbolikus
cselekvése (Adamik Tamás (főszerk.) 2010: 183–185).
Legnagyobb újítása a motívumok (okok) kutatása, Burke ugyanis motívumon a
végrehajtott cselekvés okát érti. A cselekvés motívumainak kiderítése az antik és a
középkori retorikában is súlyponti kérdés volt – ezt hét tényezővel vizsgálták: ki, mit,
hol, milyen segítséggel, miért, hogyan, mikor. (Lényegében ezt a rendszert veszi át
majd a sajtó is a hír műfajának definiálásához.)
Burke tehát „az antik és középkori retorika továbbfejlesztőjének tekinthető”
(Adamik–Jászó–Aczél 2004: 144–145).
2.1.5.4. A retorika mint érvelés – Stephen Toulmin, Chaïm Perelman
Igen erős az az irányzat, amely a retorika lényegének az argumentációt, az
érvelést tekinti, s fő feladatát az érvelés természetének és eszköztárának feltárásában és
alkalmazásának leírásában látja. Ezen irányzat legnagyobb hatású képviselői az angol
Stephen Toulmin és a belga Chaïm Perelman, aki óriási műveltségével kiérdemelte „a
20. század Arisztotelésze” titulust.
Stephen Toulmin valószínűségi érvelésen alapuló modellje, melyet a The Uses of
Argument című, 1958-ban megjelent könyvében fejtett ki a retorikai érvelés klasszikus
tételeit veszi figyelembe – Bencze Lóránt szavaival „újrarendezi a meglévő könyvtárat”
(Bencze 2003: 28). Gondolkodásunk gyakorlatias, ennél fogva a retorikai érvelés
mindennapi vagy gyakorlati érvelés, és nem formális logikai érvelés (vö. Perelman
1982). Toulmin modellje „működésbe helyezi az érvelést”, vagyis azt a gyakorlati
érvelést követi, amit az átlagos emberek is alkalmaznak a mindennapokban (Adamik–
Jászó–Aczél 2004: 144–148).
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4. ábra: Stephen Toulmin modellje (1958)

A modellben az adatok (data), az állítás vagy konklúzió, következtetés (claim) és az
indoklás, igazolás (warrant) a három nélkülözhetetlen elem. Az állítás (claim) a
hallgatóságnak, a hallgatóság jóváhagyásának felajánlott konklúzió.
Az adatok (data) azok az evidenciák vagy magyarázatok, amelyek ezt
megalapozzák. Az igazolás (warrant) híd az adatok és a konklúzió között: olyan
állításokat tartalmaz, melyek lehetővé teszik, hogy elfogadjuk a konklúziót az adatok
alapján. Az indoklás, igazolás (warrant) olyan, mint a retorikai szillogizmus, az
enthüméma nagy premisszája, ami valószínű (és nem kizárólagos vagy cáfolhatatlan)
állítás. Nagy a valószínűsége annak, hogy amit az emberek a múltban megtettek,
megteszik a jövőben is – ez a körülmények csoportjába tartozó toposz vagy érvelési
közhely. Ez utóbbival, a „retorikai közhellyel” részletesebben foglalkozik Walter J. Ong
is (Ong 1982/2010: 98–100). Az emberek tehát az adatokból állításokat következtetnek,
és a mindennapi bölcsességgel, tapasztalattal indokolnak. Toulminnál fontos fogalom
továbbá az érvelésmező (fields of argument), az érvelést körülfogó szövegösszefüggés,
hiszen ez szabja meg az érvelés hatékonyságát. A modell további elemei – a minősítés,
megszorítás (qualifier), és a megerősítés (backing) a cáfolás (rebuttal) – fakultatívak: a
bővített

Toulmin-modell

a

Cornificius

által

epikheirémaként

leírt

bővített

szillogizmusra emlékeztet.6
Az érv minősítője (qualifier) jelzi a támogató adatokban és az igazolásban lévő
következtetés erősségét. Az igazolást támogató további adatok vagy evidenciák a

6

Cornificius, a Rhetoric ad Herennium szerzője szerint a görögök által epicheirematának nevezett
érveléseket (argumentationes) célszerű használni: „Nos, a legteljesebb és a legtökéletesebb az az érvelés,
amely öt részre oszlik: a tételre, az indoklásra, az indoklás bizonyítására, díszítésére és összegzésére. A
tételben (propositio) röviden felvázoljuk, mi az, amit bizonyítani akarunk. Az indoklás (ratio) rövid
kiegészítés formájában rámutat, hogy miért igaz az, amit állítunk. Az indoklás bizonyítása (confirmatio)
több érvvel erősíti meg a röviden előadott indoklást. A díszítést (exornatio) azért alkalmazzuk, hogy az
érvelés bizonyítása után az esetet felnagyítsuk és kiszínezzük. Az összegzés (conplexio) röviden
összefoglalja az érvelést, felsorolva részeit.” Cornificus szerint ez az öt részből álló érvelés a
legtökéletesebb, de olykor négy részből is állhat, ha elhagyjuk a díszítést vagy az összegzést,deállhat
háromból is, ha mind a díszítést, mind az összegzést mellőzzük, mert jelentéktelen ügyről van szó. Cicero
az epikheirémát okoskodásnak (ratiocinatio) nevezi, és valószínűleg a szillogizmusból eredezteti.
Quintilianus szerint viszont az epikheiréma abban különbözik a szillogizmustól, hogy a szillogizmusnak
több fajtája van, és igaz tételekből következtet, az epikheiréma viszont többnyire valószínűekből (vö. a
Retorikai lexikon Epikheiréma-szócikkével (Adamik Tamás (főszerk.) 2010: 338–340)).
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megerősítés (backing). Amikor a konklúzió nem következik a bemutatott adatokból,
használhatunk cáfolást (rebuttal), egyfajta ellenigazolást, magyarázatot arra, hogy az
adatok miért nem vezetnek a konklúzióhoz, illetve hogy miért vetheti el a hallgatóság a
bemutatott adatokra épülő konklúziót. A gyakorlatban sokszor hiányos az érvelés. A
meggyőzésnek ezt a jellemzőjét Arisztotelész vette észre először: megalkotta az
enthüméma (görög: en thümo – ami a gondolatban van) fogalmát. „Mindenki
bizonyítással érvel úgy, hogy vagy példát alkalmaz, vagy enthümémát: e kettőn kívül
nincs más” (Rétorika 1356b). Minthogy nem a formális logika szerint érvelünk, a
szónokok nem (vagy nem mindig) követnek teljes érvelésláncot, gyakran „rövidítenek”.
Az enthüméma értékét az adja, hogyha a hallgatóság kitölti a hiányzó részt, részeket,
érdekeltté válhat a vita folyamatában, részt vehet az érv felépítésében, s ezáltal
öntudatlanul is meggyőzheti magát. Ennek az együttgondolkodásnak nagy hatása lehet,
jelentősen emelheti a beszéd értékét (Adamikné 2012). A teljes, kibővített modell a
következő:

5. ábra: A kibővített Toulmin-modell

Chaïm Perelman korszakalkotó műve, a La nouvelle rhétorique (Az új retorika)
vagy Traitéde l’argumentation (Értekezés az érvelésről) is 1958-ban jelent meg.
A könyv első részében, amely az érvelés kereteivel foglalkozik, Perelman az új
retorikát az érvelés elméleteként definiálja, hiszen az ugyanúgy meggyőzésre törekszik,
mint a régi: igyekszik elnyerni a hallgatóság beleegyezését, odaadását. Az érvelés
feltételezi a szándékok találkozását: egyfelől a szónok szándékát, hogy meggyőzzön (és
ne parancsoljon, kényszerítsen vagy manipuláljon), másfelől a hallgatóság pozitív
attitűdjét a befogadásra. A hallgatóság tehát fontos szerepet játszik az érvelésben: a
szónoknak a sikeres meggyőzés érdekében a hallgatósághoz (annak felfogásához,
hitéhez, elveihez és magáénak vallott értékeihez) kell igazítania az érveit.
Az érvelés kiindulópontja című második részben Perelman a hallgatóság
ragaszkodásának,

tárgyainak

(anyagi

javak,

igazságok,

előfeltételezések,

értékhierarchiák, előnyök), illetve a hallgatóság szempontjából erős és gyenge érvek
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fontosságáról ír. A jelent, a jelenlevőséget megteremteni – ez a szónok sajátos és fontos
feladata. Ennek eszközei a szó- és gondolatalakzatok, valamint a szóképek. Ezt a
megjelenítő erőt már Arisztotelész is fontosnak tartotta: szerinte a szemléletesség azt
jelenti, hogy a szónok a hallgatóság szeme elé állítja, mozgalmasságukban ábrázolja a
dolgokat, s ezáltal érzelmeket ébreszt bennük, mert érzelmi elfogadás nélkül nincs
meggyőzés. Minthogy a jelen levő dolgok hatnak az érzelmekre, így ezeket érzelmileg
is közel vihetjük a hallgatósághoz.
A harmadik részben (Az érvelési technikák) Perelman a közhelyek, az általános
érvek és a valóság viszonyával foglalkozik, s ezeket összekapcsoló (asszociatív) /pl.
logikai, ok-okozati és az ellentéteken alapuló érvek/ és szétválasztó (disszociatív) /ezek
a valóság és látszat, a rejtett és nyilvánvaló viszonyán alapulnak/ csoportokra bontja. Az
összekapcsolás, az asszociáció kvázilogikai érvei a formális logika bizonyító érveihez
hasonlatosak (vö. Zentai 2004, 2006, ill. Zentai – Tóth 2004).
A valóságon alapuló asszociációs érvelésnek két fajtája van; az egyik az
egymásutániság sorrendjén, a másik az egyidejű létezésen alapul. Míg az
egymásutánisággal kapcsolatos érvekben az ok-okozati kapcsolat játszik fontos
szerepet, addig az egyidejű létezéssel kapcsolatos érvelésben a cselekvő személy és a
tettei között fennálló viszony feltárása, azaz a jellem, az éthosz a döntő. A valóság
struktúrájára alapozott érvelésben pedig a legfontosabb a példa, a modell és az
analógia.
A szétválasztó, a disszociációs érvelés legalább olyan fontos, mint az
összekapcsoló: a filozófia történetében ugyanolyan gyakran fordul elő, mint napjaink
pártpolitikai vitáiban (Adamik–Jászó–Aczél 2004: 146–148).
„Az Új retorika jelentősége elsősorban abban van, hogy szerzői felismerték a
formális logika, valamint a retorika-dialektika különbségét, felismerték azt, hogy
Arisztotelész megalapozta mind a formális logikát, mind a gyakorlati érvelést, az
argumentációt. A stílussal is foglalkoznak, és hangsúlyozzák a stílus érvelő szerepét.”
(Adamikné 2013: 32).
Bár a hallgatóság jelentőségét minden korban hangsúlyozták, Perelman érdeme,
hogy kitágította a hallgatóság fogalmát, és újra ráirányította a figyelmet.
2.1.5.5. A retorika mint stílus – Peter Ramus, a liège-i mű-csoport, Heinrich F.
Plett
A 16. században működő francia Peter Ramus az érvelést és a szerkesztést
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kivette a retorikából, és áthelyezte a logikába – érdekes fordulatot idézve elő ezzel a
retorika történetében. Ramus a retorikában az élokúciót hagyta meg, vagyis a stílust.
Számos követője volt, tanítványa, Omer Talon 1574-ben publikálta az első olyan
retorikát, amely már csakis a stílussal foglalkozik. Többek között Chaïm Perelman is
elítéli Ramusnak ezen lépését, szerinte ez vezetett a retorika átmeneti hanyatlásához,
„degenerálódásához”.
A belgiumi Liège egyetemén működő retorikusok 1970-ben publikálták
Általános

retorikájukat

(Rhétorique

générale),

melyben

–

annak

címével

megfogalmazottakkal szemben csak a stílussal, azon belül is az alakzatokkal és a
szóképekkel foglalkoztak. Rendszerezésük sajátos, strukturalista nyelvészeti szempontú,
s nem a retorikán alapul, ezzel magyarázható, hogy a klasszikus retorikától eltérő
módon foglalkoztak a szóképekkel és az alakzatokkal. Az irányzat képviselői a nyelvi
normától (zéró fok) eltérő nyelvi jellegzetességeket (écart), összefoglaló néven
métaboles-nak (alakzatoknak) nevezik; a jelentő (Saussure meghatárotása alapján:
signifiant) síkján megkülönböztetnek metaplasmusokat (hangalakzat) és metataxisokat
(mondatalakzat), a jelentett (Saussure: signifié) síkján pedig metaszémákat (szemantikai
alakzat: a trópusok) és metalogizmusokat (gondolatalakzat). Az összes alakzatot
négyféle eljárás valamelyikével lehet generálni: elvétellel, hozzáadással, elvétellel és
hozzáadással egyszerre, s végül felcseréléssel (vö. Genette 1970/1977). A mű-csoport
alakzatelmélete voltaképpen Arisztotelész és Quintilianus rendszerét fejleszti tovább,
hiszen Arisztotelész a normától eltérő „idegenszerű” szavakat elvétellel, hozzáadással
és felcseréléssel hozza létre, Quintilianus pedig ugyanezt a három eljárást sorolja fel,
kiegészítve azzal, hogy a felcserélést felosztja immutációra és transmutációra (vö.
Adamik–Jászó–Aczél 2004: 146–148).
Munkásságukat – Magyarországon is (Fónagy 1990) – többen elismerik,
követőik „neoretorikusoknak” nevezik őket, mivel azonban tevékenységük a
retorikának csak részterülete, s többen is igen kemény kritikával illették őket, ezért
„esetükben az újretorikus címke túlzásnak tekinthető” (Adamikné 2013: 32).
Ugyanezt az irányzatot képviseli a német retorikus, Heinrich F. Plett is, aki
Systematische Rhetorik (Rendszeres retorika) című, 2000-ben publikált könyvében az
alakzatokat már a műelemzés és műértés, azaz a hermeneutika szemszögéből tárgyalja.
Célja, hogy a retorikai elocutiót szemiotikai, nyelvészeti, pragmatikai és esztétikai
alapon rendszerezze. Vizsgálódásainak középpontjában három problémakör áll: 1. az
alakzatok rendszere, 2. az alakzatok pragmatikája, 3. az alakzatok esztétikája. Plett
korábban megállapította már (Plett 1988: 163), hogy az alakzatok eltérő kommunikációs
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helyzetekben eltérő funkciókkal bírnak:
(1) hétköznapi kommunikáció során tájékoztató;
(2) retorikai kommunikáció során meggyőző;
(3) szépirodalmi kommunikációs helyzetben pedig öncélú (autotelikus) funkcióval.
Az ilyen egyszerűsítő rendszerezésnek lehet alapja, de le kell szögezni azt is,
hogy bár az alakzatok összességében a tájékoztatás, az információközvetítés és a
meggyőzés elméletileg elválasztható, de az alakzatok a szöveg egészében egységként
megjelenő, sokszínű jelentésképző funkcióval szövik át a nyelvhasználatot (Pethő 2011:
56).
2.1.5.6. A retorika mint azonosulás/ösztönzés – Kenneth Duva Burke, Sonja K.
Foss
Ezen irányzat képviselője a már említett híres amerikai kritikus, filozófus és író,
Kenneth Duva Burke (ld. 2.1.5.3.), aki a Rhetoric of Motives (A motívumok retorikája)
című 1950-ben publikált könyvében a gyakorlati cselekvéshez vezető magatartásmódok
kialakulását írja le, s a cselekvések mechanizmusának mozgatórugóit keresi. Elmélete
fontos szerepet játszott az 1970-es évek retorikai megnyilatkozásainak kritikai
vizsgálatában,

igazságtartalmának

kiderítésében.

Az

azonosulás

terminusa

(identification – identifikáció) hozzájárult az etikai bizonyíték, a retorikai viszonyulás
és a hallgatóság fogalmának tisztázásához. Burke a retorikát szociológiai oldalról
közelíti meg: az elidegenedés szerinte komoly problémát okoz az emberi viszonyokban,
s kiküszöbölésében fontos szerepet szán az azonosulásnak, amely azt az egyesítő erőt
jelenti, amely a retorika eszközeivel közelebb hozza egymáshoz az embereket.
A modern retorikai tradíción belül kifejlődött egy új irányzat, a Sonja K. Foss és
Cindy L. Griffin nevéhez köthető ún. „invitációs” vagy „ösztönző retorika” (Foss –
Griffin 1995). A kimondottan és vállaltan feminista megközelítésű invitációs retorika
olyan „meghívás”, vagyis „ösztönzés” a megértésre, amely végeredményben a kapcsolat
létrejöttét eredményezi. Az invitációs retorikát a felek egyenlőségének, értékességének
és elkötelezettségének elvei alapozzák meg és vezérlik. A meghívásos jelleg öt
alapvetésen nyugszik:
(1) a kommunikáció célja egymás megértése;
(2) a közlő és befogadó egyenlő felek;
(3) az eltérő perspektívák értékes kiindulópontok lehetnek;
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(4) változást csak saját döntésük alapján érhetnek el a felek;
(5) valamennyi résztvevő nyitott a közös és kölcsönös változásra.
A meghívás gesztusa a hallgatóság bevonására vonatkozik, s célja, hogy mind a
rétor, mind a közönsége egy mélyebb, gazdagabb jelentés és megértés létrejöttéhez
járulhasson hozzá, amelynek révén a felek képesek lesznek nem csupán a megértésig,
hanem egymás elfogadásáig, elismeréséig, sőt akár új jelentések megformálásának
szándékáig is eljutni.
Az invitációs retorika elveti a hallgatóságban keltett félelmek, szorongás vagy
erős érzelmek eszköztárát: nem egyenlőtlenség, hanem egyenlőség elvű (Aczél 2012:
104–105).
2.1.5.7. A retorika mint műelemző módszer
A műelemzés egy szöveg értelmének vagy jelentésének bizonyos szempontok
szerinti feltárása a megismerés és megértés céljából; szövegelemzés, szövegértelmezés.
Az első lépés a szöveg nyelvezetének grammatikai tisztázása. A grammatikai elemzés
különösen fontos idegen nyelvű szövegek értelmezésekor, de anyanyelvi szövegek
esetében is szükség van rá. A grammatikai elemzés során fel kell tárni a szavak
jelentését, valamint a mondatok szerkezetét. A mondatelemzés a bonyolult és hosszú
mondatok megértéséhez nélkülözhetetlen. Az egyszerű mondatok elemzésében a
fogalmi alapú, kérdésekre épülő mondatelemzés a leginkább célravezető, azért is, mert
kérdései szinte azonosak a klasszikus retorika és Burke oknyomozó kérdéseivel (ld.
2.1.5.3., ill. 2.1.5.6.).
A

mondatértelmezésben

segítségünkre

lehet

a

beszélő

szándékának

(beszédaktusok) és az új közléseknek (aktuális mondattagolás) a megállapítása. (Az
elemzés technikájára ld. Adamikné – Hangay 1995.) Miután grammatikai szempontból
megértettük a szöveget, megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a szöveg jelentését,
üzenetét kiderítsük.
A 19. század vége felé a franciáknál alakult ki az explication de texte
(szövegmagyarázat) nevű irányzat, mely az irodalmi művet a konkrét műalkotás felől
közelíti meg. Az idők folyamán sokat változott, mégis kialakultak bizonyos állandó
szempontjai. Ez a módszer analitikus-szintetikus, az irodalomtörténet folyamatában
értelmezi a művet, ugyanakkor belső értékeire is ügyel, kiegyensúlyozottnak mondható.
Az angolszász irodalomkritika legjelentősebb irányzata a New Criticism (új
kritika, új irodalomtudomány), fénykorát a 20. század negyvenes-ötvenes éveiben élte.
31

Szerzői a belső megközelítésre fektették a hangsúlyt, az irodalom irodalmiságát,
specifikus jellegét kívánták feltárni, különösen a költészet terén. Szövegelemezési
módszerük a close reading (szoros olvasás), melynek során nem törődtek a mű külső
megközelítésének szempontjaival: az életrajzi, a pszichológiai, a szellemtörténeti
adatokkal, sem a mű hatásával, viszonyával korához, a hagyományokhoz vagy az alkotó
többi művéhez. Kétségtelen tény, az ellenkező végletet képviselte, de az adott
szituációban megvolt a jelentősége: a műre irányította a figyelmet.
Az új kritika teoretikusai közül Ivor Armstrong Richards foglalkozott a
legbehatóbban a jelentés, a megértés és az értelmezés kérdéseivel. Elméleti
munkásságának nyomán – melynek lényege a szemantikai relativizmus, a jelentés
viszonylagossága (nyelvi relativizmus) – bontakozott ki a reader response (az olvasó
válasza) irányzat. A mű jelentéséhez tehát hozzájárul a mindenkori olvasó.
Mind az új kritika, mind a reader response szélsőséges módszerek, bár az adott
szituációban megvolt a jelentőségük. Kiegyensúlyozott módszer az explication de texte,
kellően foglalkozik magával a szöveggel, beépíthető az olvasó reakciója, ugyanakkor
nem hanyagolja el a mű külső kontextusát, a kort, az irodalomtörténeti összefüggéseket
és az író életművét.
A műelemzési irányzatok közé tartozik a retorikai elemzés (ld. 5.1.).
2.1.5.8. A retorika mint fogalmazástanítás – Kindrick – Olpin – Patterson, Corbett
– Connors
Az Amerikai Egyesült Államokban a 18. század végétől kezdve egészen a mai
napig tanítanak esszéírást az egyetemi retorikai kurzusokon, valamint külön
foglalkoznak a szónoklás és a vitatkozás tudományával. A retorika napjainkban egyre
inkább magára vállalja a fogalmazástanítás feladatát. R. L. Kindrick, L. R. Olpin és F.
M. Patterson 1980-ban megjelent könyve az A New Classical Rhetoric (Új klasszikus
retorika) az írás művészetébe kívánja bevezetni olvasóit, de retorikai kézikönyvében E.
P. J. Corbett és R. J. Connors is foglalkozik a szöveg felépítésével és a kifejezésmóddal
/Classical Rhetoric for the Modern Student (Klasszikus retorika modern tanulószámára,
1965/1999)/.
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2.2. Retorika és nyelv
„A beszéd egyfajta jel, úgyhogy ha nem tesz világossá valamit, nem tölti be a
funkcióját.”
(Rétorika 1404b)
„Az ember gondolkodó és beszélő lény, és egész élete gondolkodásból és
beszédből áll, és mindig jobban csak abból. Az ember szavakkal gondolkodik, és
szavakkal cselekszik.”
(Babits 1909/1978: 93).
A nyelvi jelekből a kommunikáció során a nyelv által előírt szabályok szerint
mondatokat, szövegeket formálunk. A nyelvi jeleket a beszédben alkalmazzuk, tehát a
beszéd valójában működésben lévő nyelv. A nyelv és a beszéd fogalmának
szétválasztására először Ferdinand de Saussure svájci nyelvész, a strukturalizmus
„atyja” tett kísérletet. Más nyelvekben is megkülönböztetik a nyelv és beszéd fogalmát
(pl. angol: language – speach; német: Sprache – Rede; francia: langue – parole). De
fogalmazhatunk úgy is, hogy a nyelv egy eszközkészlet, a beszéd ennek a működtetése.
Bárczi Géza szerint a felvilágosodás korában egységesülő magyar társalgási
nyelvnek az igényes szépirodalmi írásbeliség volt az alapja (Bárczi 1996: 327), és a
következő idézetből kiderül, hogy Benkő Loránd is hasonlóképpen vélekedett: „A
nyelvi eszmény igen nagy mértékben a nyelvi igényesség szülötte, ezért bizonyos
magasabbrendűségre, esztétikai igényre törekvő nyelvhasználat a legfőbb táplálója, így
az írott nyelven belül főként az irodalmi célú és igényű írásbeliségben kapott erőre...”
(Benkő 1960: 40)
Az irodalom olyan alapvető társadalmi funkciót tölt be, amelyre minden emberi
közösségnek szüksége van, bár a társadalom működtetésében konkrét szerepe nincs. Ez
a körülmény a felelőtlenség szabadságával ruházta fel a költőket és az írókat, tág teret
nyitva az egyéni kísérleteknek, és így a tartalmi, illetve a formai fejlődésnek. Hosszú
ideig az irodalom is a valóság nyelvi reprezentációjának egy módjaként jelent meg. Ez a
szerep a nyelv alapvető szerepe: ebben a megközelítésben az irodalmi és nem irodalmi
használat a célt tekintve nem különbözik egymástól. A nyelv a valóság másolatát adja,
hanem a valóságot konstruáló, a problémaértelmezést elsőrendűen befolyásoló tényező,
adott esetben politikai küzdelmek eszköze. Ebből a viszonyból és aktusból teljesen
szervesen nő ki a tükrözéselmélet mimézis-fogalma (Ong 1977: 284).
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Az irodalom tárgya hosszú ideig az ember külső valósága volt – ugyanaz a
közeg, amelyben a nyelv nem-irodalmi, mindennapos működése végbement. Ráadásul
ezt a való élettel közös tárgyat többnyire a szóbeli nyelvhasználatban szokásos elbeszélő
módon adta elő, így az író és a mindennapos nyelvhasználat nyelvi problémái többékevésbé azonosak voltak. A 18. század második felétől kezdve az irodalmi ábrázolásban
egyre jelentősebb szerepet kap az ember belső világa, de e tekintetben a nyelv
eszköztára meglehetősen hiányosnak bizonyult. Ez a hiány sokkal inkább oldható fel
metaforával, mint új szóalakok létrehozásával, hiszen az írónak/költőnek olyasmit kell
nyelvi formába öntenie, amiről olvasójának nem (feltétlenül) lehet érzékszervi
tapasztalata. A metafora – kétpólusú jellege miatt – különösen alkalmas erre a célra. A
19. század derekától az irodalom fontos tárgyává válnak az ember érzékszervi alapú
tudattartalmai, de erre is akadt „megoldás”: szinesztéziás szópárt alkotó szavak
szemantikai metszéspontja egyedi, más módon megragadhatatlan tudattartalom-elemek
nyelvi reprezentációjára nyújt módot. Természetesen nem csupán a metafora és a
szinesztézia, hanem a stiláris eszközök széles eszköztára áll az irodalmi kifejezés
segítségére. Az egyes korszakok és irányzatok eltérő szerepet szántak ezeknek az
eszközöknek: míg a romantika és a szimbolizmus inkább a metaforát, az
impresszionizmus a szinesztéziás szókapcsolatokat, addig a szürrealizmus az
érintkezésen, találkozáson alapuló metonímiát részesítette előnyben.
Az ember külső és belső világának „szavakba öntése” az írókat, költőket a
közlés ösztöne a nyelvvel való folyamatos küzdelemre készteti, az irodalmi kifejezés
igénye az emberi tudat újabb és újabb területeit hódította meg a nyelvi kifejezés
számára. Az irodalomból azután ezeknek a verbalizációs eljárásoknak az a része, amely
a nem irodalmi nyelvhasználatban is alkalmazhatónak bizonyult, átment a mindennapi
nyelvbe (Benczik 2001).
Murray Edelman szerint a politikai események nagyrészt a leírásukra
alkalmazott nyelv termékei. Edelman a politikai eseményeket és folyamatokat olyan
komplex és homályos jelenségeknek tartja, melyek szorongást kelthetnek bennünk, s a
bennünk szorongást keltő, bonyolult tapasztalatokat és megfigyeléseket metaforák és
mítoszok segítségével egyszerűsítjük és látjuk el jelentéssel (Edelman 2000: 179–193).
A metaforák és mítoszok, úgy általában a stíluseszközök többek „díszítőelemeknél”:
komoly érvelő, logikai szerepük is van, élményszerűvé tehetik a közlést, közösen
asszociált kulturális mintákat hívhatnak elő – lehetővé tehetik az átjárhatóságot a
racionális és emocionális között.
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2.2.1. A meggyőző nyelv
A megértésnek pedig fontos része az elemzés, hiszen a beszéd egyik elsődleges
funkciója – a fentebb tárgyaltakon túl – a másik ember meggyőzése, gondolatainak,
magatartásának és viselkedésének befolyásolása. Különösen nagy a jelentősége azoknak
a közlési módoknak, amelyeknek célja az emberek kisebb vagy nagyobb csoportjainak
meggyőzése, cselekedeteik irányítása. Ezt Péter Mihály a nyelv perszuazív (meggyőző)
funkciójának nevezi (Péter 2012: 105–107), s vallja, hogy a különböző meggyőzési
stratégiák szorosan összefüggenek a tömegek lélektani sajátosságaival (Le Bon
1913/1993).
A politikai propaganda előszeretettel használ bonyolult, illetve többjelentésű
szavakat, szimbólumokat, amelyeknek aktuális értelme csak egy adott kontextusban
határozható meg. (Péter 2012: 108–113) A propaganda modern mítoszokat, egyfajta
hőskultuszt hoz létre, célja a tömegek mozgósítása, legvégül hogy előzetes gondolkodás
nélküli cselekvést váltson ki. Ezért egyik fontos eszköze a politikai propagandának a
dichotomizálás, a „mi” és „ők” éles szembeállítása – jellemzője volt ez a 20. század két
különösen hatásos, egyben tragikus következményekkel járó propagandanyelvezetére: a
hitleri nácizmuséra és a sztálini önkényuraloméra (Péter 2012: 114–131).
A propaganda nyelvi sajátosságaival több tekintetben rokon jegyeket mutat a
korunkban egyre erősebben terjedő reklámtevékenység nyelve (Péter 2012: 132–143) –
a propagandanyelvhez hasonlóan a reklám nyelve is célratörő, de hajlékonyabb,
találékonyabb a stiláris és retorikai eszközök használatában (vö. Lózsi 2012).
2.2.2. A leplező nyelv
A nyelv gondolataink, érzelmeink, értékítéleteink, törekvéseink és a világhoz
való viszonyunk kifejezésére és közlésére szolgál, annak elsőrendű közege. Azonban a
nyelv egész életünket átható működésének van egy nagyon is fontos, a szerző szavaival
élve „fonák oldala”, egy sajátos funkciója: gondolataink, érzéseink, szándékaink
különböző okok folytán vagy célok érdekében történő leplezése, álcázása. A nyelv
használatának ezt az oldalát (a latin velare „leplez” ige alapján) nevezi Péter Mihály
velatív, azaz leplező funkciónak (Péter 2012: 11).
Péter Mihály a „hamis beszédet” filozófiai problémaként megközelítő görög
szofistáktól, a velük vitába szálló Platónon át jut el Quintilianushoz és az alakzatos
beszédhez (oratio figurata) (Péter 2012: 59–63). Ennek lényege, „hogy nem mondjuk ki
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azt, amit mások tudomására akarunk hozni, csak sejtetjük (…) olyan rejtett értelem,
amelyet a hallgatóságnak kell kitalálnia.” (Quintilianus, idézi: Péter i.m.: 61) A leplezés
retorikai eszközei Péter álláspontja szerint közvetlenül utalnak a nyelv leplező
funkciójára. Ilyenek: a) a kétértelműség (amphibolia); b) a valamely kijelentésből a
rejtett értelemre való utalás alakzata, az emphaszisz; c) a szöveg homályossága
(szkotiszon); d) az elhallgatás (aposziopészisz); e) a túlzás vagy nagyítás (deniószisz); f)
a kicsinyítés (litotész); g) az általánosítás; h) az allegória; i) az irónia; és a j) metafora.
2.3. Retorika és stílus
„Le style est l' homme même”, vagyis „A stílus maga az ember.” A sokat idézett
mondat Georges-Louis Leclerc, Buffon grófjának 1753. augusztus 25-én elhangzott
Értekezés a stílusról (Discours sur le style) című akadémiai székfoglaló beszédéből
származik, melyben Buffon a stílussal, annak problémáival foglalkozik. A stílussal,
mely „hű tükre az ember gondolkodásának, erényeiben és gyengeségeiben egyaránt”,
hiszen árulkodik a gondolkodás gazdagságáról vagy szegénységéről, helyességéről és
elevenségéről is (Babits 1909/1978: 88–89).
2.3.1. Stílusnemek, stíluserények
„Jó szónokok stílusa olyan, mint minden jó stílus: nemesen egyszerű és a tárgyhoz mért:
külön »szónoki stílus« nincs.”
(Babits 1909/1978: 99)
A szónoki megnyilatkozások elemzések során fontos szempont lehet a
stílusnemek, a stíluserények és a stilisztikai eszközök megállapítása. A tudományos
stilisztika alapjait Arisztotelész fektette le Rétorikájában és Poétikájában.
A három beszédfajtáról (törvényszéki, tanácsadó, bemutató) megállapítja, hogy
stílusuk különböző. Arisztotelész a világosság stíluserényét ismerte még csak, ami
azonban csak akkor igazi erény, ha illik a dolgok természetéhez, ha illően világos a
szónoklat, akkor szép, kellemes és izgalmas is egyben. Később Theophrasztosz
szétválasztja mestere tanítását két erényre: világosságra és illőségre, s – az Arisztotelész
szerint – a stílus alapját képező nyelvhelyességet is stíluserénnyé tette. Negyedik
stíluserényként az ékességet nevezte meg, mely a szóképekben, az alakzatokban és a
prózaritmusban mutatkozik meg. Valószínűleg ő alkotta meg a három stílusnem tanát is.
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A négy stíluserény (1. világosság, 2. illőség, 3. nyelvhelyesség, 4. ékesség) és a három
stílusnem (1. egyszerű, 2. közepes, 3. fennkölt) tanát a későbbi retorikák is átvették
(Adamik Tamás (főszerk.) 2010: 1087–1099).
Azt már Quintilianus is megállapította, hogy a három klasszikus stílusnem
számtalan stílusárnyalatra bomlott az idők során. A stílusárnyalatokat tovább színezheti
még az alkotó egyénisége, ízlése, a szónok személyisége. Cicero a szónok három
funkcióját (tanítás, szórakoztatás /megnyerés/, meggyőzés) a három stílusnemmel
kapcsolta össze. „De amennyi feladata van a szónoknak, annyi stílusnem van: az
egyszerű a bizonyításban, a középső a gyönyörködtetésben, a fennkölt a megindításban;
ez utóbbiban van a szónok minden ereje.” (Cicero – idézi: Adamik. In: Adamik Tamás
(főszerk.) 2010: 1097) Cicero azt az „ékesszóló” (eloquens) szónokot kereste, akit,
amilyet Marcus Antonius sohasem látott. Aki közügyeket érintő kérdésekben úgy
beszél, hogy bizonyít, gyönyörködtet, s egyben megindít. Aki az adatokat egyszerű
stílusban közli, a közepessel megnyeri, s a fennkölttel megrendíti (azaz meggyőzi),
gyönyörködteti hallgatóságát, hiszen: a bizonyítás szükségszerű, a gyönyörködtetés
kellemes, a megindítás maga a győzelem. A jó szónok tehát a stílusnemeket a megfelelő
feladat ellátásakor kell, hogy alkalmazza, s a tökéletes szónok tökéletessége – többek
között – a stílusban leledzik.
2.3.2. A nyelvhelyesség mint alap
„A stílus alapfeltétele a nyelvhelyesség.”
(Rétorika 1407a)
A nyelvtudomány valamikor a homéroszi időkben a nyelvművelésért született
meg: előbb volt retorikai oktatás (bizonyítja ezt az Iliász), előbb írtak retorikákat (már a
Kr. e. 5. századtól), s csak azután, a Kr. e. 2. században születtek meg az első
nyelvtanok (Adamikné 2013: 308). Az igényes nyelvhasználatra való törekvés ősi és
egyetemes emberi igény: a természeti népeknél is van egy törekvés az igényes
nyelvhasználatra, tanácskozások, szertartások alkalmával (Leakey 1995).
2.3.2.1. A nyelvi rétegek, a nyelvi norma és a nyelvművelés
A mindenkori nyelvállapot nem egységes, a nyelvben több változat él egymás
mellett. A nyelvváltozatok összességét nemzeti nyelvnek nevezzük.
A szabályozottság szempontjából a nyelvváltozatoknak három csoportja van:
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1. a köznyelv és az irodalmi nyelv; ide sorolhatók a regionális köznyelvek;
2. a területi változatok, ezek a nyelvjárások (dialektusok);
3. a

társadalmi

változatok

(szociolektusok),

ezek

a

szaknyelvek

és

a

csoportnyelvek, melyek esetében nincsen szó nyelvekről a szó teljes értelmében,
mivel ezeket elsősorban sajátos szókészletük jellemzi (saját nyelvtani
rendszerük vagy saját hangrendszerük ugyanis nincsen).
A köznyelv vagy közmagyar tulajdonképpen a közös nyelv, a nyelvközösség
egésze számára közös nyelvváltozat, ami a szabályos, igényes nyelvhasználat mintája.
Az irodalmi, vagy más nevén szépirodalmi nyelvváltozat sajátos, hiszen egy irodalmi
műbe bármelyik nyelvváltozatot be lehet emelni, alapja azonban az igényes köznyelv.
A nyelvjárások nyelvek a nyelven belül, mivel megvan minden, a nyelvre
jellemző tulajdonságuk: sajátos hangrendszerük, szókincsük és nyelvtani rendszerük. A
köznyelv és a nyelvjárások közötti átmeneti típusú nyelvváltozatok a regionális
köznyelvek: a nyelvjárási területeken nyelvjárási színezettel beszélt köznyelvről van
szó.
Az irodalmi nyelvről általában azt tartják, hogy írott nyelvváltozat, a
köznyelvről pedig azt, hogy beszélt nyelvváltozat. Ez a különbségtevés csak nagyjából
felel meg a valóságnak: a pódiumnyelv, a szónoklatok nyelve is irodalmi nyelvváltozat,
pedig beszélt változat; a levelek nyelve pedig sokszor írott köznyelvi változat. A
nyelvjárások elsősorban beszélt nyelvváltozatok, de van írott regionális köznyelv, és
tudunk arra is példát, hogy egynémely költők nyelvjárásban alkottak (Adamikné 2013:
309).
Napjainkban megjelent a társadalmi együttélés egy olyan új módja, amelyben az
információ hálózatba szervezett tárolása, elszállítása, áramlása játssza a központi
szerepet. Ez az „információs társadalom”, és ebben, a tudás alapú társadalomban egyre
nagyobb szerephez jut az ismeretekhez való hozzáférés, az információk – biztonságos –
tárolása, (vissza)kereshetősége. Ezen igényt nemcsak az információk mennyiségének
gyors növekedése, hanem az Internet és a technika korábban nem tapasztalt fejlődése és
terjedése idézte elő. (vö. Molnár 2007: 101–124) Edward Sapir így nyilatkozik a
modern kommunikációs eszközök hatásairól: „A távközlési technikai eszközök
sokasodásának két fontos következménye van: megnöveli mindenekelőtt a közlés
hatósugarát, úgyhogy bizonyos vonatkozásban az egész civilizált világ pszichológiai
szempontból éppoly kis egységgé válik, mint egy primitív törzs. Másrészt lényegesen
csökkenti a közvetlen földrajzi érintkezés fontosságát.” (Sapir, idézi: Heller 2001: 36)
Az emberi alkalmazkodóképesség egyik folyományaként igyekszünk ezeknek az új
38

kihívásoknak, elvárásoknak mindenféle téren megfelelni – nem számolva a
következményekkel.
Alapvetően mindent gyorsabban végzünk: gyorséttermekben étkezünk, rövid
szöveges üzenetekben kommunikálunk, tömörített formátumokban tároljunk hang- és
képfelvételeinket, digitalizáljuk a könyveket, hogy „ne foglaljanak annyi helyet”. Nem
meglepő, hogy nyelvhasználatunk is alkalmazkodik ehhez a megváltozott életmódhoz, s
mind gyakrabban térünk el a nyelvi normától. És sajnos nemcsak a köznyelvben, de
egyre inkább tapasztalható ez a nyelvi stílusrétegek minden terén, s egyre nagyobb teret
hódit az igénytelen nyelvváltozatnak számító szleng és az argó is.
Nem ritka, hogy egyes szavakat, kifejezéseket rövidített, „tömörített” formában
használunk (pl. ’Napot!, Viszlát!, Szasztok!, stb.), egyre inkább terjed az „i” kicsinyítő
képzővel létrejött szavak általános használata (pl. cuki, szupi, depi, öngyi, koli, ovi, isi,
szivi, bari stb.) – igaz ez utóbbi jelenség elsősorban a fiatalok nyelvhasználatára
jellemző. De nem szánunk elég időt a szavak, kifejezések lefordítására, magyarítására
sem – gondoljunk csak pl. az álláshirdetésekben megjelenő, az emberek többsége
számára sokszor értelmezhetetlen kifejezésekre (sales, management stb.) Gyakori, hogy
más nyelvekből „fonetikus” átiratban veszünk át szavakat, kifejezéseket, szinte „egy az
egyben” (pl.: fájl, csaó, lúzer, dizájn, sztájliszt stb.) – pedig az idegen szavak
használatára vonatkozó helyesírási alapelvek elég egyértelműen fogalmaznak.
Aktuális jelenség a cigány eredetű szavak egyre gyakoribb használata – a roma
és nem roma származású emberek között egyaránt (György 2004). Erre magyarázat
lehet a nyelvi közeg, de értelmezhetjük ezt a jelenséget egyfajta furcsa (fordított)
integrációként is. A problémát az jelenti, hogy a cigány eredetű szavak (de nem csak
ezek) „használói” sokszor nincsenek tisztában az átemelt szavak jelentésével, stiláris
minőségével. Nem feltétlenül baj tehát, ha más nyelvek elemeit is ismerjük, „Nam unius
lingue uniusque moris regnum inbecille et fragile est” azaz, „Mert az egynyelvű és
egyszokású ország gyenge és esendő.”7, de körültekintően kell bánnunk az idegen
szavak magyar nyelvbe való átvételével. Mérlegelnünk kell, vajon tényleg gazdagítjuk-e
így a nyelvet, vagy éppen ellenkezőleg: ártunk szépségének.
A szóbeliség és az írásbeliség közötti kapcsolat, egymásutániságuk nyilvánvaló.
Napjainkban – elsősorban a modern kommunikációs médiumoknak köszönhetően – úgy
tűnik, egyfajta „fordított kronológia” megvalósulásának lehetünk szem- és fültanúi: a
hagyományos írásbeliség kezd megváltozni, jelesül a szóbeliség (illetve a nonverbális

7

István király intelmei – A vendégek befogadásáról, fordította Kurcz Ágnes.
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kommunikációs elemek) egyes elemei kezdenek az írásban is „megjelenni”, és viszont.
Az emberi kommunikáció fejlődése meglehetősen könnyedén követhető akár a
társadalom nyelvhasználatának (illetve emlékeinek) vizsgálatával. Napjainkban, a
technikán alapuló társadalmi, kommunikációs korszakban kereshetjük a megváltozott,
és igen sokszor sajnos meglehetősen hanyag nyelvhasználat további okait, hiszen
következményeként megjelent egy új nyelvhasználati forma is, amely a technikai
eszközökhöz, illetve azok felületéhez alkalmazkodik: a „netnyelv”.
Az SMS- vagy netnyelv napjaink egyik legérdekesebb nyelvi jelensége, melynek
talán leginkább szembetűnőbb jellemzői a műszaki jellegű rövidítések, betűszavak /pl.
ftp, RAM, ROM, CD/DVD, HTML, IP/, szófordulatok /pl. FAQ (frequently asked
questions – gyakori kérdések), IMHO (in my humble opinion – szerény véleményem
szerint), LOL (laughed out loud – hangosan (ki)nevetni ill. kinevetve lenni), ASAP (as
soon as possible – amilyen gyorsan csak lehet)/, AKA (as known as – másnéven) vagy a
smiley-k /magyarosan csak szmájlik, vagy emocionális ikonok, pedig nevezhetnénk
őket hangulatjeleknek is/. Tény, hogy a kommunikáció új formája során a csatorna
igénybevételéhez billentyűzetet kell ragadnunk, és ez gondolataink kifejezésének,
közvetítésének talán leglassabb módja. De nem csak időnyerés sarkallja a netnyelvet
beszélőket az újítások alkalmazására – céljuk lehet a személyközi kommunikáció nonverbális, illetve metakommunikációs elemeinek „pótlása” is (Bódi – Veszelszki 2006).
Bódi Zoltán szerint „Az interneten az írás és a beszéd kommunikációs
műfajainak sajátos keveredése figyelhető meg, a fejlesztések ellenére még mindig
jellemzően írásos formában megjelenő szövegek – a különböző internetes műfajokban
különbözőképpen, de határozottan – a beszélt nyelv bizonyos sajátosságai felé
közelítenek.”

(Bódi

2004:

286)

Az

internetes

szövegek

szerkezetükben,

kivitelezésükben távolodnak a hagyományos írásbeliségtől. Ennek egyik okaként a
megváltozott,

az

internet

jellegéhez,

az

interaktív,

hipertextes

szövegekhez

alkalmazkodó olvasási szokásokat nevezi meg Jakob Nielsen, hiszen az interneten az
olvasók nem lineárisan haladnak előre az olvasással, hanem „szkennelnek”, vagyis
szavakra, szerkezetekre fókuszálnak. Ezért az ilyen oldalak szerkesztése is a könnyű,
gyors értelmezhetőséget célozza meg, hasonlóképpen a spontán beszélt nyelvhez, ahol
az egyidejűség, az interaktivitás, a pillanatnyiság miatt ugyanilyen igényeknek,
elvárásoknak kell megfelelni. Annak ellenére, hogy az elektronikus levelezés
alapvetően írott szöveg, a szövegek megformáltsága gyenge, gyakran teljesen hiányzik
a korrekció, így sok közös vonást lehet találni a spontán élőbeszéd és a spontán témájú
elektronikus levelezés és a különböző beszélgető platformokon megjelenő szövegek
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tervezési és kivitelezési folyamatai között.
„A netnyelv általában közelebb van az írásbeliséghez, de sok beszédsajátosságot
hordoz.” (Bódi 2004: 291) Bódi véleménye szerint az internetes nyelvhasználatról
általánosságban kevés állítást lehet megfogalmazni, és úgy véli, hogy „az alapvető
helyesírási és kivitelezési normáktól való eltérés jellemzően nem tudáshiányból, hanem
a korrekció esetleges elmaradásából vagy a nyelvi elemek önálló, kreatív használati
szándékából, az emocionalitás, a csoportnyelvi jelleg és az írás vizuális üzenethordozó
erejének kihasználási szándékából fakad.” (Bódi 2004: 292) Szerintem azonban
napjainkban sajnos sok esetben jelenik meg a két ok „elegye” – az egyéni kihasználási
szándékkal gyakorta párosul a tudás, illetve a nyelvi normák ismeretének hiánya. Az
emocionalitás, a tempó „tartása”, az SMS-ek esetében a karakterekkel való „spórolás”
nem lehet mentség az írott nyelv szabályainak tudatos, és rendszeres felrúgására!
„Az interneten az írott beszélt nyelvi szövegek módosulnak, és elszakadnak a
hagyományos írásbeliségtől, bizonyos jellemzőikben inkább a szóbeliséghez közelítenek.
Figyelemre méltó változáson megy keresztül a poszt-Gutenberg-galaxis korában a
magyar nyelv is, hiszen a világhálón az írott nyelv egyre határozottabban követi
bizonyos szempontból a beszélt nyelvet.” (Bódi 2004: 292) De nemcsak az írott nyelv
követi a beszélt nyelvet: a beszélt nyelv is gyakorta veszi fel az írott szöveg
sajátosságait. Ez a jelenség elsősorban a fiatalok nyelvhasználatában figyelhető meg,
bár – igaz más okból – a különböző szakmai nyelvet (pl. katonai nyelv) használók
körében is találunk erre példát. Véleményem szerint az okok a „virtuális világ”
térhódításában keresendők – legalábbis a fiatalok körében. Az SMS-ekben, a különböző
beszélgető platformokon (MSN, Skype, chat programok, stb.) megszokott gyors tempó
már a szóbeli megnyilvánulásokban is megjelenik – gyakorta hallani a Neten elterjedt és
népszerű rövidítéseket élőszóban, társalgás közben is. (pl. „Itt vok.”, „Lájkolom ezt a
ruhát.”, „Ez nagyon LOL!” stb.)
Alapvetően nem „hiba” a rövidítések használata, ha „félszavakból is megértjük
egymást”, s ez voltaképpen nem is a modern technika generálta jelenség. Ottlik Géza
Iskola a határon című regényében a szereplők közt egyfajta sajátos jelrendszer, egy
külön nyelv alakul ki:
„- Bébé? - szólt rám.
- No?
- Ide se figyelsz? - kérdezte szelíden.
Ez a halk „ide se figyelsz” most azt jelentette, hogy nyissam ki azt az ilyen meg
olyan fülemet, ha egyszer járatja a pofáját, mert így meg úgy, és az édesanyám
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meg ez meg az. Egyszóval súlyos gorombaság volt. Ámbár nemcsak ennyit
jelentett; hiába írnám le a leírhatatlan durvaságokat, ennél is több indulatos
szemrehányást fejezett ki Szeredy kérdése. Meg mást is. Nehéz ezt
megmagyarázni idegennek. A dolgok fontosságát s egyben a fontosság
lényegtelenségét. Sok mindent, amit megtanultunk valaha együtt. A világ hülye
valószínűtlenségét. Elvigyorodtam hát, és azt feleltem, hogy neked is, édes
öregem, meg arra a kopasz fejedre, és megizélheted a micsodát; minthogy
azonban mi már több mint harminc esztendeje soha nem használtuk egymás közt,
s Dani mások előtt sem, a mindennapi - legalábbis számunkra valaha
mindennapi -, trágár katonai nyelvezetet, ez a feleletem csupán így hangzott:
- Ühüm. Tudom. Magdával.
(...) No de mindegy, hagyjuk. Úgy tettem, mintha Szeredyt okolnám
kudarcunkért.
- Sz - mondtam dühösen. - Mb.
(...) Szeredy Daninak azonban, aki mindezt tudta, és nevetett, csak mordultam
egyet dühösen, halk torok- és ajakhanggal, „Mb!” vagy „Hmp”, de a hiteles,
eltéveszthetetlen, valódi kiejtéssel, s ő értette, hogy mit akarok mondani. (...)
Fütyülök rátok. Mb!”
(Ottlik 1992: 6–7)
2.3.3. Összegzés
Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy újabban sajátos nyelvváltozat alakult
ki az interneten, ez írott nyelv ugyan, de a spontán beszéd sajátosságai jellemzik, ezért
írott beszélt nyelvnek nevezik. Az írott nyelvváltozat szerkesztettebb, igényesebb, ezért
tanácsolják azt, hogy sokat kell fogalmazni, tudniillik a gondos szerkesztés hat a beszéd
szerkesztettségére; a sokat fogalmazó ember igényesebben beszél – a sok
írásgyakorlatot már az ókori retorikatörténet kiemelkedő alakjai, Cicero és Quintilianus
is javasolta.
Régebben normatív és nem normatív nyelvváltozatokat különböztettek meg a
nyelvi norma szempontjából. A normatív változatnak az irodalmi nyelvet és a
köznyelvet tekintették, a nem normatív változatoknak pedig a nyelvjárásokat, a
regionális köznyelveket és a csoportnyelveket. Időközben azonban megváltozott a
norma tudományos fogalma, így azt mondhatjuk, hogy mindegyik nyelvváltozatnak
megvan a maga sajátos normája. A mértékadó nyelvhasználat fogalma nem szűnt meg,
42

erre használják újabban a standard, sztenderd terminust (Adamikné 2013: 309).
A mértékadó nyelvhasználat vagy norma vagy köznyelv történeti fejlődés
eredménye, és Magyarországon csak viszonylag kései nyelvváltozat. Az ősmagyar- és
az ómagyar kori nyelvváltozat csak nyelvjárásokban létezett, és majd csak az 1500-as
évek közepén indult meg az egységesülési folyamat. Ez csak a 19. században, a
köznyelv létrejöttével ért véget, melynek kialakulásához hozzájárult a könyvnyomtatás
feltalálása, a nyelvtanírók tevékenysége, az olvasás tanítása (az ábécék), a
felvilágosodás és a reformkor íróinak tevékenysége, a nyelvújítási mozgalom, a
helyesírás szabályozása 1832-ben, és az első akadémiai nyelvtan megjelenése 1846-ban.
A Magyar Tudós Társaság, azaz a Magyar Tudományos Akadémia 1830-ban a magyar
nyelv ápolásáért jött létre, erről szól Széchenyi első akadémiai beszéde. „Az egész
európai kultúráról van szó, amikor nyelvi normáról, nyelvművelésről beszélünk.”
(Adamikné 2013: 310)
„A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás, a nyelv fejlődésének
bizonyos ésszerű korlátok közé szorítása, sőt e fejlődés irányítása.” (Bárczi 1974: 16)
Grétsy

László

meghatározása

szerint:

„a

nyelvművelés

az

alkalmazott

nyelvtudománynak az az ága, amely a nyelvhelyesség elvei alapján, a nyelvi műveltség
terjesztésével, a nyelv egészséges fejlődését igyekszik segíteni. Célja és tartalma nem
örök és változatlan, hanem idő és hely függvénye; legidőszerűbb feladatait mindig az
adott társadalom szükségletei határozzák meg” (idézi Adamikné 2013: 310–311). A
nyelvművelés tulajdonképpen nyelvi ismeretterjesztés, a helyes nyelvhasználat, a
nyelvtan közkinccsé tétele, magyarázata. A nyelvi tények megítélésének alapelve az
érthetőség, a normához való igazodás, a jóhangzás.
A nyelvművelés mindig kettős irányú: egyrészt magára a nyelvre hat (tehát
nyelvközpontú), másrészt a nyelvet használó emberekre (tehát emberközpontú),
ezenfelül magába foglalja a határon túli nyelvváltozatok gondozását, így ebben az
értelemben nemzetközpontú. A nyelvi rétegek, a nyelvi norma, a nyelvhelyesség
befolyásolhatja egy szöveg stílusát, hiszen a nyelvi jelenségeket legtöbbször a stílus
szempontjából ítéljük meg. A stílusközpontú nyelvművelő tevékenységet a nyelvi
eszmény elérése határozza meg. „A nyelvi eszmény egy olyan magyar nyelv (…), mely
épen őrzi a maga hagyományos, értékes tulajdonságait, azaz a tömörséget, a
képszerűséget, a finom árnyaltságot, a világos szabatosságot és a változatos hangzást,
továbbá a rugalmasságot, mely magába foglalja nemcsak a különféle műfajokhoz,
hanem a megváltozott igényekhez való simulást, anélkül, hogy szakítania kellene
jellemével.” (Bárczi 1974: 24)
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A nyelvi eszmény elérése érdekében beszélhetünk hosszú- és rövidtávú nyelvi
tervezésről, nyelvi stratégiáról, és nyelvújító mozgalmakról is. A nyelvújítás
Magyarországon szűkebb értelemben a 18. század végén, a 19. század elején végbement
nyelvi mozgalom, amelynek célja tudományos és irodalmi nyelvünk kiművelése.
Tágabb értelemben a neológia és a nyelvművelés magába foglal minden, az uralkodó
nyelvállapot frissítésére, gazdagítására irányuló tudatos törekvést.
„Jól és szépen az ír, aki tüzes neológus és tüzes ortológus egyszersmind, s
egyességben és ellenkezésben van önmagával.”
(Kazinczy Ferenc: Ortológusok és neológusok nálunk és más nemzeteknél)
A nyelvhelyesség tehát elengedhetetlen követelmény, a jó stílus alapja. Ügyelni
kell a helyes, a köznyelvi normának megfelelő mondatszerkesztésre és szóhasználatra.
Stilisztikai célból természetesen el lehet térni a köznyelvi normától, hiszen a tudatos,
hibák, az eltérések mind-mind lehetnek stíluseszközök, a kevésbé, vagy egyáltalán nem
szándékolt hibák és eltérések azonban stilisztikailag kifogásolhatóak, stílustörést
eredményezhetnek.
2.4. „Metaforák” – Stilisztikai eszközök és a retorika. Szóképek és alakzatok
„Szellemes népnek szellemes a nyelve, szellemes embernek szellemes a stílusa. Az ilyen
stílus, a lélek eleven mozgásának eredménye, a hallgató vagy olvasó lelkét is eleven
mozgásba hozza. S a lélek ily mozgása a legnemesebb élvezet.”
(Babits 1909/1978: 91)
A szemléletesség és a hatásosság nyelvi eszköze a képszerűség: a mű a befogadó
fantáziájában képet idéz fel. A képes beszéd a nyelvi elemek többnyire szintagmatikus
szinten jelentkező átvitt értelmű használatán alapszik. Ennek nyelvi eszközei a
szóképek, a trópusok.
Nem minősíthetőek képnek a betű szerint értelmezhető, reális kijelentések /pl.
„Ködben a templom dombja… Lányok sírnak a házban.” (Weöres Sándor: Valse
triste)/. Viszont kép az a szövegelem, amely csak közvetve vonatkozik az objektív és
szubjektív világra, és csak a szövegbe beépülve funkcionál képként /pl. „Lyukas és
fagyos az emlék.” (Weöres Sándor: Valse triste)/. Tehát a kép egyik eleme beleillik a
szöveg szemantikai síkjába. Ez a képelem az, amelyet hasonlítanak, azonosítanak:
emlék. A másik főelem nem illik bele – az, amihez hasonlítanak, amivel azonosítanak:
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lyukas, fagyos. Vagyis ha a valósággal vetjük egybe a képet, ezt szemantikai
szabálytalanság, tartalmi ugrás hozza létre.
Míg a képek egy részét a nyelvi jelek közötti szelekció, (metafora,
megszemélyesítés, allegória, szimbólum), addig másik részét a kombináció (metonímia,
szinesztézia) hozza létre. Másképpen megfogalmazva: a szóképek egy része
névátvitellel (pl. a metafora), másik részük névcserével keletkezik (pl. a metonímia).
Az alakzat a klasszikus retorika alapfogalma. Arisztotelésztől napjainkig hol a
retorika, hol a nyelvtudomány, hol az irodalomtudomány keretében így vagy úgy,
mindig foglalkoztak az alakzatokkal, de mind az alakzatok meghatározása, mind
rendszerezése, mind a számuk bizonytalan.
Mivel „az alakzat olyan rögzített és hagyományozott nyelvi forma (szóalak,
fordulat, kifejezésmód), amelynek a felhasználása hatásosabbá teszi a stílust, illetve a
közlést.” egyszerre szerkezet (forma) és művelet (funkcionálás) is egyben. „Az alakzat
mint kodifikálódott nyelvi séma eredetét tekintve olyan átalakító eljárás eredménye,
amelynek során a beszélő kommunikációs célból eltér a megszokott, normatívnak
tekintett nyelvi formáktól, és ez az új struktúra beépül a beszélő tudatába, majd retorikai
jelenségként kategorizálódik.” (Szathmári (főszerk.) 2008: 6)
Az ókori retorikusok, elsősorban Arisztotelész és Quintilianus az alakzatok
forrásaként a nyelvi hibát jelölték meg, bár Quintilianus kiegészíti azzal, hogy az
alakzat ösztönösen nyelvi hiba, tudatosan viszont retorikai jelenség.
„…egy meghatározott nyelvi sémát nem feltétlenül és nem mindig egy meghatározott
normához való viszonya, hanem az adott beszéden vagy szövegen belüli funkciója avat
alakzattá.” (Vígh 1981: 488)
„Az alakzatok és szóképek közti különbségtétel elméleti síkon nem tisztázódott
soha megnyugtató módon.” (Bencze 1996a: 234) Míg a szóképek elsősorban kognitív
műveleteket feltételeznek, addig az alakzatok nyelvi-szintaktikai műveleteket (Bencze
1996a 241–242), de mindkét csoport funkciója azonos: a kontextustól függő hatáskeltés.
Ez magyarázhatja, hogy az egyes retorikák – Quintilianustól napjainkig – a köztük levő
különbségeket is taglalják, elemzik, de általában együtt tárgyalják ezeket mint az
„elocutio” eszközeit. A klasszikus, antik retorikához képest a modern retorika inkább a
használat felől közelít a szóképekhez és az alakzatokhoz, s működésükben próbálja
megragadni őket.
Összefoglalásképpen elmondható, hogy az ékesség eszközei a szóképek, az
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alakzatok és a prózaritmus. A stíluseszközök köre ennél azonban jóval tágabb, hiszen
tulajdonképpen minden nyelvi eszköznek lehet valamilyen stilisztikai funkciója. A
stílusnak érvelő funkciója van, de mivel az érvelésnek érzelmi lehetősége is van
(pathosz), a stílus az érzelmekre való hatást is szolgálja, s ezért kell a stílus kérdéseit
mindenképpen a retorika rendszerén belül vizsgálni.
2.4.1. A nyelvi kép: „rendellenesség” és „szabályszerűség”
A nyelvi képek megítélésének kérdésében gyakran ütközünk ellentmondásokba
az ezzel foglalkozó szakirodalomban. Kemény Gábor több tanulmányt [(1) A nyelvi kép
mint

„rendellenesség”

(Tudománytörténeti

vázlat;

(2)

A

nyelvi

kép

mint

„szabályszerűség” (A tudománytörténeti vázlat folytatása); (3) A nyelvi kép:
„rendellenesség” és „szabályszerűség” (Egy saját elgondolás körvonalai)] is szentel a
témának,

jelesül

annak,

hogy

a

nyelvi

képekre

rendellenességként,

avagy

szabályszerűségként tekintsünk. A tudománytörténeti vázlat alapján körvonalazódó
saját elgondolásáról szóló írásában (Kemény 2000) összegzi a két korábbi
tanulmányban (Kemény 1999a; Kemény 1999b) megfogalmazott érveket, ellenérveket,
s szemléletes példákkal támasztja alá a nyelvi képek megítélésének e két, látszólag
ellentmondásos alternatíváját, valamint megpróbál választ adni a kérdésre, vajon miért
lehet az, hogy a nyelvi képet majd két és fél ezer éven keresztül hol
„rendellenességnek”, hol „szabályszerűségnek” minősíti a szakirodalom. Kemény
szerint ez alapvetően annak köszönhető, hogy bár látszólag ugyanarról a jelenségről
folyik a szó, valójában azonban az egyes szerzők nem egészen ugyanarról beszélnek,
amikor képet, nyelvi képet, (jelentés)alakzatot, metaforát stb. emlegetnek. Kutatása
során Kemény megpróbálkozott a lehetetlennel – az „áttekinthetetlenné terebélyesedett
nyelvikép-szakirodalom” áttekintésével. Arra a következtetésre jutott, hogy a kérdésben
véleményt nyilvánító szerzők legalább háromféle képet szerepeltetnek példaként és
érvként – ezt ő kettőre redukálja példái segítségével, de ezt is elegendő oknak tartja
arra, hogy eltérő álláspontok alakulhassanak ki, hiszen „ez is elég ahhoz, hogy a
vitapartnerek két malomban őröljenek” (Kemény 2000: 74).
Szerinte a három (nyelvi) kép a következő:
(1) exmetafora vagy halott kép = katakrézis /elnevező, jelet pótló képek,
amiket olyan fogalmak jelölésére alkot meg a nyelv, amelyekre saját
szava addig nem volt; ezek tehát nem esztétikai céllal, hanem
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kommunikációs szükségletből keletkeznek (Kemény éppen ezért
felveti a kényszerkép elnevezést)/;
(2) közhasználatú kép /általában van mellettük (helyettük) valamilyen
semlegesen

köznyelvi

megnevezés

vagy

kifejezés,

amelytől

stílusértékben eltérnek (javarészt a bizalmas, az argó, a durva, a tréfás
irányába)/;
(3) költői kép. (Kemény nem tartja szerencsésnek az elnevezést, hiszen
ilyen képek nemcsak költőktől erednek, és nemcsak a költészetben
fordulnak elő. Mivel ezek egyéni, alkalmi leleményből fakadó képek,
a szerző a kényszerkép mintájára javasolja a leleménykép elnevezést.)
A közös elnevezés (nyelvi képek) oka pedig az, hogy szemantikai alapjuk, az
alapjukul szolgáló szemantikai mechanizmus gyakorlatilag azonos, közös.
Mégsem ugyanarról a dologról beszélnek, akik „a képet” hol természetes, hol
különleges jelenségnek minősítik, hiszen, bár hasonlóan jönnek is létre ezek a képek, a
továbbiakban, a tényleges nyelvi közlésben és megértésben már nagyon is eltérően
működnek. Az elméletet a „pók” szó, különböző „értelmezéseire” lehetőséget adó
példákkal (köznyelvi és költői képként) támasztja alá, s összegzi a kettő közötti
szemantikai,

stilisztikai

és

szövegtani

különbségeket,

s

összegzésképpen

az

exmetaforákat, katakréziseket és közhasználatú képeket a továbbiakban jelölő képnek, a
költői képeket pedig kifejező képnek nevezi. /Így szűkítve kettőre a korábban még
három kategóriát./ Véleménye szerint a két képtípus különböző működésén alapulnak a
George Lakoff és szerzőtársa Mark Johnson nevéhez fűződő „konceptuális
metaforaelmélettel” (Lakoff – Johnson 1980) szemben megfogalmazott kritikák is.
Kemény szerint a kifejező kép természetes közege a szépirodalmi nyelv (a
költészet és a művészi próza), de előfordulnak ilyen típusú képek a nem szépirodalmi
nyelvhasználatban is (elsősorban olyan műfajú írott szövegekben, amelyek jellegüknél
fogva közel állnak a művészi prózához, pl. esszé, a publicisztika egy része és a
szónoklat). A beszélt nyelvre inkább a jelölő típusú képek használata jellemző, de egy
szemléletes példával (Tamási Áron – Ábel a rengetegben c. művéből) rámutat, hogy a
székely népnyelvben még él a „figurázásnak” nevezett jelenség, azaz a szavakkal,
nyelvi képekkel való játék. /A szépirodalmi nyelvre jellemző kifejező képek más nyelvi
rétegben való előfordulása alapján felvetődő kérdésre, miszerint vannak-e jelölő típusú
képek a művészi nyelvhasználatban is, a szerző (egy majdnem kizárólagos) nemmel
válaszol tanulmánya folytatásában, tehát szerinte ez a jelenség fordítva nem, vagy csak
47

alig működik./
A tanulmány címében nem véletlenül az „és” szó szerepel, és nem a „vagy” –
írásának hetedik pontjában Kemény „természetes” és egyben „rendellenes” jelenségnek
tartja a nyelvben a képeket:
 mindkét képtípus természetes is, különleges is attól függően, milyen nyelvi
környezetben működik – mindkettő természetes a maga közegében, és
különleges a másikéban /„A jelölő kép a nem költői kommunikációnak a
természetes kifejezőeszköze, a költészetben ritka, különleges. És megfordítva:
amilyen természetes a kifejező kép a költői nyelvben, annyira szokatlan,
rendhagyó a mindennapi közlésben.”(Kemény 2000: 82)/;
 a költői nyelvtől idegen a terminologizáció, hiszen kijelentései egyediek,
egyszeriek, megismételhetetlenek, a nem költői nyelvtől viszont az indirekt
(sugalló, sejtető, egyedi képek által történő) közlésmód az idegen.
Kemény szerint létezik egyfajta „mobilitás” a két képcsoport között. Jelölő
képből, ha megfelelő kontextusba kerül, válhat kifejező kép (megújított köznyelvi kép),
hiszen a költők szívesen merítenek (tudatosan és öntudatlanul is) a nyelvi közkincsből,
így a jelölő kép alkalmilag kifejező funkcióra tehet szert. A kifejező képnek jelölő képpé
válása azonban a szerző véleménye, tapasztalatai alapján jóval kevésbé gyakori: „Az
igazi költői kép nemigen tud köznyelvivé válni, mert jelentésének hullámzó, vibráló,
oszcilláló volta (élesebben fogalmazva: az, hogy jelentése nincs is, és éppen ez a
jelentése!) alkalmatlanná teszi a jelölő funkció betöltésére. (Ezzel természetesen nem
akarom azt állítani, hogy azok, amelyek mégis köznyelvivé váltak, korábban sem voltak
költőiek!)” (Kemény 2000: 83). A mobilizáció kérdésének taglalása végén arra a
következtetésre jut, hogy a felvetett problémák lehetnek az okai a különböző
alakzatlexikonok elkészítésével kapcsolatos (pl. tartalmi összeállítás) nehézségeknek is,
mely kérdéskörrel a Szathmári István a nevével fémjelzett Alakzatlexikon 2008-as
megjelenése előtt (és azt követően is) is foglalkozott.8
Összegzésképpen, Kemény arra a következtetésre jut, hogy a nyelvi kép
természetes és különleges is egyszerre – mindkettő, és így igazából egyik sem. (Tehát
rendellenesség és szabályszerűség is egyben, illetve egyik sem…) A tanulmány utóirata

8

Az Alakzatlexikon megjelenése előtt pl.: (1) Szathmári István (szerk.) 2003. A retorikai-stilisztikai
alakzatok világa. Tinta Kiadó, Budapest; (2) Szathmári István (szerk.) 2006. A stilisztikai alakzatok
rendszerezése. Tinta Kiadó, Budapest; és a lexikon megjelenése után: (3) Szathmári István 2008. Az
alakzat vitatott alapkérdései az alakzatlexikonban. In: Magyar Nyelvőr, 2008., 132. évf./1. sz., 18–26.
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talán még a (szerző által „körvonalazódónak” titulált) elgondolásnál is tovább mutat, s a
nyelvi képek megítélésében sarkosan fogalmaz: „a jelölő kép és a kifejező kép
kategóriája nem tartalmaz semmiféle értékelő mozzanatot. Egy kép nem jobb attól, hogy
kifejező jellegű (és megfordítva). Vannak a nyelvben zseniális jelölő képek (ilyen volt
például a holdkomp az angol lunar module helyett), és, mi tagadás, vannak gyengécske
kifejező képek (nemcsak a sajtóban, hanem némelyik nagy költőnknél is).” (Kemény
2000: 83)
2.4.2. A szóképek
„A szókép valamely szónak (verbum) vagy kifejezésnek (sermo) saját jelentéséből egy
másikba való művészi átvitele.”
(Quintilianus 2008: 8, 6, 1)
A szókép röviden szólva jelentés- vagy névátvitel. Görög neve troposz, latinul
tropus, a magyarban trópus (jelentése: fordulat). Az elnevezést Cicero említi először.
Sokféle szókép létezik, a négy alapszókép (avagy a négy mestertrópus):
1. a metafora,
2. a metonímia,
3. a szinekdoché,
4. és az irónia.
A szimbólum származhat metaforából is, metonímiából is, sőt szinekdochéból is. A
metafora egyik fajtája a megszemélyesítés, belőle származik az allegória. Az irónia
fajtái: az enyelgés és a litotész. A metaforának további fajtái vannak: megszemélyesítés,
körülíró metafora, metalépszisz, képzavar, talány, szinesztézia, névcsere.
A szóképek között bonyolultságuk alapján megkülönböztethetünk elemi képeket
(egy elemből álló kép), komplex képeket és továbbszőtt képeket.
2.4.2.1. A négy mestertrópus
A fogalmat Kenneth Burke vezette be a szakirodalomba 1941-ben, és a
metafora, metonímia, szinekdoché és irónia négyesét értette rajta (Adamikné 2013:
226). a négy mestertrópus megkülönböztetése a mai magyar stilisztikákból hiányzik, a
régiekben megvolt. Egy 16. századi francia retorikusra, Peter Ramusra vezethető vissza
(vö. a Retorikai lexikon Peter Ramus-szócikkel, Adamik Tamás (főszerk.) 2010: 829–
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831), s olvasható a mai angolszász retorikákban is. Az irónia ide vétele meglepő lehet,
de ha megfigyeljük a szókép eredeti meghatározását – szó és szöveg jelentésátvitele –,
akkor az irónia idetartozik (nem hagyhatjuk le a meghatározás második felét).
Elsőként Cornificius volt az a Kr. e. 80-as években, aki kísérletet tett a szóképek
és az alakzatok szétválasztására: elkülönített tíz, a többitől különböző alakzatot – ezek
lettek később a szóképek, vagy más néven: trópusok. (Az alakzatok latin elnevezése:
figura.) Quintilianus Kr. u. 96-ban megjelent 12 kötetes Szónoklattanában már
egyértelműen elkülöníti egymástól a szóképeket és az alakzatokat - szerinte „a szókép
valamely szónak vagy kifejezésnek saját jelentéséből egy másikba való művészi átvitele”
(Quintilianus 2008: 8, 6, 1), míg az alakzat „a beszédnek valamilyen műfogással
megújított formája” (Quintilianus 2008: 9, 1, 14). A különbség az, hogy a szóképnél
jelentésátvitelről beszélhetünk, míg az alakzatnál erről nincsen szó (Adamikné 2014). A
pontos elkülönítés ellenére Quintilianus is tisztában volt azzal, hogy a szóképek és
alakzatok szétválasztása nem könnyű, az alakzat ugyanis az egész szándék színleléséről
szól, vagyis a szöveg és a hanghordozás értelme eltérő az elsődleges jelentéstől, a
szóképben ezzel szemben csak a szavak szintjén tapasztalunk eltérést (vö. Quintilianus
2008: 9, 2, 44–46). Az iróniára így például igaz mind a szókép, mind az alakzat
meghatározása (vö. Pölcz 2014).
2.4.2.2. A metafora
„...prózastílusban csak közhasználatú és alapjelentésű szavakat, valamint metaforákat
használhatunk. ezt az is mutatja, hogy mindenki csak ezeket alkalmazza; ugyanis
mindenki metaforákkal, közhasznú és alapjelentésű szavakkal társalog.”
(Rétorika 1404b).
A metafora (ógörög: μεταφορά – átvitel; magyar műszóval képmásítás)
összevont, „egybecsúsztatott” hasonlat, két fogalom, tulajdonság tartalmi-hangulati
kapcsolatán alapuló szókép – talán a leggyakrabban használt szóképek egyike. Két
szerkezeti eleme van, az azonosító és az azonosítandó. A hasonlattól formailag
annyiban tér el, hogy nincs benne konkrét grammatikai jelzés, mely erre az azonosításra
utalna. Tehát összehasonlításon alapul, de különbözik a hasonlattól, ti. a hasonlítás meg
nem jelölésében. A metafora a névátvitellel kapcsol össze két fogalmat valamilyen
szemléletbeli vagy szerepbeli hasonlóság alapján.
Annál nagyobb a metafora hangulati ereje, minél eredetibb, minél távolabbi
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dolgokat kapcsol össze. A metafora a hagyományos, szürke kifejezés helyett
elevenebben, plasztikusabban láttatja a jelenségeket, érzékileg jeleníti meg az érzelmek
komplexitását, lényeges tájékoztatást ad az alkotói szubjektumról (árulkodik pl. a költő
lelkivilágáról).
A metafora két fogalma tulajdonképpen téves ítélet, tartalmi összeférhetetlenség
alapján azonosít, hoz dinamikus viszonyba, mert a jelöltet inadekvát szóval nevezi meg.
Ezt az alkotói szemantikai folyamatot kell a befogadónak újból végigkövetnie, hogy a
metafora jelentéséhez eljusson.
A metaforikus kép feszültsége éppen abból ered, hogy a két jelentéssík közötti
összefüggés létező is, és nem létező is egyben. Ezért mindig eredeti, hiszen az
azonosítás sokféle kombinációból születhet. Alakja szerint a metafora kétféle lehet:
teljes és csonka.
Igen fontos, a természetes nyelvekben meglévő felhasználási lehetősége, hogy
pótoljon egy hiányzó elnevezést (üveg nyaka, szája stb.).
A köznapi beszédben és az irodalomban is azonosítandó tartalmak
megragadhatóvá tétele (virágot a virágnak), néha pedig egyenesen különbözőségeik
elsikkasztása érdekében metaforák százait, ezreit alkalmazzuk nyelvünkben, leginkább
a retorikában, a politika nyelvezetében, ahol részben el akarják kerülni a dolgok nevén
nevezését, és ahol részben nem létező dolgokról beszélnek „képes beszéd” formájában.
Az ókorban metaforának nevezték azt a jelenséget, amikor valaki egy hasonlatot
használt egy általa meg nem nevezett dolog nevén nevezése helyett, azért, mert az egyik
dolog hasonlít a másikra, vagy nem létezik megfelelő szó az említett dologra (nyelvi,
szókincsbeli hiányosság esete).
„… [a metafora] helyénvalónak látszik, ha a szóban forgó dologra nincs külön
kifejezés, így e szóképet a megvilágítás, nem üres szójáték céljára alkalmazzuk” (Cicero
1987: 228) „Névátvitelnek azt nevezem […] amikor a hasonlóság alapján átvisszük
valamely szó jelentését egy másikra, vagy díszítő célzattal, vagy a nyelv fogyatékossága
miatt.” (Cicero 1987: 231) Quintilianus a katachrésis/abusio elnevezéssel illeti a
metaforának azt a használatát, amikor „névvel nem rendelkező […] dolgoknak olyan
nevet adunk, amely közel esik hozzá” (Adamik 1998b: 223), s csak akkor nevezi
metaforának a szóképet, ha olyan dologra alkalmazzuk, amelynek van neve. Ez a
megkülönböztetés azonban nem általános az antik retorikában. Például Cornificius a
téves szóhasználatot nevezi katachrésisnek/abusiónak, a Quintilianusi jelentés nem
szerepel nála; a metaforának hat funkcióját sorolja fel (ti. szemléletesség, tömörítés, az
obszcenitás elkerülése, nagyítás, kicsinyítés, díszítés), s ezek között sem szerepel a
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nyelvi hiány (latinul inopia) kiküszöbölése (Cornificius 1987: 252–253).
2.4.2.2.1. Helyettesítés – Hasonlítás – Interakció
Max Black három különböző elméletet említ tanulmányában (Black 1990) a
metaforával kapcsolatban – egyúttal megjegyzi, hogy mind a három elméletet a
metafora lehetséges megközelítéseinek tartja, s javasolja a metaforák lehetséges
osztályainak e három elmélet szerinti megkülönböztetését (Black 1990: 446).
Az első megközelítés a metafora helyettesítés-elmélete. E szerint a metaforát
bizonyos szó „szerint vett kifejezések helyett használjuk.” (Black 1990: 436) Így annak
megértése egy találós kérdés megfejtéséhez hasonlít. A találós kérdésre pedig –
bizonyos esetekben – azért lehet szükség, mert egyszerűen nem jut eszünkbe, vagy
hiányzik a „szó szerinti vett kifejezés”, tehát a metafora a catachresis egy fajtája. Black
szerint catachresis nem más, mint egy szó új jelentésű használata, a szókészlet
hiányosságainak orvoslására; „a jelentéstranszformáció szembeszökő esete, amely
valamennyi élő nyelvben mindennapos jelenség.” (Black 1990: 437) Amennyiben a „szó
szerint vett kifejezés” tényleg hiányzik, a metafora gyorsan szó szerintivé válhat.
A helyettesítés-elmélet speciális eseteként mutatja be Black a metafora
hasonlítás-elméletét. Ez az elmélet azt próbálja megragadni, milyen kapcsolat van a szó
szerinti és a metaforikus kifejezés között. A kapcsolatot a hasonlóság, illetve analógia
fogalmában látja. Eszerint, a metafora összevont vagy kihagyásos hasonlat. A
különbség a helyettesítés-elmélet és a hasonlítás-elmélet között az, hogy az egyik a
„Richard egy oroszlán” kifejezést a „Richard bátor” mondatra fordítja le, míg a másik
„a Richard olyan (bátorságát tekintve), mint egy oroszlán” mondatra. És a hasonlításelmélet azért lesz a helyettesítés elmélet egy speciális esete, mert „A metaforikus
kifejezést mindkét fordítás valamilyen szó szerinti ekvivalens helyettesítőjének tekinti.”
(Black 1990: 440) Ezek az elméletek azzal az előfeltevéssel dolgoznak, hogy a
jelentések között már eleve meglévő hasonlóságot jelenít meg a metafora. Black
ugyanakkor amellett érvel, hogy a metaforának van egy a hasonlóságot megteremtő
funkciója is, a hasonlóság nem – nem lehet – eleve adott az esetek túlnyomó
többségében.
A két elmélet hiányosságait alapul véve, Black elkülöníti a metaforák interakcióelméletét, melyet pontokba szedve következőképpen jellemez:
„(1) Egy metaforikus állításnak két megkülönböztethető témája van – egy „főtéma” és
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egy „melléktéma”.
(2) Rendszerint jobb, ha inkább „dolgok rendszerének” tekintjük ezeket a témákat,
mintsem „dolgoknak”.
(3) A metafora úgy fejti ki hatását, hogy a melléktéma egy jellemző „asszociált
implikációrendszerét” a főtémára vonatkoztatja.
(4) Ezek az implikációk rendszerint a melléktémával kapcsolatos „közhelyekből” állnak,
de alkalmasint a rendszer tartalmazhat az író által ad hoc létrehozott szokatlan
implikációkat is.
(5) A metafora kiválasztja, kiemeli, illetve háttérbe szorítja, és rendszerbe szervezi a
főtéma jellemzőit, azáltal, hogy olyan állításokat is belefoglal, amelyek a melléktémára
vonatkoznak.
(6) Ez „jelentéseltolódást” okoz a metaforikus kifejezéssel azonos rendszert alkotó,
vagy annak családjába tartozó szavaknál. Ezek közül némelyik, ha nem is mindegyik
„jelentéseltolódás” metaforikus átvitel lehet. (Az így keletkezett alárendelt metaforákat
mindazonáltal kevésbé hangsúlyosan kell olvasnunk.)
(7) Ezeknek a szükségszerű „jelentéseltolódásoknak” általában nincs egyszerű
„alapjuk”; nincs mindenre kiterjedő magyarázat arra, hogy bizonyos metaforák miért
maradnak hatástalanok.” (Black 1990: 445)
Black kiemeli a metaforát a pusztán nyelvi jelenségek köréből, és szorosabbra
fűzi kapcsolatát a gondolkodással, amihez hasonló nézettel találkozhatunk a kognitív
szemléletű nyelvkutatásban is (vö. Kövecses 1998). A kognitív nyelvészetben a
metaforák fogalmi jellegűek, s használatuk célja egy bizonyos forrástartomány vagy
forrásfogalom alapján, egy bizonyos absztrakt céltartomány vagy célfogalom jobb
megértése. Kövecses Zoltán egyik példája a „szerelem – utazás” metafora, ahol a
céltartomány a szerelem, a forrástartomány pedig az utazás.
2.4.2.2.2. Kognitív nyelvészeti metaforafelfogás
Kövecses Zoltán a következő öt nagyobb kérdéskört vizsgálja meg A fogalmi
metaforák elmélete és az elmélet kritikája című írásában (Kövecses 2006) a George
Lakoff és Mark Johnson szerzőpáros által, „A velünk élő metafora” című tanulmányban
(Lakoff – Johnson 1980) megfogalmazott, az elmúlt években sokat kritizált fogalmi
metaforák elméletével kapcsolatosan:
(1) a metaforák kutatásának módszertani kérdését;
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(2) az elemzési irány kérdését;
(3) a sematikussági vagy absztrakciós szint kérdését;
(4) a testesültség kérdését;
(5) a metafora és a kultúra viszonyának kérdését.
Tanulmányában a Lakoff–Johnson-féle metaforaelméletnek több ponton
alternatívájaként felfogható elméletet vázol, melynek segítségével válaszlehetőségeket
igyekszik vázolni az elméletet ért kritikai észrevételekre. /A magyar nyelven 2005-ben
megjelent könyvében (Kövecses 2005) az első fejezetben mutatja be a hagyományos és
kognitív metaforaelmélet közötti fő különbségeket, majd példákon keresztül bizonyítja,
hogy a hagyományos felfogással ellentétben a metafora nem csak és kizárólag nyelvi
jelenség, melyet nyelvi tudatossággal használnak fel különböző retorikai, stilisztikai,
esztétikai, díszítő jellegű művészi célokra. A kötet szemléleti keretét a George Lakoff és
Mark Johnson által kidolgozott, „a metafora kognitív nyelvészeti megközelítése” adja,
melynek értelmében a metafora az emberi gondolkodás és megértés elengedhetetlen
kelléke, mely áthatja mindennapi nyelvhasználatunkat és egész életünket./
A fogalmi metaforák elmélete és az elmélet kritikája című tanulmányának első
fejezetében a metaforakutatás módszertani kérdéseivel szemben megfogalmazott
kritikákra reagál. Az egyik és talán leggyakrabban hangoztatott kritika az, hogy a
fogalmi metaforákat a legtöbb kutató intuitív és esetleges nyelvi metaforák alapján
állítja fel, azaz bizonyos metaforikus nyelvi példák alapján fogalmi metaforák meglétére
következtet. A kritikusok szerint ezzel az a probléma, hogy
(1) megelőlegezzük, hogy mely nyelvi kifejezések metaforikusak;
(2) nem tudhatjuk, hogy a nyelv valós használata során milyen metaforikus
nyelvi kifejezések fordulnak elő a fogalmi metafora céltartományával
kapcsolatosan. Ezért lehet szükséges egy olyan eljárás, melynek segítségével
a metaforikus kifejezéseket szisztematikusan be lehet azonosítani, valamint
meghatározott, valós korpuszok vizsgálata, amelyek segítségével a
szisztematikus beazonosítás megtörténhet.
Kövecses egyetért a felvetésekkel, de nem hiszi, hogy ez a kritika felülírná vagy
aláásná a fogalmi metaforaelmélet eddigi gyakorlatát. Szerinte a valós szövegekben
történő szisztematikus beazonosítás a metaforaelemzés nem ugyanazon szintjén folyik,
mint amelyen a legtöbb kognitív nyelvész eddig dolgozott, dolgozik. A kognitív
nyelvészeti megközelítés alapján Kövecses a metaforák létezésének három szintjét
különbözteti meg:
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(1) a szupraindividuális /szövegkörnyezetből kiemelt példák (pl. szótári szavak)
alapján következtethetünk a fogalmi metaforákra/;
(2) az

individuális

szituációkban

/konkrét

beszélők,

metaforikus

nyelvi

meghatározott
kifejezéseket

kommunikatív

használnak

egy

céltartománnyal kapcsolatosan/;
(3) és a szubindividuális szinteket /a használt nyelvi, illetve fogalmi metaforák
motiváltsága - milyen testi vagy kulturális alapja van egy-egy metafora
használatának/.
A felvetett vizsgálati módszer az általa individuálisnak nevezett szinthez
kötődik. Kövecses a tanulmányában rámutat, hogy a kritikák által megfogalmazott
célok és a kognitív nyelvészeti metaforakutatás célja nem azonos elemzési szinten
találhatóak. Szerinte mindkét cél (kognitív nyelvészek: a fogalmi metaforák
posztulálása a szupraindividuális szinten, az elmélet kritikusai: a nyelvi metaforák
individuális szinten történő szisztematikus beazonosítása) érvényes, de csak a saját
szintjén.
A tanulmány második részében az elemzési szempontokkal kapcsolatos
kritikákat vizsgálja. Több kritikus felveti az elemzési irány kérdését, vagyis azt, hogy
metaforák elemzését „felülről lefelé” (top down), vagy „alulról felfelé” (bottom up) kelle végeznünk. Míg a fogalmi metaforaelmélet a „felülről lefelé” irányt követi, a
vizsgálódások középpontjában a fogalmi metafora mint „magasabb szintű” kognitív
képződmény áll. Az „alulról felfelé” történő építkezés során nagyszámú kifejezést (pl.
teljes korpuszokat) vizsgálunk meg, így az ilyen jellegű vizsgálatokban figyelmünk
középpontjában a nyelv és a nyelvi metaforák, valamint ezek viselkedése áll. Ez utóbbi
elemzési irány képviselői általában két kritikai észrevételt fogalmaznak meg a „felülről
lefelé” építkező megközelítéssel szemben:
(1) a „szabályszerűtlenségek dominanciája” elve,
(2) a legfőbb cél, hogy megtaláljunk minden nyelvi és fogalmi metaforát, ami
egy-egy célfogalommal kapcsolatos.
Az „alulról felfelé” történő elemzés támogatói tehát abból indulnak ki, hogy
nyelvi szinten a metaforák sokkal több szabályszerűtlenséget mutatnak, mint ahogy ezt
a „felülről lefelé” elemzés támogatói sejtetni engedik. Kövecses szerint azonban ez a
kritika csak részben jogos, hiszen a metaforikus megfelelések segítségével számos
finom jelentéskülönbséget vagyunk képesek megmagyarázni a nyelvi metaforák
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szintjén.
Tanulmánya harmadik részben Kövecses a metaforák sematikussági szintjével
összefüggő kritikákat vizsgálja. Cáfolja, hogy az azonos fizikai tartományba tartozó és
hasonló jelentésű szavak ugyanazt jelentik, szerinte a megfelelések nem a fölérendelt,
hanem egy sokkal specifikusabb alapszinten vannak. Szerinte az egyes fizikai
forrástartományok különböző jelentésfókusszal rendelkezhetnek (pl. a tartály a
„nyomás” és a „mennyiség” jelentésfókuszával), és ezáltal az ezeknek megfelelő
fogalmak különböző megfelelésekben vesznek részt, s teszik ezt természetes módon, és
nem mint anomáliák.
„Metaforáink kiválasztását az is befolyásolhatja, hogy kik vagyunk, vagyis hogy
mi a személyes előtörténetünk vagy milyen érdeklődési területtel rendelkezünk.”
(Kövecses 2006: 95) Kövecses itt jut el (a negyedik részben kifejtett, a testesültség
fogalmával szemben megfogalmazott kritikák – az ezekben felvetett kérdéseket a szerző
is problematikusnak érzi – vizsgálata után) ahhoz a kérdéshez, hogy a kultúra hogyan is
befolyásolja a metaforikusságot. A tanulmányban csak röviden vázolja a kérdést, mi
szerint a valós metaforikus konceptualizáció kettős és egyidejű kényszer vagy nyomás
hatása alatt történik: a testesültség és a kontextus nyomása alatt. E kettős kényszer,
szerinte nem más, mint „a koherenciára való törekvés: a metaforikus konceptualizáció
során igyekszünk koherensek maradni mind az univerzális testesültséggel, mind a
kultúraspecifikus lokális kultúrával. Ez bizonyos esetekben lehetséges, más esetekben
viszont vagy az egyik, vagy a másik hatás bizonyul erősebbnek. A kontextusnak lehetnek
fizikai, szociális, kulturális, textuális stb. aspektusai, és olyan tényezők alkotják, mint a
színtér, a téma, a hallgató és a médium, melyek mindegyike hatással lehet a metaforikus
konceptualizációra. Hogy egy bizonyos szituációban milyen metaforát használunk, nem
csak az dönti el, hogy milyen (potenciálisan) univerzális metaforával rendelkezünk az
adott céltartománnyal kapcsolatban, hanem az is, hogy a metaforikus konceptualizáció
milyen társadalmi színtéren és milyen témáról zajlik.” (Kövecses 2006: 96)
Példákkal bizonyítja, hogy a kontextus nyomása a metaforák használatának egy
újabb kikerülhetetlen tényezője. Az, hogy a helyi kontextussal koherenciára törekszünk,
Kövecses

szerint

fontos

eszközt

jelenthet

számunkra

olyan

metaforák

megmagyarázásában, melyek eddig kívül estek a „hagyományos” kognitív nyelvészeti
metafora-felfogás kompetenciáján. Ezekre a kultúrák és nyelvek kreativitásának
izgalmas produktumaiként tekint.
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2.4.2.2.3. Nyelvi eszköz-e a metafora?
A kérdést Kálmán László teszi fel azonos című tanulmányában (vö. Kálmán
2006), melyben a generativista és a kognitív-funkcionalista irányzatok által adott
válaszok megítélése alapján kísérel meg maga is választ adni a kérdésre, illetve arra,
hogy minek az eszköze a metafora a nyelvben, ha nyelvi eszköz. Kálmán a metaforák
kettős természetét veszi alapul:
(1) A gondolkodásunk metaforikus, és ezt a nyelv is tükrözi. Ezért a metafora
nem csak afféle költői eszköz, amely „színesítésre”, érzékletessé tételre
szolgál, ennél sokkal alapvetőbb kognitív szerepet tölt be.
(2) Ami az emberek mindennapi nyelvhasználatában egyáltalán metaforának
tekinthető, az tulajdonképpen csak létrejötte módjában metafora; tehát az
aktív, kreatív metaforahasználat mégiscsak az újítás eszköze.
Írásban amellett érvel, hogy a metaforának ez a kettős természete valójában nem
ellentmondás, és ez egyben azt is jelenti, hogy a kétféle 20. századi nyelvészeti irányzat
(generatív, amely a metaforák „halott voltát” hangsúlyozza, illetve a század végén
kibontakozó funkcionalista-kognitív irányzat, amely arra helyezi a hangsúlyt, hogy a
metaforák igenis jelentős szerepet játszanak a nyelvhasználatban) közötti ellentmondás
is feloldható.
Kálmán László igazat ad tanulmányában a generativista irányzatnak,
amennyiben a metaforákat az újítás eszközének tekinti, akár a katakrézisre, akár a költői
(szintén újító) nyelvhasználatra gondolunk. Véleménye szerint ugyanis, ha a
„metaforikus használat” ritka, az éppen azt jelenti, hogy „nem elterjedt, tehát újító
jellegű, és egyben azt is, hogy inkább érezzük valóban metaforikusnak. Ha nagyon
gyakori és elterjedt (konvencionalizált) egy ilyen használat, akkor már nem számíthat
újításnak, és kevésbé érezzük benne a metaforikus elemet, hacsak tudatosan le nem
játsszuk azt a kognitív folyamatot, amely eredetileg motiválta.” De igazat ad a kognitívfunkcionalista irányzatnak is: „a nyelvi rendszer működésének megértéséhez szükséges,
hogy elismerjük: a gyakoriság és az asszociációk ennek a rendszernek szerves részei.”
(Kálmán 2006: 86)
A tanulmány a metaforák kettős természetére illetve a metaforakutatás
(esetlegesen az előbbiből fakadó) két irányzatának eltérő módszereire, álláspontjaira
világít rá, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőben szükség lehet az ellentétek
feloldására – ami a tanulmányban megfogalmazott gondolatok alapján nagyon is
lehetséges.
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2.4.2.2.4. A metafora mint beszédaktus
Horányi Özséb szerint „nincsenek olyan jelenségek, események, akciók vagy
aktusok, amelyek kommunikációk volnának, legfeljebb mindezeket és még másokat
vizsgálhatjuk mint kommunikációkat, avagy más szavakkal: amelyeknek lehetséges
kommunikatív leírásuk.” (Horányi (szerk.) 1977: 9) Azonban – a viselkedéshez
hasonlatosan – kommunikációnak sincs ellentéte, más szavakkal nem lehet nem
kommunikálni. Ez a kommunikáció egyik axiómája. „Ha elfogadjuk, hogy
interperszonális helyzetben mindenféle viselkedésnek van üzenetértéke, vagyis minden
viselkedés kommunikáció, ebből következik az, hogy mindenféle esetleges szándék vagy
próbálkozás ellenére lehetetlen nem kommunikálni.” (Horányi (szerk.) 1977: 67)
Hasonlóan „állunk” a metaforákkal is, amennyiben elfogadjuk a beszédaktus-elméletet,
mely szerint a nyelvhasználat nem egyszerűen a cselekvés irányítója, hanem maga a
cselekvés, illetve azt, hogy a metaforák nyelvhasználatunk szerves részei, hiszen
gondolkodásunk alapvetően metaforikus, és ezt a nyelv, illetve a nyelvhasználat is
tükrözi.
Somodi Gergő A metafora mint beszédaktus című tanulmányában (Somodi
2006) John R. Searle elméletét (amelyben a metafora mint beszédaktus a langue körébe
tartozik) veti össze s cáfolja a Donald Davidsontól „kölcsönvett érvekkel”, amennyiben
a metafora mint beszédaktus még az így értett languehoz képest is parole jelenség, s
kizárólagosan a nyelvhasználathoz tartozik. Searle szerint a metaforikus állítások
lényege az, hogy egy metafora kimondásakor a beszélő mond valamit, de valami eltérőt,
mást

ért

rajta.9

Zvolenszky

Zsófia

összecsengést

vél

felfedezni

Grice

metaforaelméletének védelmében – Ki mondta, hogy az élet nem habos torta? című
tanulmányában (Zvolenszky 2006) Searle véleményével és Paul H. Grice elméletével a
társalgás, a kommunikáció dinamikájáról, amennyiben a beszélő egy társalgás keretében
mond/kifejez valamit, de amit közöl/közvetít/kommunikál, az gyakran túlmutat azon,
amit a beszélő által használt szavak konvencionális jelentése meghatároz. Grice
elméletét számos kritika érte, Zvolenszky Zsófia elsősorban ezeket a kritikákat
igyekszik megcáfolni tanulmányában – egyik kiemelkedő része a tanulmánynak az
elmélet eredeti szövegének és a fordítások összehasonlítása (Zvolenszky 2006: 11),
illetve az értelmezésekben rejlő hibalehetőségekre való rámutatás. A kritikák
számbavétele és a „védőbeszéd ismertetése” eredményeként Zvolenszky Zsófia a Grice-

9

„...what the speaker means differs from what he says.” (Searle 1979: 87)
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féle metaforaelmélet mellett tör lándzsát – elsősorban Elisabeth Camp-pel szemben.
2.4.2.2.5. Összegzés
A metafora nyelvi univerziálé, hiszen minden kor és kultúra sajátja, átjárja,
irányítja az ember életét, gondolkodását. Minden nyelvben, mindenfajta beszédben,
megnyilatkozásban jelen van, s úgy tűnik, hogy „az ember az egyetlen metaforaalkotó
állat” (Sverker, idézi Bencze 2008: 98). A metaforára általában áll, hogy
„szövegösszefüggéstől és beszédszituációtól függő jelentésváltozás” (Bencze 1996a:
283), sőt a metaforikus látásmód képes „újraírni” a valóságos képet (vö. Ricoeur 1999).
Egy átlagos anyanyelvi beszélő élete folyamán milliószámra alkalmaz, de nagy
számban alkot is nyelvi képeket. Egy-egy ember átlagosan 21 millió metaforát használ
életében (Bencze 1996a: 246).
A metafora a nyelv nélkülözhetetlen tulajdonsága, a beszédfolyamat ikonikus
jelensége. A képes beszéd egyaránt jellemző tulajdonsága az ősi nyelvnek, a
gyermeknyelvnek, a költészetnek és a mitológiának (vö. Bencze 1996a: 276). Kognitív
és szociokulturális meghatározottságú, hiszen a közösséghez fűz, elhelyez a világban,
mások megélt tapasztalatainak részesévé tételével könnyíti meg a meg- és a felismerést,
a megértést – de éppen ebben rejlik értelmezési bizonytalansága is (vö. Bencze 2008).
Nemcsak a politikai nézet alapulhat az létezés metaforikusságán, de a politikus
mítosza is függhet a metaforáktól, melyeket retorikájában használ. A metafora a
politikai szerep- és ellenségkonvenciók egyik fő eszköze, amely nem csupán egy
politikai párt vagy irány kifejezésrendszerét jellemezheti, de konkrét politikai karaktert
is létrehozhat. A politikusok metafora-használata beszédeikben megmutathatja az adott
politikus „mítoszának” jellegét, gyökereit, legitimálja intézkedéseit, és delegitimizálja
ellenségeit.

Összefoglalva: a metaforákra tehát egy adott politikus retorikájának

karakteres jegyeiként is tekinthetünk (Aczél 2009: 139–142) (ld. 4.3.1., ill. 5.2.).
2.4.3. Az alakzatok
„...az alakzatok viszonyítási pontjának nem sok köze van a nyelvi
normához/normákhoz, különösen nem a kodifikált normához... az alakzat alakzat volta
váratlanságában rejlik.” (Eöry 2006: 47)
Az alakzat latin neve: figura, az elnevezés Quintilianustól származik, s tőle
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származik az alakzat meghatározása és fajtáinak megállapítása is. Az alakzat a
szövegnek valamilyen műfogással megújított formája. Ez azt jelenti, hogy a szokásostól
eltérő módon szerkesztjük meg mondanivalónkat. Az alakzat esetében nincsen
jelentésátvitel, ebben különbözik a szóképtől. Kétféle alakzat van: gondolatalakzat és
szóalakzat. Ez a felosztás igazodik a retorika tartalmához; gondolatokról és szavakról
van benne szó: a gondolatokkal (latin res) foglalkozik az invenció és a diszpozíció; a
szavakkal (latin verba) az élokúció.
Az alakzatok száma nagyon sok, több száz lehet (ismerünk olyan spanyol
retorikát, amely háromszáz alakzatot tárgyal). Az alakzatok szerepe elsősorban az
élénkítés – ebben van hatásuk, ez a szerepük az érvelésben. Az alakzatok felosztása,
tárgyalása – a szóképekéhez hasonlatosan – nehézkes, vitatott kérdés. Az alábbiakban
Adamikné dr. Jászó Anna, 2013-ban megjelent Klasszikus magyar retorika című
könyvében közölt rendszerezését alapul véve ismertetem a legfontosabb gondolat- és
szóalakzatokat (Adamikné 2013: 349–440).
2.4.3.1. A gondolatalakzatok
A gondolatalakzat azt jelenti, hogy gondolatainkat a szokásostól eltérő módon
fogalmazzuk meg. A pszicholingvisztika azt tanítja, hogy két szinten megy végbe a
mondatalkotás, a makro tervezés, majd a mikro tervezés szintjén. Először nagyjából
születnek gondolataink tudatunk mélyén, majd nyelvi formát kapnak a felszínen. Ebben
a felszíni formában lehetnek eltérések, szokatlan megoldások (vö. Gósy 2005). Ez a
szokatlan megoldás a gondolatalakzat, ami lehet egyetlen mondat, de akár hosszabb
szöveg is – nincsen nyelvi egységhez kötve.
A legfontosabb gondolatalakzatok (Adamikné 2013: 350) a következőek:
1. Az érveléssel kapcsolatosak:
‒ Az érvelési közhelyekhez kapcsolódóak: szónoki meghatározás (görög
horiszmosz, latin finitio); hasonlat (görög parabolé; latin similitudo);
összehasonlítás (görög szünkriszisz; latin comparatio paratactica);
szembeállítás

(görög

antitheton,

antitheszisz,

latin

contrarium,

contrapositum); hozzáillesztés (görög proszapodoszisz, latin subnexio);
jellemrajz (görög ethopoiia, mimészisz, latin notatio, imitatio);
szemléletesség (görög enargeia, latin illustratio).
‒ Az érvelés műveleteihez kapcsolódóak: megelőzés (görög prolépszisz,
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latin anticipatio); engedmény (görög epitropé, latin concessio);
érvkölcsönzés (görög szünoikeiószisz, latin conciliatio).
2. Az érzelmekkel kapcsolatosak: mondás (görög gnómé, latin sententia); költői
kérdés (görög erótészisz, erótéma, latin interrogatio); áldialógus (latin
subiectio); tanakodás (latin communicatio); kétkedés (latin dubitatio); felkiáltás
(latin exclamatio); elfordulás (görög aposztrophé); szabadosság (latin licentia);
esdeklés (latin obsecratio); színlelés (latin simulatio); beszéltetés (latin
sermocinatio); sejtetés (latin controversia figurata); célzás (latin allusio);
mellőzés (latin praeteritio); megengedés (latin permissio); nyomaték (görög
emphaszisz).
3. A szerkesztéssel kapcsolatosak: előkészítés (latin praeparatio); finomítás (latin
expolitio); helyesbítés (latin correctio); félbeszakítás vagy elhallgatás (latin
interruptio); közbeszúrás (görög parenthészisz); rövidség (latin brevitas).
2.4.3.2. A szóalakzatok
A szóalakzat a szavakkal történő eljárás („műfogás”), amely eltér a szokásos
szóhasználattól, és négyféleképpen jöhet létre:
1. hozzáadással (adjekció, latin adiectio);
2. elvétellel (détrakció, latin detractio);
3. helyettesítéssel (immutáció, latin inmutatio);
4. felcseréléssel (transzmutáció, latin transmutatio).
Ezt nevezte Quintilianus a négyes változtatási eljárásnak (latin quadripartita ratio), de
ez csak a szóalakzatokra érvényes, a gondolatalakzatokra azonban értelemszerűen nem
(Adamikné 2013: 370).
1. A hozzáadással keletkezett szóalakzatokból van a legtöbb, ezek: a) egyszerű
ismétlések, b) halmozások, c) jelentésváltozással járó ismétlések és d) jelentésváltozás
nélküli hang-, illetőleg szótagbetoldások.
A legismertebb hozzáadással keletkezett szóalakzatok (vö. Adamikné 2014:
370–404) a következőek:
a) egyszerű ismétlések: ismétlés (latin repetitio); ikerítés (görög anadiplószisz, latin
geminatio,

vö.

gemini

’ikrek’);

epizeuxisz

(görög

epizeuxisz

’hozzákötés,

hozzákapcsolás’; latin epizeuxis, conduplicatio); szóismétlés (görög palillogia, latin
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iteratio, conduplicatio); átvezetés (görög antimetatheszisz, latin traductio ’átvezetés’);
kötőszóismétlés (görög polüszündeton, latin multiiugum); ismétlés toldalékkal (görög
parégmenon, latin derivatio); ismétlés azonos esetvégződéssel (görög homoioptóton,
gorgiaszi figura); tőismétlés (latin figura etymologica, vagyis etimologikus alakzat, 19.
századi műszó); kettőzés (görög anadiplószisz, latin reduplicatio); epanasztrophé (ritka
görög műszó); szerkezetek ismétlése; előismétlés (görög anaphora, latin repetitio);
epibolé (görög epibolé ’rávetés’); epanaphora; utóismétlés (görög epiphora ’odavivés,
hozzáadás’; latin epiphora, conversio); értelmező ismétlés (görög: epanodosz, latin:
regressio); átkarolás (görög szümploké; latin complexio ’átölelés, egybefonódás’);
keretes ismétlés (görög proszapodoszisz ’hozzáadás’, latin redditio ’visszaadás’).
b) halmozások: halmozás (görög diallagé, szünathroiszmosz; latin frequentatio,
congeries, consummatio); felsorolás (latin enumeratio); analizáló halmozás vagy
bővítés (latin amplificatio); szintetizáló halmozás; felsorolás elválasztással (görög
szünathroiszmosz, latin distributio), összefoglaló halmozás (latin coacervatio: co’egybe, össze’; acervatio ’halmozás’); esethalmozás (görög polüptóton ’sok eset’, latin
ex pluribus casibus); szinonimahalmozás (görög szünathroiszmosz, latin congeries)
elkülönítés (görög hüpozeuxisz, latin distinctio); halmozás párhuzamosságban (görög
diallagé, latin congeries); tagmondat-egyenlőség (görög iszokólon, latin compar);
trikólon (görög trikólon ’háromtagú’; latin teriuga); párhuzamosság (görög parallélosz
’egymás mellett lévő, párhuzamos’, latin parallelismus, 18. századi műszó);
tagmondathalmozás (görög hüpozeuxisz, latin subiunctio); vegyítés (görög diallagé);
fokozás (görög klimax, latin gradatio); növekvő tagok elve; fokozás lefelé (görög
antiklimax, latin gradatio); fokozó ismétlés (görög epiploké, latin gradatio).
c) jelentésváltozással járó ismétlések: halmozás jelentésváltozással; annominatio (görög
paronomaszia, latin annominatio ’elnevezés, megnevezés’); megkülönböztetés (görög
diaphora, latin distinctio); szócsavar (görög antanaklaszisz ’visszaverődés’, latin
reflexio ’csavarás, visszaverődés’); hozzákapcsoló indoklás (görög: proszapodoszisz,
latin: subnexio); helyesbítés (görög: epanorthószisz, latin: correctio); célzás (latin:
allusio

’rájátszás,

tréfás

célzás,

utalás’);

ellentét

(görög

antitheszisz,

latin

contrapositum); oximoron (görög oxümóron ’nagy ostobaság’; latin conciliatio
’egyesülés’); paradoxon (görög paradoxon ’váratlan, hihetetlen’, tkp. ’látszat ellenére’;
latin admirabile).
d) jelentésváltozás nélküli hang-, illetőleg szótagbetoldások: hangok, szótagok
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ismétlése; betűrím (alliteráció, a humanista Pontanus műszava, 15. század; latin: ad +
littera ’betűhozzáadás’); eléhelyezés (görög protheszisz, latin prothesis); szótoldás
(görög paragogé); hangbetoldás (görög epentheszisz); ragrím (görög homoioptóton,
latin simile cadens, simile casibus); makáma; toldalékrím (görög: homoioteleuton, latin:
similiter desinens, simile determinatione).
2. Az elvétellel keletkezett szóalakzatok létrejöhetnek, ha a szövegből kihagyunk
a) szavakat és b) szótagokat, hangokat.
a) Szavak kihagyása: kihagyás (görög elleipszisz, latin detractio); kötőszókihagyás
(görög aszündeton, latin inconexio); zeugma (görög szó, jelentése: járom, iga); átfogás
(görög szüllépszisz, latin conceptio); hozzákapcsolás (görög epezeugmenon, latin
adiunctio); közölés, közrefogás /magyar verstani műszó/.
b) Hangok, szótagok kihagyása: aphaireszisz (görög aphaireszisz, latin detractio);
apokopé (görög apokopé ’levágás’; latin apocope); szünkopé (görög szünkopé, latin
syncope).
3. Helyettesítéssel keletkezett szóalakzatokról beszélünk, ha a köznyelvi elemet
más nyelvi stílusréteg szavaival helyettesítjük. A köznyelvi elemet helyettesítő elem
tehát lehet: tájszó; szakszó; csoportnyelvi szó; szlenges elem; archaizmus; neologizmus;
egyszeri szóalkotás (hapax legomenon).
4. A felcseréléssel keletkezett szóalakzatokhoz elsősorban a szerkezeti cserék
tartoznak: a) szavak cseréje, b) szóalakokon belül grammatikai eszközök és hangok
cseréje.
2.4.3.3. A grafémaalakzatok
A grafémaalakzatok10 alatt a grafémákkal, vagyis az írásjegyekkel (tágabban
értelmezve a betűkkel, az írásjelekkel, a számokkal, ill. a ritmusképlettel) való
műveletet értjük. Ez lehet a sajátos betűhasználat (pl. kizárólag kisbetűk alkalmazása),
az

írásjelek

túlzott

használata

vagy

elhagyása;

különleges

tipográfiai

(nyomdatechnikai) megoldások (pl. egyedi betűtípus); a sorok szabálytalan tördelése
(Adamikné 2014: 404–409).

10

Heinrich Plett terminusa (vö. Plett 2000: 211–235).
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2.4.3.4. A szóbőség (copia) különleges esetei
Ezek egymástól nehezen elhatárolható, egymást átfedő alakzatok. A terminusok
egyik csoportjának a lényege a felesleges ismétlés, a másik csoportba a túlságosan
kimunkált, túlírt stílus tartozik.
A felesleges ismétlések: makrologia, a perisszologia, a pleonaszmosz és a
tautologia. A túlírt stílus példái a bomphiologia, a periergia, és a poicilogia.
E helyen kell szót ejteni a szószaporításról, avagy pleonazmusról (görög
pleonaszmosz, latin congeries), amely felesleges szóbőség. Ez alapvetően stílushiba, de
hatásos stíluseszköz is lehet akkor, ha nyomósításra használják. Ide tartozik továbbá az
ugyanazt mondás, a tautológia (görög tautologia: tauto ’ugyanaz’ + logia ’mondás’),
ill. az áltautológia, ami a humor, sőt a gúny eszköze is lehet. A terjengős beszéd
alakzata a bőbeszédűség, a túláradó beszéd (görög makrologia, perisszologia
’hosszasan beszélés’; latin longiloquium), melyet az az angolszász retorikák poloniusi
alakzatnak neveznek, mivel egyik tipikus példája Polonius híres tanítása a rövidségről
(vö. Shakespeare Hamlet, II, 2). Hasonlatos ehhez az ún. nagyzoló beszéd, a
bomphiologia (görög, ’bombasztikus, nagyzoló beszéd’), és a túldíszített beszéd, a
poicilogia, vagy periergia, ami nem más, mint kis dolgok nagy szavakkal való
elmondása – ez Quintilianus szerint egyébként felesleges kidolgozottság.
Rokonítható a fentiekkel még a frázis, mely tartalmát vesztett hangzatos, üres
szólam, közhely. Minden frázis közhely, azonban nem minden közhely frázis, mert nem
minden közhely hangzatos. Míg retorika alaptétele a dolgok és a szavak viszonya, addig
a frázis a dolgok és a szavak hazug viszonya, s célja mindösszesen a hatáskeltés.
A stílustörés a szövegbe nem illő szóhasználat. Ez legtöbbször fogalmazási hiba,
de hatásos retorikai eszközként is tekinthetünk rá mint a figyelemfelkeltés egyik
eszközére (vö. Adamikné 2014: 410–413).
2.4.3.5. Stilisztikai funkciók
A stílusnak érvelő funkciója van. Az érzelmekre hat (pathosz), ez a funkciója.
Ezért

kapcsoljuk

az

érzelmekhez,

mivel

az

érzelmek

fokozására,

illetőleg

lecsillapítására szolgál. Az érvelés nemcsak az értelmet, hanem az érzelmeket is
magában foglalja: gondoljunk a logosz, éthosz, pathosz hármasságára, vagyis a
meggyőzés három lehetőségére. Egy-egy funkciót több stíluseszköz is kifejezhet.
Nagy általánosságban elmondható, hogy a szókép szerepe a szemléletesség és a
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hangulatkeltés, az alakzaté az élénkítés.
További stílisztikai funkcióval bíró eszközök lehetnek a szónok számára: az
erősítés (latin gradatio); a túlzás (görög hüperbolé, latin superlatio); a gyengítés (görög
euphemismus); az elhallgatás (görög aposziopészisz, latin reticentia); a jó- és a
rosszhangzás (görög euphónia, latin vocalitas, ill. görög kakophónia, latin structura
aspera). Ez utóbbi kettő különösen, hiszen „A kifejezésben a hangzás erősíthet és
ellenpontozhat; a befogadóra gyakorolt hatásban a hangzás vonzhat és taszíthat; a
szövegvilág megteremtésében a szépség eufóniához segíthet, vagy a kakofónia
árnyalataihoz juttathat” (Nagy L. 2006: 81). De a rosszsejtetés (görög kakemphaton,
latin deformitas); az udvariasság, a szeretet vagy éppen a megvetés, a gyűlölet alakzatai
is befolyásolhatják a szónoklatot, annak érvelését.
A retorikai díszítés (decorum) lényeges eleme lehet továbbá az elmésség (görög
aszteiosz, latin acumen) és a humor /a gúny és a szarkazmus/, illetve a (nyelvi) tréfa.
Utóbbiak sokféleképpen megvalósulhatnak, a készlet szinte kimeríthetetlen, hiszen
ahogyan az érvelés minden lehetőségével vissza lehet élni, úgy minden szóképből,
alakzatból lehet tréfát is csinálni.
A díszítésben szerepet kaphat a játékosság (a hangokkal, ragokkal, vagy a
hangalak és a jelentés kapcsolatával /poliszémia, szinonímia, homonímia, homofónia,
paronímia, antonímia/ való játék), a szólások, közmondások keverése, elferdítése, a
magyar és az idegen szavak keverése (vö. Adamikné 2014: 414–425).
2.4.3.6. Prózaritmus
A prózaritmus a klasszikus retorikák szerint – a szóképekkel és az alakzatokkal
együtt – a fennkölt stílus erényei közé tartozó stíluseszköz. A próza és a vers alapvető
különbsége a ritmusban van: a próza ritmusképlet nélküli, folyó beszéd (lat. oratio
prosa/prorsa), a vers lényege – bizonyos műfajoktól eltekintve – általában valamilyen
ritmusképlet. Azonban ha próza is alkalmaz a ritmusra jellemző ismétlődő elemeket,
akkor prózaritmusról beszélhetünk (vö. Adamikné 2014: 426–430).
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2.4.4. Összegzés
„Lelked építőszekrényében kockák a szavak, oszlopok a szólamok. Mennél több
oszlopod van, annál gazdagabb vagy, annál könnyebb lesz mondataidat megépítened.”
(Babits 1909/1978: 89)
Az ékesség eszközei a szóképek, az alakzatok és a prózaritmus. A stíluseszközök
köre ennél azonban jóval tágabb, tulajdonképpen minden nyelvi eszköznek lehet
stilisztikai funkciója.
A stílusnak érvelő funkciója van. Mivel az érvelésnek érzelmi lehetősége is van
(pathosz), a stílus az érzelmekre való hatást szolgálja. Ezért a stílus kérdéseit a retorika
rendszerén belül érdemes és kell vizsgálni.
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3. MÍTOSZOK – KÖZÉLET – KÖZVÉLEMÉNY – POLITIKA
„A kultúrát úgy határozhatjuk meg, mint azoknak a szellemi és fizikai
reakcióknak és tetteknek az összességét, amelyek egy társadalmi csoport egyedeinek
kollektív és egyéni magatartását jellemzik természeti környezetükkel, más csoportokkal,
a saját csoport tagjaival és minden egyénnek önmagával szemben. Magában foglalja
ezeknek a tetteknek eredményeit s azoknak a csoportok életében játszott szerepét.
Ezeknek az életmegnyilvánulásoknak a puszta felsorolása azonban még nem kultúra.
Ennél több az, mert elemei nem függetlenek, hanem struktúrájuk van.”
(Boas 1975)
Az ember természetétől fogva társas lény. Életének legnagyobb részét olyan
közösségben, közösségekben tölti, melyekben az együttélésnek, egymás mellett élésnek
írott és íratlan szabályai vannak, amely szabályokat a közösségbe tartozó ember maga is
véleményezheti, alakíthatja. A tevékenységeket és a folyamatokat, melyek több embert
érintenek, a közösségre vonatkoznak, és jellegük nyilvános, nevezzük közéletnek.
Színterei között megtalálhatók az adott közösség mentális, spirituális, fizikai létéhez,
egészségéhez köthető intézményrendszerek, a közösség kulturális, politikai és gazdasági
életét jelentő szervezetek színterei és mozgástere, a közigazgatási területei, és a média.
A közélet tehát magába foglalja egy adott társadalom vagy közösség politikai,
gazdasági, kulturális életviszonyait – a közösség közérdekű tevékenységeinek
összességét. A közélet egyben kommunikációs aktivitások színtere is, melynek egyik
legfontosabb jellemzője a nyilvánosság, amely egy olyan idealizált kommunikációs
teret jelölhet, ahol az érdekek és vélemények szabadon ütközhetnek, de helye lehet a
tömeg befolyásolásának, az értékek, értékrendszer kialakulásának, az ismeretek
forrásának is. Ebben az értelemben hatalmi tényező, melyet birtokolni lehet (vö. Cooper
1989: 1–18).
3.1. A mítosz
„Kezdetleges ember mindent elhisz, intelligens mindent megbírál. Tanuld
megkülönböztetni a hihetőt a hihetetlentől.”
(Babits 1909/1978: 95)
A mítosz (a görög müthosz - beszéd, elbeszélés, üzenet, párbeszéd szóból)
eredeti értelmezésben irodalomelméleti, irodalom- és kultúrtörténeti fogalom. Az írással
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nem rendelkező kultúrákban azokat az általában élőbeszéd formájában és nemegyszer
erre szakosodott mesteremberek (énekmondók, lantosok, varázslók és táltosok stb.) által
terjesztett történeteket jelentette, amelyek a kultúra, a közösség, a kisebb-nagyobb
csoportok számára valamilyen közös jelentést hordoztak, és ezáltal a csoport közös
emlékezetének egy fontos részét alkották s az ősök tudását őrizték.
Az ősi, csak kezdetleges vagy semmilyen írással sem rendelkező csoportok
mítoszainak rendszere, a mitológia, általában egyszerre jelentett „tudományos”
világmagyarázatot, vallási tanítást és hiedelemrendszert (a tudomány és vallás ekkor
még nem vált el élesen egymástól), erkölcsi útmutatót és „népi–nemzeti”, csoportmegkülönböztető hagyományok rögzítését.
Idővel a legtöbb történeti csoport létrehozta a maga világmagyarázatából,
vallásából, isteneiből, hőstörténeteiből összegyúrt mitológiáját. A mítosz tehát
elsősorban világmagyarázatot jelent. Ahogyan a görögök, a sumérok, a rómaiak is
ezáltal próbálták megérteni a világot, úgy a modern ember ugyanezt teszi. Nem számít,
hogy századok választják el a mostani embert az akkoriaktól, a mítosz magyarázatot ad
a világban történő változásokra. Ezért mondja Roger Bastide, hogy a mítoszok olyan
vásznak, amelyekre a kollektív félelmek vetítődnek (Bastide 1972: 62). Vagyis ezek a
történetek, legendák, mesék – nevezzük ezeket, ahogyan csak szeretnénk – arra jók,
hogy megnyugtató válaszokat találjunk félelmeinkre vagy akár az országunk,
közösségünk gazdasági, politikai, szociális helyzetének magyarázatára.
A 20. század fontosabb mítoszalkotó stratégiái között említhetjük a Nietzscheféle „remitologizációt”, amely a bukott Isten mítosza helyett egy másikat állít fel, a
Freudhoz köthető individuum belső tudattartalmainak „mitologizálását”, James Joyce
eljárását, melyben a mítosz olyan áttételes utalásrendszerré alakul, ahol csak a szerző a
vonatkozási pont, és a mítosz közös tudása már nincs az olvasó birtokában (KulcsárSzabó 1996).
A 19. század végén megszülető, és a 20. században egyre nagyobb teret hódító,
Sigmund Freud és Carl Gustav Jung nevével fémjelzett pszichoanalízis kollektív tudat
analitikus értelmezése a mítoszelmélet szempontjából különösen érdekes lehet.
Freud szerint az Ödipusz-komplexusnak köszönhetőek a primitív népek tiltásai,
törvényei, így közvetetten a vallás, az erkölcs és a társadalom kialakulásában is
kiemelkedő jelentőséget kapnak (a vallás például az apa iránt érzett kollektív
bűntudaton alapul). Freud a mítoszokban is kimutat különféle pszichológiai
komplexusokat: a mítoszokban elfojtott szorongások testesülnek meg, így ezek egy-egy
nemzet kollektív tudatalattijának termékei, amelyekkel saját ártatlanságukat igazolnák,
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vagy a bűneiktől szabadulnának a gyónáshoz vagy az analitikus terápiához hasonló
módon (Freud 1913/2011).
Jung vizsgálódásai során kimutatta, hogy a nyelvekben, a vallásokban és az
álmokban közös a szimbólumalkotás jelensége. Régóta felfigyeltek már a kutatók arra,
hogy egymástól távol élő népek mítoszaikban vagy más elbeszéléseikben teljesen
azonos motívumokat találhatunk. Miután a történelmi, földrajzi érintkezések kizártak,
sokáig nem találtak magyarázatot erre a kérdésre. Szembetűnő volt viszont, hogy álom,
vallás, mítosz a primitív népeknél egymáshoz nagyon közel álló fogalmak. Egyes indián
törzsek szerint a mítoszok egyenesen a nemzet közös álmai. Így fogalmazódott meg a
megállapítás, mely szerint az emberi tudatnak az evolúció során kifejlődött egy közös,
minden egyednél egyforma tartománya. Freud már korábban beszélt „archaikus
maradványokról”, amelyek a tudat nem individuális részei. Jung ugyanezt archetípusnak
vagy ősi képzetnek nevezi, ami nem motívum, hanem „irányulás” (Steklács 2001).
Az analitikusok szerint az emberi pszichének ez a sajátossága teszi lehetővé,
hogy nyelvi és kulturális különbségek ellenére azonos motívumok „képződjenek”
egymástól távol élő népek folklórjában. Jung az erre vonatkozó nézeteit A tudattalan
megközelítése címet viselő tanulmányában foglalja össze, amely Az ember és
szimbólumai című könyvben jelent meg halála után (Jung 2000). Azt írja, hogy az
ösztönhöz hasonlóan az emberi psziché kollektív gondolatai, sémái is velünk születnek
és öröklöttek. Amikor működésbe lépnek, mindenkinél hasonló módon hatnak.
Jakob és Wilhelm Grimm legelterjedtebb nézete a mesével és a mondával
kapcsolatban, hogy a mese költőibb, a monda történetibb, s míg előbbinek tanulsága, a
mítosznak tanítása van.
A szimbolista iskola legfőbb célja a mítosz rejtett értelmének kibontása. Ernst
Cassirer szerint a konkrét és érzéki gondolkodás akkor képes általánosítani, ha jellé,
szimbólummá tudja változtatni a konkrétat, amik más tárgyak, jelek jelzőivé válhatnak,
vagyis helyettesíthetik azokat. A mitikus tudat olyan kódhoz hasonlítható, amelyhez a
kulcs megtalálása szükséges (Steklács 2001).
Wilhelm Wundt, a pszichológiai iskola képviselője az érzelmi állapotoknak, az
asszociációs láncoknak és az álmoknak tulajdonít nagy jelentőséget a mítoszok
kialakulásában, mivel ezek közeli kapcsolatban állnak a mítoszokkal.
A strukturalista Lévi-Strauss A mítoszok struktúrája c. tanulmányában a szerző a
mítoszt nyelvnek nevezi, felépítését, funkcióit, elemeit vizsgálva arra az eredményre jut,
hogy mítosz és nyelv szinte azonos természetűek (Lévi-Strauss 1955/1971). Ahogyan a
szöveg nyitva áll a különböző olvasási és értelmezési módok előtt, úgy a mítoszt is ilyen
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szövegként kell értelmezni. Szerinte a mítosz olyan nyelvi rendszer, amely igen fejlett
szinten működik, hiszen a mítosz átéli az időt, a fordításokból következő nyelvi
nehézségeket, és teljes életszerűségében jut el bármely korban olvasóihoz. Ennek oka
véleménye szerint, hogy a mítoszok az emberi gondolkodás legtriviálisabb
szimbólumaira épülnek. A mítoszok struktúráját tekintve, bipolaritásokat és
alapellentmondásokat figyelhetünk meg: magas – alacsony, jó – rossz, élet – halál. Az
előbbiek alapján két tételt állít fel: az elsőben azt állítja, hogy minden nyelvészeti
létező, a mítosz is különféle alkotóegységekből formálódott. A második szerint pedig
ezek az alkotóegységek a nyelv alkotóegységeivel azonos természetűek, a szinteken
felfelé haladva egyre bonyolultabb, összetettebb jelenségekkel találkozunk. A nagy
alkotóelemeket mitémáknak nevezi (Steklács 2001).
„A mítosz viszonylag állandó – tehát recepciótörténete során végig ikonikusan
állandó – »magja« képviseli azokat az alaptulajdonságokat, amelyek mint szöveget vagy
mint nyelvi konstrukciót jellemzik. Ilyen pl. a névadás gesztusa (mint a
megnevezhetetlen káosz strukturálásának eszköze) vagy a beszéd nem emberi
származtatása stb. André Jolles a mítoszt a beszéd (pontosabban a nyelv) által eleve
adott, saját természete által létrehozott egyszerű formái közé sorolta. Ez a történés
szükségszerűségén alapul és az idődimenziók eltörlésében mutatkozik meg, Úgy, hogy a
történetekörök jelenidejűsége az állandóságot, az örökérvényűséget sugallja (a mítoszi
beszédforma, mint »igazmondás«). A történést a megnyilatkozás, kinyilatkoztatás
»beszédaktusával« összekötő nyelvi arculat alapszerkezete az a mód, ahogy a világ
kérdések és válaszok sorozatában megalkotja magát az ember számára.” (KulcsárSzabó 1996)
3.2. Közélet, közszféra
„A modern életben a képviselőség és a politizálás kenyérkeresetté válik. […] A
képviselők azért választatnak, hogy az ország dolgait intézzék: s ehelyett a kenyérharc,
a küzdelem a boldogulásért, a létért, az egzisztenciáért, haszonért, érvényesülésért való
verseny fűti az elméket, és lazítja az erkölcsöket.”
/Móricz Zsigmond: A fáklya (részlet)/
A tevékenységeket és a folyamatokat, melyek több embert érintenek, a
közösségre vonatkoznak, és jellegük nyilvános, nevezzük közéletnek. Színterei között
megtalálhatóak az adott közösség mentális-, spirituális-, fizikai létéhez, egészségéhez
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köthető intézményrendszerek, a közösség kulturális-, politikai- és gazdasági életét
jelentő szervezetek színterei és mozgásterei, a közigazgatás területei, valamint a média.
A közélet tehát magába foglalja egy adott társadalom, vagy közösség politikai-,
gazdasági- és kulturális életviszonyait – tehát a közösség közérdekű tevékenységeinek
összességét.
A közélet egyben kommunikációs aktivitások színtere is, melynek egyik
legfontosabb jellemzője a nyilvánosság, amely egy olyan idealizált kommunikációs
teret jelölhet, ahol az érdekek és vélemények szabadon ütközhetnek, de helye lehet a
tömeg befolyásolásának, az értékek, értékrendszer kialakulásának, az ismeretek
forrásának is. Ebben az értelemben hatalmi tényező, melyet birtokolni lehet (Aczél
2009).
3.3. Közvélemény
Gerard A. Hauser a nyilvánosságra közösségi, „diszkurzív” helyként tekint, ahol
a jelentések formálódásának retorikai jellege van. „A nyilvánosság résztvevői
folyamatosan értelmezik és észlelik a társadalmi cselekvéseket, ami nem más, mint a
retorikai jelentéskonstrukciókat dialógusokban prezentáló társadalmi, politikai
hermeneutika. […] A racionális érvelés retorikájától eltérően a civil társadalom
tolerancianormája olyan ítéletekre alapozott kooperatív világot kínál, amely
tökéletlensége ellenére is elfogadható az együttműködő résztvevők számára…” (Hauser
2000: 496).
A nyilvánosság szintjeit egyrészt meghatározza az emberek száma, másrészt az a
feltételezés, hogy az adott társaság mekkora közvéleményt és/vagy presztízst
képviselhet. Amennyiben nagyszámú rokonaink előtt szerepelünk, a nyilvánosságnak
kisebb szintjét érintjük, mint idegenek előtt. A nyilvánosság szintjeit csak egy politikuskortesbeszéd esetében könnyű megkülönböztetni: minél nagyobb státussal rendelkező
környéken beszél, és minél több ember számára, annál magasabb ez a szint. A médián
belüli szereplés nézettsége, hallgatottsága nem teszi egyértelművé a kérdést. A kérdést
itt árnyalhatja az is, hogy mekkora a média presztízse. Egy alacsonyabb példányszámú,
de magas elismertségű lap ugyanis a világ nagyobb területét szórhatja be, nagyobb
eséllyel adhat át információt más médiumoknak, noha esetleg az információt dekódolók
száma adott esetben kisebb, mint egy bulvárlap helyi olvasóinak száma. A nyilvánosság
szintje inkább az emberek befolyásolásának esélyét jelenti (Harre 1997).
Habermas szerint a 18. század autonóm egyénei hozták létre a magán és a
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közösségi információátadás közt a nyilvánosság szféráját. A 19. század során ez a
nyilvános szféra kibővült, a munkások, a nem műveltek és a szegények is megfigyelői
és/vagy

szereplői

lettek

a

racionális

érvek

harcának.

A

nyilvánosság

demokratizálódásának folyamata azonban megállt. A modern iparosodó társadalom
gyarmatosítja a nyilvánosságot, melyben nyíltan manipulációs stratégiákkal próbálják
ránk erőszakolni a politikai nézeteket, a ponyvairodalmat és mindent, amit csak
reklámozni lehet. Habermas úgy véli, hogy visszatértünk a nyilvánosság feudális
módjába, ahol a reprezentatív funkciók kerülnek előtérbe. A reprezentatív funkciókon
személyi jelképeket, a státus ismertetőjegyeit, az uralom hangsúlyozását érti, amelyek a
feudalizmusban szorosan kötődtek a személyhez. A feudalizmusra e szimbólumokon
kívül még a szűk elitcsoportok korlátozott kódjai is jellemzők, amelyeket csak kevesen
érthettek, valamint az, hogy a reprezentációra nem igényeltek választ, az üzenet csak
egyirányú volt. Ez a zártság és egyirányúság válik a modern kor jellemzőjévé is.
Nyilvánosság alatt pedig nem mást ért, amint a magánemberek „rendszert” ellenőrző és
befolyásoló világát. Ez a közönség nyitott és művelt. Más oldalról a nyilvánosság
kritériuma a hozzáférés szabadsága, hogy lehetőség szerint mindenki részt vehessen
ebben, aki akar. Ez az állítás már történeti fikció. Habermas szerint a nyilvánosság mára
már elveszítette azt a minőségét, amely a szabadság feltétele (Habermas 1985).
A 18–19. században a sajtó még a civil társadalom lenyomata volt, a 20.
századra azonban már erős politikai befolyás alá került. A vitatkozó közönség
ideáltípusa, amelyről ő lemondott, a számítástechnika fejlődésével foglalkozó szerzők
számára új reményeket táplál. A kommunikatív cselekvés elméletében azt
hangsúlyozza, hogy a szabad vita azért szükséges, mert abban tökéletesedünk.
Habermas állításából, mely szerint a nyilvánosság a magánszféra és a hatalom közé
ékelődött, nem tudjuk elfogadni azt a feltételezést, hogy ez a terület az utóbbi időben is
ne nőtt volna. Egyik irányba a bulvárlapok tágították, amelyek bemerészkedtek a
magánszférába, s azt a nyilvánosság szintjére hozták, a másik irányba a magas
presztízsű médiák hatoltak be, jogot szerezve arra, hogy a hatalom tevékenységei közül
egyre több és több információt juttassanak el a közönséghez. A számítógépes hálózatok
is a nyilvánosság egy új dimenzióját nyitották meg, mely robbanásszerű növekedését
éli. Habermas állítása a nyilvánosság beszűküléséről csak annyiban tartható, ha a
tömegkommunikációban más típusú műfajokhoz való arányát nézzük. A szórakoztató
műsorok vagy a reklám növekedése erősebb volt az utóbbi két évszázadban, mint a
nyilvánosság növekedése (Habermas 1985).
Luhmann szerint a nyilvánosságot a különböző részrendszerek, a politika, a
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család, a bankok, a rétegklubok stb. és a közvélemény strukturálja (Luhmann 2008). A
nyilvánosság így a társadalmasított információ és annak politikai biztosítéka. Azzal az
állítással, hogy a nyilvánosság minőségileg reprezentatívvá vált, nehéz vitatkozni, de
semmiképpen nem szűkült be, sőt egyre nagyobb területeket foglal el. Ha pedig a
nyilvánosság kiszélesedésének alig vitatható tézisét elfogadjuk, nem nehéz elképzelni,
hogy ezen a palettán ne lenne megtalálható minden, még a Habermas által hiányolt
polgári diskurzus is (Habermas 2001).
A „közvélemény” fogalmi határainak finomítását úgy is elvégezhetjük, ha hozzá
közelálló

jelenségekkel

hasonlítjuk

össze.

Így

beszélhetünk

közhangulatról,

népérzületről és közösségi véleményről. A népérzület alapvetően tartós, nemzedékeken
is átívelő értékegyüttes, a közösségi vélemény alatt érthetjük egy falu elvárásait, a
közhangulat pedig egy homogén, erőteljes, de rövid megnyilvánulású vélekedés, amely
bármely korban és társadalomban is létezhet. A közvélemény jellemzője a
középtávúság, valamint a vélemények nem homogén, de legalább 70–80 %-os volta.
Kialakulásának előfeltétele a sajtó elterjedése, a médiamező kiépülése. Nem kritériuma
a polgári demokrácia, hiszen a szocialista társadalmak is rendelkeztek közvéleménnyel
(bár tény és való, hogy ez az ún. közvélemény időnként erősen „felülvezérelt” volt),
tárgya pedig nem kizárólag politikai esemény… Magyarországon például az újságírás
normáinak az 1970-es évek és a 2000-es évek eleje közötti alakulását meghatározza a
politika és a gazdasági rendszer, a médiapolitika változása és ezzel szoros
összefüggésben az újságírói hivatás adott helyzete. Az egypártrendszerben a „jó
újságíró” pártos volt: a párt elvárásait, politikai és egyéb útmutatásait, illetve az
államszocializmus aktuális igényeit, helyzetét kellett szem előtt tartania. Ezt nemcsak
különféle szabályok írták elő, de a normák betartását folyamatosan felügyelték is. Ezzel
szemben a többpárti viszonyok között az egyik legfontosabb elvárás az objektivitás.
(Sipos – Takács 2005: 53–54) Az újságírói norma- és szerepfelfogás szorosan összefügg
egymással, és mindkettőt alapvetően meghatározzák a közérdekről vallott felfogások.
Magyarországon Sipos Balázs és Takács Róbert három korszakot különböztet meg a
normarendszerek szempontjából: „Az államszocialista időszakban meghatározó az
MSZMP által elvárt hivatalos normarendszer volt; az 1980-as évek közepétől az 1990es évek elejéig az újságírók fokozatosan szabadultak fel a politikai kontroll alól; ezt
követően a média ellenőrzésének új formái jelentek meg (jelesül a tulajdonosi és a
közvetett pártprotokoll).” (Sipos – Takács 2005: 53–54)
Közvélemény csak ott van, ahol nyilvánosság is. Az információk horizontális és
73

vertikális áramlása más-más arányú a különböző korokban és társadalmakban. A
horizontális kommunikáció gyakran az azonos státuszúak közötti információcserét is
jelenti, s egyben decentralizálódással is jár, míg a vertikális információáramlás
társadalmi elterjedtsége mögött nem ritka a megnyilatkozástól való félelem, azaz a
látens közvélemény.
A közvélemény valójában csak nehezen átvilágítható. Otthon másképp
beszélünk, mint a nyilvánosság előtt, és a kétfajta viselkedés akár egymás ellentéte is
lehet. Az átpolitizáltabb és/vagy hierarchizáltabb társadalomban gyakoribb a látens
közvélemény. Az ilyen mechanizmusok során a társadalomban téves önkép alakul ki
(Somlai 1997). A kisebbség valójában azt hiszi, hogy a közvélemény hordozója, a
többség pedig nem tudja, hogy valójában övé a többségi akarat. Ha mégis, akkor
modern polgári legitimitásról aligha beszélhetünk, és valószínűleg a társadalmat is
áthatja valamiféle erkölcsi válság.
3.3.1. A közvélemény kétféle megközelítése
A közvélemény fogalma él, a tudomány és a köznyelv egyaránt alkalmazza, bár
tartalma még tisztázatlan. A definíciók kétféle fogalomra vezethetők vissza, ezenkívül
van egy gyakorlati célt szolgáló megfogalmazás: a közvélemény nem más, mint a
„közvélemény-kutatók által összehalmozott egyéni vélemények összessége.” Ezzel az a
gond, hogy azonos súlyúnak vesznek minden véleményt, pedig némelyik fontosabb...
A „manifeszt és látens funkciók” Robert Merton-i megközelítésben (Merton
2002: 98–166) a közvélemény előbbi, vagyis racionalitásként való értelmezésében
manifeszt funkcióról van szó, az utóbbi, vagyis társadalmi ellenőrzésként való
értelmezésben látens funkcióról. A közvélemény, mint racionalitás, mely a
demokráciákban véleményformáló és döntésbefolyásoló funkciót lát el. A közvélemény
egy önmaga tudatában lévő közösség racionális, nyilvános vitából eredő társadalmi
ítélkezése társadalmi jelentőségű kérdésekről. Ennek feltételei az olyan személyek
kicsiszolódott véleménye, akik sokat gondolkodtak, és alapos véleményt képesek
megfogalmazni, emellett az aktuális kormányt is érintő kérdések szerepelnek benne. A
racionalitás jelentése itt a valóságos helyzetek és összefüggések tudatos felismerése az
értelem eszközeivel, majd e felismerések alapján logikus és megalapozott ítéletalkotás.
A közvélemény tehát azonos a racionalitással.
A gyakorlatban – a sajtószabadság feltételei mellett – a közvélemény és a sajtót
uraló nyilvánosságra kerülő vélemények összessége egybeesik. A közvélemény a
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politikára vonatkozik, segíti a kormányon lévőket a véleményformálásban és a politikai
döntésekben (manifeszt funkció) a közvélemény különféle álláspontok vitákban való
ütköztetése során alakul ki azáltal, hogy az egyik álláspont felülkerekedik, mégpedig
nem annyira az ellenfél meggyőzésével, mint inkább alávetésével. Az a tény, hogy a
nyugati civilizáció igen nagyra értékeli a racionalitást, bizonyosan megmagyarázza,
hogy miért ragaszkodnak még ma is ilyen erősen a közvélemény racionalitásának
gondolatához, és hogy miért próbálják mindig újra ízekre szedni a fogalmat, azt
remélve, hogy – akárcsak egy gép szétszerelésekor – az egyes alkotóelemek és azok
egymáshoz való viszonyának vizsgálata érthetővé teszi a közvélemény lényegét.
A közvélemény mint társadalmi ellenőrzés, amely a társadalmi integrálásnak és
a cselekvéshez, döntéshozatalhoz elengedhetetlen konszenzus megteremtésének
funkcióját látja el. Az egyéni vélemények összessége tevékeny erővé válhat (ld.
Arisztotelésznél a „népfelség elve”: az a király, akit nem támogat a nép, nem király
többé).
A vélt többséghez való csatlakozásunk oka, hogy nem akarunk a vesztesekhez
tartozni. Nem fogalmazzuk meg, de hat ránk és formálja a véleményünket. A többség
először csak képzelt, majd valódivá válik. Félelmünk is konkretizálódik: az
izolálódástól, az egyedül maradástól félünk, ezért csatlakozunk – lehetőség szerint a
többséghez…
A közvélemény alakulásában mindkét modell érvényesül. Az elhallgatási spirál
sokkal inkább érvényes akkor, ha a nyilvánosság előtt meg kell szólalni. A
közvélemény az a vélemény, amelyet elszigetelődés nélkül lehet képviselni a
nyilvánosságban (Lippman 1994).
3.3.2. Kommunikáció/tömegkommunikáció és a közvélemény
A közvetlen emberi kommunikáció mindig egy társadalmi szituációban történik,
e szituációnak mindig van valamilyen értelme, minősítési lehetősége a kollektív
tudatban. Ez a minősítés a kommunikáció módját nagyban befolyásolhatja. Ugyanígy a
kommunikáció mindig társadalmilag adott viszonylatban történik, a két ember relációja
egymáshoz meghatározott és minősített (organizációs kapcsolatok, státuszkülönbségek,
szereprelációk stb. játszanak itt szerepet), ennek a kommunikáció formai és tartalmi
sajátosságaira szintén nagy hatása van. Mind a szituáció, mind pedig a viszonylat
különböző normákat léptet érvénybe a kommunikációban. Így tehát a kommunikáció
normatív térben zajlik, szociális szabályok hálózatában. A kommunikációnak végül
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kapcsolati háttere is van vagy lehet, a két személyiség egymással való korábbi
kommunikációi módosíthatják, befolyásolhatják a vizsgált időpontban megfigyelt
kommunikációs magatartást (Buda 1994: 9–24).
A kommunikáció során megvalósuló társas együttműködés kétirányú, vagyis
kölcsönös. A hallgató visszajelzéseket ad, ami történhet verbális kommunikatív
cselekvéssel (pl. ellenvélemény, gratuláció, kérdés, tanács, tiltakozás), vagy nem nyelvi,
metakommunikációs jelzéssel is (gesztusok, mimika, testbeszéd, stb.). Ebből is
láthatjuk, hogy a kommunikációs kapcsolat feltételezi az együttműködést (Bánréti 1978:
33–42).
3.3.2.1. Kommunikáció – kommunikációs forradalmak
A kommunikáció, annak ellenére, hogy az emberiség mindennapjaiban a
kezdetektől meghatározó, igencsak gyerekcipőben jár mint tudomány illetve mint
vizsgált tudományterület. Önálló szakirodalommal, elméletekkel szinte kizárólag a 20.
században találkozhatunk a kommunikációra vonatkozóan, holott napjainkban – egyes
kutatások szerint – éppen a negyedik nagy „kommunikációs forradalmat” éljük (Bácsi
1999: 100). E kommunikációs forradalmak emelték ki az embert az állati sorból, ezek
segítségével alakultak ki az emberi társadalmak.
Az első „forradalmi lépés” a beszéd elsajátítása volt, illetőleg a nyelvi
kommunikáció kialakulása. A nyelv olyan változó rendszer, amely állandó mozgásban,
változásban van. Bár a szakemberek a nyelv, a nyelvi kommunikáció kialakulásának
idejével, illetőleg annak módjával kapcsolatban nem is értenek egyet, abban
megegyezik

véleményük, hogy a nyelvnek

óriási

szerepe

van

az

emberi

társadalmakban, azok fejlődésében.
Az írás, az olvasás elsajátítása volt a következő „forradalmi” lépés a
kommunikáció kialakulásában. Az írás, az olvasás a kezdetekkor csak bizonyos rétegek
kiváltsága volt, ti. az előkelő osztályok tagjaié, azaz a nemeseké, az uralkodó rétegeké,
és a papoké. Az olvasás képességének elsajátítása útjában állt továbbá a kéziratos
kódexek terjesztésének körülményessége, gondolok itt a kézzel történő másoló-munka
lassúságára. De az idő elteltével, és a nyomtatás feltalálásával (a 3. kommunikációs
forradalom a könyvnyomtatás feltalálása), ez a probléma is megoldódott. Az oktatás
fejlődésével

egyre

nőtt

az

írni–olvasni

tudók

száma,

és

az

emberek

információszükséglete is megsokszorozódott. A középkor emberével szemben, a 16–17.
század emberének lehetősége nyílott e szükségleteinek kielégítésére, hiszen a
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nyomdászat feltalálása után másfél évszázaddal már megjelentek az első, időszakosan
megjelenő és a sajtó többi sajátosságával is rendelkező újságok, sajtótermékek. Ezek
megjelenésével elkezdődött a tömegkommunikáció fejlődési folyamata, s bekövetkezett
a 4. „kommunikációs forradalom”: a multimédiás kommunikáció kora.
A tömegkommunikáció ugyan tipikusan 20. századi jelenség, mégis vannak –
mint láthatjuk – történeti előzményei részben a könyvnyomtatás elterjedésétől, részben
az emberiség történetének legkorábbi idejétől kezdődően. Ma a tömegkommunikáció
egyre inkább (át)vállalja azt, ami elődei, az igehirdetők, tanítók, dalnokok, próféták,
prédikátorok, krónikások „feladata” volt.
Egyre elterjedtebbek azok a nézetek, melyek szerint az emberi kommunikáció
történetében nem négy, de hat fejlődési szakaszt, hat információs forradalmat
különböztetünk meg.
Az első szakaszt, az írás forradalmát, a nyomtatás forradalma követte, a 15.
század második felében. Ezt követte a harmadik szakasz, a tömegmédia forradalma,
mely a 19. század közepén Nyugat-Európában és az Egyesült Államok keleti
partvidékén ment végbe. Ebben a szakaszban valósult meg a papír tömegtermelése,
továbbfejlődtek a nagyüzemi nyomdaipar alkalmazott módszerei, technikái. Ekkor
találták fel a távírót, mely nagy szerepet játszott az információszerzés lehetőségeinek
megváltoztatásában. Az újságok, folyóiratok térbeli kötöttségek nélkül kezdtek
tájékoztatni eseményekről, gyakran fotóillusztrációkkal teremtve meg a hitelesség
látszatát. Kezdetét vette az általános műveltség elterjedése.
E felfogás szerint a negyedik információs forradalom a szórakoztatás
forradalma, amely a 19. század végének Európájában és Amerikájában bontakozott ki.
A hang tárolása, a mozgás fotografikus rögzítése, a rádiós hangtovábbítás, a
fényképezési technika lehetővé vált ekkorra a technika fejlődésével. A tömegmédia
informáló funkciója mellett egyre nagyobb teret kapott a szórakoztató funkció,
megteremtve

a

szabadidő

olcsó

eltöltésére

alkalmas

sajtótermékek

(pl.

bulvármagazinok) hagyományát.
A kommunikációs eszközök otthonokba való beáramlása jelentette az ötödik
szakaszt, az 1920-as évek közepén. A telefon, a műsorszórás, a hangrögzítés, az olcsó
postai szolgáltatások kialakulása, a nyomtatás technológiájának fejlődés – ezek mind
hozzájárultak ahhoz, hogy a kommunikációs média az átlagember életének szerves
részévé kezdett válni.
Napjainkban, az információs társadalom korában zajlik a hatodik forradalom,
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mely lefektette az információs szupersztráda alapjait. Ezek az alapok azonban már most
a számítógépes (informatikai), nyomtatott, elektronikus, műholdas kommunikációs
technológiák konvergenciáját teremtette meg, számos etikai, társadalmi kérdést vetve
fel (Róka 2002: 75).
A különböző szakirodalmak általában egyetértenek abban, hogy az információs
forradalmak egyre gyorsabban követik egymást. Míg az első szakaszok között hatalmas
időszakok teltek el, az utóbbi forradalmak (négy) alig két évszázad alatt zajlottak le (vö.
Vivian 1991). A 20. század technikai vívmánya, a telekommunikáció átstrukturálta
társadalmi élet számos szféráját, beleértve a társadalmi interakció jellegét is. A
tömegmédia mellett a telekommunikáció vált a közvéleményt és a közízlést befolyásoló
legfontosabb információs eszközzé, s ezzel együtt politikai befolyásoló szerepe is
növekedett (Róka 2002: 109–110).
3.3.2.2. Tömegkommunikáció
Korunkra a tömegkommunikáció a társadalom meghatározó elemévé vált. A
sokszorosított üzenet másfajta kapcsolattal jár, ebben az olvasatban a beszélő és a
hallgató viszonya lényegesen megváltozik. A tömegkommunikációs akció során az
információ forrása nemcsak az egyén, hanem bizonyosfajta közösség bizonyos rétege is
lehet. A tömegkommunikációs folyamat során az abban résztvevő egyes emberek
szemszögéből nem kerül sor szerepcserére – a közlő és a befogadó szerepe viszonylag
állandó /pl. az olvasó (hallgató) mint egyén nem tudja közvetlenül befolyásolni az írót
(beszélőt)/.
A kommunikáció modern kutatását körülbelül attól az időszaktól kezdve
számíthatjuk, amikor a kommunikáció koncepciója a különböző tudományágakban
megjelent, bizonyos általánosított értelmet kapott (tehát nemcsak egyfajta közlési
csatorna szinonim megjelölése volt, például nemcsak a beszédre vagy az egyezményes
jelváltásra alkalmazták névként), és amikor a magatartás különböző megnyilvánulásait a
kommunikáció szemszögéből kezdték vizsgálni és magyarázni. Ez a korszak csak
mintegy a harmincas évek végére következett be, de inkább a negyvenes éveket lehet
joggal a kommunikációkutatás kezdetének tekinteni. Ebben a periódusban több
különböző problématerületen belül vált világossá a kommunikáció jelentősége. Ezek
nagyon különböző jellegűek voltak, mert volt közöttük új tudományág, új kutatási
irányzat, de volt egyszerűen olyan új társadalmi vagy szakmai gyakorlat is, amely
valamilyen technikai eszköz vagy lehetőség révén alakult ki.
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A telekommunikációs eszközök technikai és társadalmi problémái egész sor olyan
kérdést vetettek fel, amelynek megválaszolása során a kutatók mintegy a természetes,
szokványos emberi kommunikáció tényezőit és szabályszerűségeit fejezték ki, vagy
pedig kezelték tudományos kategóriaként. A telekommunikációs eszközökben
lényegében a közvetlen kommunikáció technikai eszközökkel kiterjesztett, módosított
működését lehetett megfigyelni. Az emberi és a gépi kommunikáció analógiái
elkerülhetetlenül a jelenség általánosításához és a kommunikáció koncepciójának
kialakulásához vezettek. A telekommunikáció társadalmi alkalmazási területei tovább
bővítették az általános kommunikációelméleti érdekességű kérdéseket. Így például a
rádió katonai és politikai felhasználása felvetette a titkosítás kérdését, a titkosítás új
kódok bevezetésével vált lehetségessé, e kódok generálásának és megfejtésének
gyakorlata pedig bizonyos fokig általánosíthatóvá tette a kódelméletet, hozzájárult a
szemiotika fejlődéséhez, és általában előnyös hatást gyakorolt a nyelvészetre.
A telekommunikációs eszközök technikai fejlődése lehetővé tette olyan
berendezések és műszaki rendszerek kidolgozását, amelyek segítségével műsorokat,
igen bonyolult és ugyanakkor életszerű közléseket lehet továbbítani nagy távolságra és
sok ember számára egyidejűleg. Ilyen közlésekre addig csak a sajtó révén volt
lehetőség, de csak korlátozott távolságokra, és az egyidejűség teljes biztosítása nélkül.
Az életszerű, eleven kommunikáció társadalmi érdeklődést és igényt teremtett, az
emberek mind nagyobb hányada törekedett arra, hogy ő is bekapcsolódhasson az új
műszaki rendszerekbe, és a telekommunikáció befogadója lehessen. Ennek nyomán
azonos hírtartalmak egyidejű vétele olyan méreteket öltött, amely a sajtó feltételei
mellett elképzelhetetlen lett volna.
A tömegkommunikációs lehetőségek a társadalmat olyan információs hálózatba
fogják, hogy a műsorok jelensége probléma lett minden olyan tudományágban, amely
az emberrel vagy a társadalommal foglalkozik, és a problémát a kommunikáció
címszava alatt kezdték vizsgálni. Maguk a tömegkommunikációs eszközök is bonyolult
szerkezetekké váltak, amelyek hatékony működtetéséhez külön ismeretek, külön
kutatások kellettek. Különböző diszciplínákon belül vetődött fel a különböző
ártartalmak személyiségre és általában a társadalomra gyakorolt hatásának kérdése,
megindult

a

tömegkommunikáció

különböző

jelenségeinek

szociológiai

és

szociálpszichológiai kutatása, ennek kapcsán a kommunikáció mind több összefüggése
vált érdekessé, és csakhamar világossá vált, hogy a tömegkommunikáció területén
megvan egy sajátos kommunikációs tudományág kifejlődésének lehetősége.
A tömegkommunikáció, mint a mindennapi élet egy olyan eleme, amely
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különböző okok miatt állandóan szembetűnő marad, és soha nem válik természetessé az
ember számára, ma is egyik fő forrása a kommunikáció iránti általános társadalmi és
tudományos érdeklődésnek. A közvetlen emberi kommunikáció szempontjából a
tömegkommunikáció főleg a kommunikáció befogadásának lélektani kérdéseihez járult
hozzá, ugyanis a tömegkommunikációs műsorok, közléstartalmak az egyének nagy
csoportjai számára azonosak, és ezáltal mint standard ingerkonstellációk vizsgálhatók,
bár éppen a műsorfolyamat kontinuitása miatt a pontos hatáselemzés módszertanilag
nagyon nehezen vihető végbe (vö. Hymes 1997).
A

tömegkommunikációval

kapcsolatos

kutatásokban

viszonylag

korán

megfogalmazódott a kommunikációnak egy általános modellje, amely már sok fontos
szempontot tartalmazott, bár ez a modell még csak az egyirányú kommunikációt és nem
az interakciót fejezte ki. Harold Dwight Lasswell ismert paradigmája szerint a
kommunikációs kutatás alapkérdése a következő: Ki – mit (mond) – kinek – milyen
csatornán át – milyen effektussal?
3.3.2.3. Kommunikációs és tömegkommunikációs modellek
A kommunikációval foglalkozó kutatók a kommunikáció tényezőinek,
összetevőinek figyelembevételével próbáltak ún. kommunikációs modelleket készíteni.
A teljesség igénye nélkül kitérnék néhány jelentősebb modellre – ezek mindegyike más
és más szemszögből közelíti meg a kommunikációs folyamatot.
Az első modellt a Warren Weaver és Claude Elwood Shannon szerzőpáros 1948ban publikálta a The Mathematical Theory of Communication (A kommunikáció
matematikai elmélete) című könyvében. Céljuk az volt, hogy kidolgozzák a
telefonkábelen zajló üzenetátadás minél hatékonyabb módját. A kommunikációt lineáris
és egyirányú folyamatnak tekintették (A  B). A folyamat három fázisa: a
prekommunikáció, a tényleges kommunikáció illetve a posztkommunikáció szakasza.

6. ábra: A Shannon–Weaver-féle modell
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A kommunikáció első eleme a stimulálás (a kommunikáció folyamatát
valamilyen külső vagy belső inger indítja el, az információ forrását külső vagy belső
inger éri, ami kiváltja az üzenetátadás szándékát), a második a kódolás (az átadó egy
újabb kódolást hajt végre azért, hogy az üzenet a csatornán való áthaladásra alkalmas
jelformát öltsön). A harmadik elem a csatorna (fizikai eszköz: a hanghullám, fénysugár,
rádióhullám, telefonkábel, idegrendszer) – a továbbítás, a negyedik pedig az
internalizáció, vagyis az üzenet tartalmának feldolgozása (dekódolás fázisa –
végbemegy egy második dekódolás, amely alapján az üzenet érthető lesz.). A humán
befogadó a technikai berendezéstől dekódol. Mindig az emberi befogadóhoz kötődik a
kommunikációs aktus, az interperszonális (személyközi) kommunikáció is. A befogadó
tudatosan feldolgozza (internalizálja) az információt. Hogy a dekódolás második fázisa
sikeres legyen, a befogadónak értenie kell a forrás által kiválasztott és kódolásban
használt kommunikációs formákat. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a forrásnak és a
vevőnek azonos kódot kell használnia, és közel azonos háttértudással kell rendelkeznie
ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöhessen.
A kommunikáció ötödik eleme a kommunikációs zaj, mely lehet csatornazaj (pl.
mikrofonhiba), környezeti zaj (pl. valamilyen külső zaj) vagy szemantikai zaj (pl.
nyelvhelyességi, stiláris hiba, fogalmazási- és/vagy beszédhiba, akcentus). Felsoroltak
mindegyike csökkent(het)i az üzenet befogadásának hatékonyságát.
A kommunikáció hatodik eleme a „feedback”, azaz a visszacsatolás. Ez egy
visszaható folyamat, amikor is az üzenet befogadója a dekódolást követően válaszol.
Ebből következik, hogy a befogadó a dekódolást követően kommunikátorrá válik, és
válaszát kódolja, majd az adott médiumon keresztül továbbítja az eredeti
kommunikátornak. (Ez a modell még nem tartalmaz visszacsatolást: majd csak Wilbur
Schramm egészíti ki 1954-ben.) A kommunikáció hetedik eleme maga az információ
(hírátadás). A kommunikátorok állandóan ellenőrzik az üzenet pontosságát a
lehetségessel szemben. Hogy mi lehetséges, azt a kódról, a kontextusról és az
üzenettípusról szerzett tapasztalataik határozzák meg, vagyis a konvencióra és a
használatra vonatkozó tapasztalatok összessége. Fő forrása a konvenció (hagyomány). A
redundancia segít a szemantikai zaj csökkentésében, elsősorban az ismétlés révén. Tehát
a redundancia forrása a konvenció, eszköze az ismétlés. Az entrópikus üzenet a szakmai
közönség felé használatos. Az entrópikus üzenet feloldásának eszköze a körülírás,
magyarázat. Nagy közönségnek redundáns, szakmai közönségnek entrópikus üzenet
közlése a célszerűbb. Az a kommunikátor, aki az üzenetét redundánssá teszi,
közönségorientált.
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Theodore M. NewComb újítása, hogy háromszögletű modellt alkotott 1953-ban,
mellyel a kommunikáció társadalomban, társadalmi kapcsolatokban betöltött szerepét
tanulmányozta. (A) a kommunikátor és (B) a befogadó, (X) pedig a társadalmi,
kulturális környezet egy darabja, az üzenet tartalma. A modell akkor van egyensúlyban,
ha (A) és (B) konszenzusra jut (X)-szel kapcsolatban. /(A) és (B) kommunikál (X)-ről./.
Ha ellenkezik a véleményük, akkor nincs egyensúly (Horányi (szerk.) 1977: 51-65).

7. ábra: Newcomb modellje

Az embernek szüksége van információra. A demokratikus államberendezésben
az információ természetes jog, alapvető emberi szükséglet. Az információ nélkül nem
érezzük, hogy egy adott társadalom tagjai vagyunk. Ahhoz, hogy azonosulhassunk
csoportunk, szubkultúránk, kultúránk tagjaival, szükségünk van megfelelő információra
kulturális és társadalmi környezetünkről.
George Gerbner (szül. Gerbner György) magyar származású kommunikáció
kutató, a kultivációs elmélet atyja modelljében (1956) megőrizte Shannon – Weaver
lineáris modelljét, de két ponton is meghaladta azt: az üzenetet összekapcsolta a
valósággal (amiről az üzenet szól), és a kommunikációt kétdimenziós folyamatnak
tekinti. A két dimenzió:
(1)

perceptuális (érzékelési és befogadási dimenziók – ezek vizszintes, vertikális
dimenziók),

(2)

kommunikációs

illetve

kontrolláló

dimenziók

(szerepe

van

a

médiaeszközöknek és médiakontrollnak – ezek függőleges, horizontális
dimenziók).
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8. ábra: A társadalom kommunikációs modellje

A kommunikációkutatásban ki kell emelnünk két iskolát: a folyamat és a
szemiotikai

iskolát.

kommunikációra

Előbbi

társadalmi

célja

a

kommunikációs

interakcióként

tekintenek,

aktusok
melynek

vizsgálata.
során

A

valaki

kapcsolatot létesít valaki mással, ennek során befolyásolja a másik viselkedését,
attitüdjét, érzelmi reakcióját. Az üzenet az, amit a kommunikációs folyamat továbbít, és
ebben nagy szerepe van az intenciónak (szándéknak). A kommunikáció tehát
üzenetátadás, és azt kutatja, hogy az üzenet küldője és befogadója hogyan kódol és
dekódol, valamint hogy az átadók hogyan használják a csatornákat és a kommunikáció
médiáját (hatékonyság, pontosság). A kommunikáció tehát olyan folyamat, amelynek
során egy személy befolyásol egy másikat. Ha a hatás nem az elvártnak megfelelő,
akkor kommunikációs zavarról beszél. A folyamat iskola a zavar okait vizsgálja, a
társadalomban a tudományokon (pszichológia, szociológia) belüli kommunikációt
kutatja.
A szemiotikai iskola ezzel szemben a szöveg és kultúra kapcsolatát, szöveg, az
üzenet kulturális hatását és szerepét vizsgálja. Megközelítésében a kommunikáció
társadalmi interakció: az a globális folyamat, jelenség, mely során az egyén bizonyos
kultúra, társadalom tagjává válik. Az üzenet egy jelképződmény, amely a befogadóval
folytatott interakció során jelentést hoz létre. Az üzenet továbbítójának jelentősége
háttérbe szorul, a hangsúly magán a szövegen és annak olvasatán van. A szöveg
alkotása és olvasata paralel folyamatok, mivel azonos helyet foglalnak el ebben a
struktúrált rendszerben (szimultánok is).
A kommunikációt, mint a jelentések kialakulását és cseréjét értelmezi. Azt
vizsgálja, hogy az üzenetek és a szövegek hogyan hatnak szemantikailag a befogadóra
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(milyen jelentésértelmezést váltanak ki a befogadóban). Fontos fogalma a szignifikáció:
a szemiotika iskola a félreértést nem tartja a kommunikációs zavar szükségszerű
megnyilvánulásának, hiszen ez adódhat az adó és vevő közötti kulturális különbségből
is. A vizsgálat eszközeit a szemantikából veszi, művészeti, nyelvészeti indíttatású
kommunikáció kutatásokat folytat, illetve a produktumok kötik le a figyelmét.
A szöveg tág jelentésű kategória (akár a színeket vagy a fizurát is takarhatja),
ennek olvasata pedig folyamat, amely feltárja a jelenségeket, miközben az olvasó a
szöveggel kapcsolatba kerül, és a szöveget alkotó jelek és kódok értelmezésében saját
kulturális tapasztalatait felhasználja (Hymes 1997).
A kommunikációt azonos módon, üzeneteken át zajló társadalmi interakcióként
értelmezik a két iskola képviselői. Míg azonban a folyamatiskola szerint a társadalmi
interakció az a folyamat, amely során valaki kapcsolatot teremt valaki mással, azért,
hogy befolyásolja ez utóbbi viselkedését, érzelmi reakcióját, attitűdjét, a szemiotika
szerint az egyén a társadalmi interakció során válik egy bizonyos kultúra, a társadalom
tagjává. A folyamat és a szemiotikai iskola között Roman Jakobson modellje teremtett
átmenetet (ld. 2.1.5.1., 2. és 3. ábrák).
Francis Dance Spirál modelljével (1967) a társadalmi kommunikációs rendszer
komplexitását akarta érzékeltetni. A valóságot olyan spirálként ábrázolja, amely
egyszerre több szinten zajlik és folyamatosan táplálja önmagát a végtelenségig. A
folyamatos kommunikációban több média vesz részt egyidejűleg. Ahány egyéniség,
annyi továbbfejlesztett változata létezhet egy üzenetnek.
Az új, egyre több szempontot figyelembe vevő kommunikációs modellek az
1960–70-es évektől (a modern nyelvészeti kutatások alapján a szemantika és a
pragmatika előtérbe-helyezésével) újabb aspektusokat adtak a kommunikációs modellek
tágítására.
A kutatók legnagyobb problémája a modellek felállításakor talán az, hogy
milyen modellt készítsenek: olyat, amely a természetes nyelvi kommunikáció leírására
alkalmas, vagy olyat, amely mindenféle kommunikáció leírására alkalmas, vagy esetleg
a kettő ötvözete jelentené az igazi megoldást. De bármilyen modell is készül, mindig
lesznek nélkülözhetetlen komponensei (a beszélő, a hallgató, a közös nyelv, a téma és a
szituáció), és lesznek olyan komponensei, melyek feladatként kapcsolódnak az
összetevőkhöz. Amiben újat nyújtanak, hogy egyre több összetevőt próbálnak
figyelembe venni, valamint az új összetevőkből adódóan új funkciókra világítanak rá,
vagy a már meglévő funkciókat próbálják árnyaltabban leírni.
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Jef Verschueren 1987-ben a pragmatika központi kérdéseként azt veti fel, hogy
mivel és hogyan járulhat hozzá a nyelv az ember életéhez. Egyrészt vizsgálja, hogy a
nyelv hogyan hat az egész emberiség fejlődésére, másrészt, hogy az egyén számára mit
jelent a nyelv. Központi fogalma az alkalmazás, amelynek szerinte három iránya lehet:
(1)

a nyelvtől a kommunikáció felé,

(2)

a körülményektől a nyelvre,

(3)

ha a két irány (1., 2.) egyszerre érvényesül.

A nyelv alkalmazásakor fontos, hogy milyen nyelvi szempontok befolyásolják a nyelvi
választást, hogy a nyelv milyen szintjei történik az alkalmazás, hogy az alkalmazásnak
melyik fázisában vagyunk, hogy mennyire megfoghatók a választás okai és hogy
melyek az alkalmazás stratégiái, funkciói.
Verschueren kommunikációs modellje alapján (amely szemléltetésre, elemzésre
egyaránt alkalmas) a következő összetevőit kell vizsgálnunk:
(1)

a fizikai világ tényezői (az aktuális világ időtényezője, ill. helyzettényezői: (a)
a nyelv választása, (b) a stílus megválasztása az adott nyelven belül);

(2)

szociális viszonyok;

(3)

beszélő és hallgató (száma; fajtái; testhelyzete, fizikai megjelenése/kondíciója;
beszélő pszichológiai állapota és természete; neme) (Griffin 2001).
Dan Sperber és Deirdre Wilson 1986-ban dolgozták ki Relevance című

munkájukban az osztenzív (ti. felmutatni, megmutatni) következtetéses kommunikáció
elméletét, mely szerint az ember minden információt kommunikáció útján szerez, tehát
az érzékelés minden területe leírható egyetlen modell segítségével. Minden
kommunikátum kell, hogy hordozzon olyan információt, amelynek célja, hogy a beszélő
kommunikatív szándékát jelezze a hallgató felé. Minden kommunikátum módosítja
minőségében, vagy mennyiségében a hallgató világtudását. A kommunikáció
következtetéses, mert a hallgató minden esetben legalább két jelentést konstruál a
megnyilatkozáshoz:
(1) egy szó szerinti jelentést,
(2) egy következtetést, amelyet a hallgató implikál a szó szerinti jelentés alapján.
Az osztenzív következtetéses modell azt is mutatja, hogy a kommunikáció elméleti
kerete szinte határtalan, hiszen újabb és újabb szempontok alapján tudjuk vizsgálni,
modellezni (Bácsi 1999: 82–93).
A negyvenes, ötvenes években a tömegkommunikáció amerikai kutatói a
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kommunikáció általános modelljének kidolgozására törekedtek. A későbbi évtizedekben
klasszikusnak tekintett Shannon és Weaver, Lasswell, Schramm modelljei csak
részletekben tértek el egymástól, logikai felépítésük teljesen egységes volt. E szerzők az
általános

modellt

egyaránt

paradigmatikus

értékűnek

tekintették

a

biológiai

organizmusban lezajló információs folyamatok vagy a távközlési hálózatok elmélete, a
személyközi kommunikáció vagy az állati viselkedés kommunikatív szabályozásának
értelmezése szempontjából.
E modelleken és változataikon nem nehéz felmérni az ekkoriban különösen
gyorsan fejlődő matematikai információelmélet hatását (Weaver), illetve a pszichológia
és a propaganda hatáskutatások befolyását (Lasswell). Egyéb eszmetörténetileg
közrejátszó tényezők szerepét sem vitatva, le lehet szögezni, hogy a modellek logikai
struktúrája lényegében adekvátan tükrözi azon közlési helyzetek logikai struktúráját,
amivel a kutatók közvetlenül foglalkoztak, azon tudományok szemszögéből, amelyet a
kutatók műveltek.
A klasszikus modellek a maguk helyén logikailag korrekt absztrakciók voltak,
viszont logikailag hibás lépésnek kell tekinteni, ha kiterjesztik érvényességüket olyan
kommunikációs viszonyokra és folyamatokra is, amelyek összetettebbek a személyközi
kommunikációs aktusban kibontakozó helyzetnél. A klasszikus modelleket alkalmazni a
tömegkommunikációra annyi, mint az alaptalan általánosítás hibájába esni.
Az elsősorban propagandaelemzéseiről híres Harold Lasswell a The Structure
and Function of Communication in Society (1948) című tanulmányában ismertetett ún.
narratív (tömegkommunikációs) modellje a Shanon–Weaver-féle modell verbális
változata, felépítése lineáris. Lasswell a kommunikációt üzenetek folyamatos átadásával
jellemezte. A hatás megfigyelhető, változatos és mérhető. Ha az egyik elem változik,
akkor a hatás is változni fog. Változhat a kódoló, az üzenet, a csatorna. A legtöbb
későbbi modell ezen a modellen alapul.
A klasszikus modellek eróziója a kapuőr vizsgálatokkal kezdődött. Az
előzmények tárgyalásánál feltétlen megemlítendő még Kurt Lewin neve, aki különféle
csoportok dinamikus interakcióját kutatva már 1943-ban a Forces Behind Food Habits
and Methods of Change című tanulmányában kidolgozta a kapuőr (gatekeeper)
fogalmát. David Manning White White 1950-es The „gate keeper”. A case study in the
selection of news című tanulmánya vetette fel először azt a kérdést, hogy miképp lesz a
hivatásos közlőnek üzenete. A válasz: válogat a külvilágból kapott információk közül.
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White a kommunikációs lánc akkori első

láncszemét kinyitotta, a láncot

meghosszabbította. Egy lap szerkesztőségét úgy ábrázolta, mint kapuőrök összefüggő
sorozatát. Ez a szemlélet meghosszabbította ugyan a kommunikációs láncot a társadalmi
környezet felé, de még nem tudta hozzákapcsolni. White adottságként fogadta el, hogy
az információk, hírek eljutnak a kapuőrhöz, nem kérdezte meg miképpen (Vivian 1991).
Logikailag és időben a következő lépést Bruce Westley és Malcolm S. MacLean
Research on 'Fortuitous' Commu-nication. A Review (1950) című tanulmánya jelentette.
A modell egyik új eleme a külvilág, amely tisztázatlan viszonyban áll a
kommunikátorral. A kommunikátor azonban nem azonos a korábbi modellek közlőivel,
hanem tömegkommunikáción kívüli személy vagy szociális rendszer. E kommunikátor
szelektál, a külvilágról szerzett észleletei között szándékai, törekvései szerint. A
kommunikátor a kiválasztott információkat eljuttatja a kapuőrnek. A kapuőr a
tömegkommunikációs szervezet, amely részben önállóan is észleli a külvilágot, részben
pedig szelektál a kommunikátortól kapott információk között, de végeredményben csak
közvetítő szerepet játszik. A kapuőr a közönség szükségleteinek megfelelően válogat a
továbbítandó, közvetítendő információk között.
Westley és MacLean NewComb modelljét fejlesztették tovább 1957-es, tipikus
tömegkommunikációs modelljükben. (A) a kommunikátor, újságíró és (B) a befogadó
(X) a társadalmi, kulturális környezet egy darabja; az üzenet tartalma, és bevezették (C)
– t, aki szerkesztői kommunikációs funkciót lát el, és visszatértek a lineáris formához.
Így (X) közelebb került (A)-hoz, mint (B)-hez, majd sztorit küld (C)-nek, (C) kijelöli a
műsorszórási folyamatot, és küldi (B)-nek. (B)-nek nincs közvetlen tapasztalata (X)-ről,
mivel megszűnt a kapcsolata (A)-val (McQuail 2003).
A modern társadalmakban (B) igénye megnövekedett az információra, de a
tájékoztatás eszközei korlátozottak. A tömegmédia az egyetlen elérhető eszköz. A
befogadó a tömegmédiától függ, állítják a modell alkotói. A modell kritikusai szerint,
nem veszi számba a tömegmédia és a társadalmi környezet más tájékozódási lehetőségei
közti kapcsolatot, vagyis azokat a kapcsolatokat, amelyeken keresztül az egyén
beilleszkedik a társadalomba. Westley és MacLean a valóságos közlés színterét kivonja
a tömegkommunikációs szférából, valóságos közlőnek bizonyos egyéb társadalmi
faktorokat tekint, a tömegkommunikációt pedig csak elég korlátozottan aktív
közvetítőként értelmezi.
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9. ábra: A Westley–MacLean-féle modell

Walter Gieber és Walter Johnson a hírforrás és a tömegkommunikációs közlő
viszonnyal foglalkozik. Három helyzetet vázolnak fel:
(3) az eredeti hírforrás és a tömegkommunikációs közlő között határozott társadalmi
távolság van,
(4) az eredeti hírforrás és a tömegkommunikációs közlő részlegesen asszimilálódik,
(5) az eredeti hírforrás és a tömegkommunikációs közlő szerepe teljesen összeolvad.
Ők mutatták be, hogy az eredeti hírforrás saját érdekei védelmében, érvényesítése végett
törekszik a tömegkommunikáció minél teljesebb asszimilálására.
Steve Chibnall azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy miképp is éri el az eredeti
hírforrás a hivatásos közlő asszimilálódását. Az angol rendőrség és a bűnügyi tudósítók
viszonyát kutatva jegyzéket állított elő a hírforrások által az újságírók befolyásolására
használt eljárásokból, s a mögöttük meghúzódó célokat is megpróbálta körvonalazni
(Vivian 1991).
Harvey Molotch és Marilyn Lester vezetik az eseményszükséglet fogalmát 1974ben, összevont tömegkommunikációs modelljük felállítása kapcsán. A valóságban
végtelen sok dolog fordul elő, ám ezen előfordulásoknak csak bizonyos részéről
veszünk tudomást. A tudomásul vett előfordulás a történés. Az egyén, a kisebb, vagy
nagyobb

csoportok számára

az

minősül

fontos

történésnek, ami

alkalmas,

felhasználható az időfolyam tagolására, múlt és jelenbeli tapasztalatok átrendezésére,
prioritások megváltoztatására, döntéshozatalra stb. Az esemény tulajdonképpen egy
fontos történésről szól érdek-vezérelt beszámoló, amit privát vagy kollektív hatókörű
terjesztési mechanizmusok révén tesznek közzé. Az egyén vagy csoport valamely cél
érdekében törekszik mások tapasztalatainak átrendezésére, s ezért az alkalmas
történésből eseményt formál. A hírgerjesztő személy, vagy csoport összeállítja,
közvetíti a hírgerjesztő által teremtett eseményt, a közönség pedig elfogyasztja azt.
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Eseményszükséglete van tehát a hírgerjesztőnek, valamely érdekéből következőleg, és a
hírkészítőnek,

aki

például

egy

hírszervezet

alkalmazottjaként

események

feldolgozásából él. A két eseményszükséglet azonban nem esik feltétlenül egybe, s ezért
a hírgerjesztők finomabb vagy durvább eszközökkel megpróbálják rávenni a
hírkészítőket, hogy vegyék át az ő eseményszükségletüknek megfelelő értelmezést.

10. ábra: Összevont tömegkommunikációs modell

1974-ben alkotta meg koncentrikus körmodelljét Eldon Hiebert, Donald F.
Ungurait és Thomas W. Bohn. Modelljük nyolc koncentrikus körének középpontjában a
kódoló forrás áll. Kapuőr lehet bárki vagy bármi, aki vagy ami megállíthat vagy
módosíthat egy a befogadó felé haladó üzenetet (pl. az olvasószerkesztő is kapuőri
feladatokat lát el). A regulátorok olyan tényezők, melyek megváltoztathatják, ill.
újraformálhatják az üzeneteket, mielőtt elérnék a közönséget. Dekódoláskor a
befogadóra számos filter /fizikai filter (pl. fáradtság állapota), pszichikai filter/ hat
egyidejűleg. Az üzenet megformálására használt kódrendszert információs filternek
neveztékk. A tömegmédia képes az üzenetek erősítésére, mely szoros kapcsolatban áll a
kapuőrzéssel – ezt nevezték modelljükben médiaerősítésnek.
Philip Elliott a forrásnak a tömegkommunikációs eszközökhöz való hozzájutását
tekinti a televíziós közlemény tartalmát, funkcióját meghatározó egyik döntő
dimenziónak. Nála az eredeti információforrás és a hivatásos közlő együttesen definiálja
a közlemény típusát, tartalmát, s minél nagyobb egyikük autonómiája, annál kisebb a
másiké. Az eredeti forrás és a hivatásos közlő viszonya nemcsak a szűkebb értelemben
vett

hírközlés,

tájékoztatás

szempontjából

lényegi

meghatározó,

hanem

a

tömegkommunikáció más közleményeit illetően is.
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A tömegkommunikáció politikai jelentősége a második világháború idején
különösen nyilvánvalóvá vált. Ekkor elkezdődtek olyan vizsgálatok, amelyeknek a célja
az ellenséges tömegkommunikációs rendszerek műsortartalmaiban rejlő titkos
szándékok, törekvések felfedezése volt. E vizsgálatokban a kommunikációs tartalmak
formai jellegzetességeiből próbáltak következtetni a rejtett interakciókra. Kialakult a
tartalomelemzés módszere. A tartalomelemzésben a közvetlen emberi kommunikáció
szempontjából az a fontos, hogy nyíltan megfogalmazódik az a tétel, hogy a
kommunikációs forma rejtett közléstartalmakat hordozhat, és ezek a közléstartalmak a
közlő fél kommunikációs pozícióját világosabban tükrözik, mint maga a közölt
tartalom.
Walther Lippman Közvélemény című műve (Lipman 1994) a média hatalmának
humoros példázata. Lippman „kommunikációs modelljében” a vevőhöz csak kapukon
keresztül jut el az információ, s a szelektálást kapuőrök – médiaszemélyek végzik.
Nagyjából 5–6 hír jut át naponta a kapun; diktatórikus viszonyok között politikai illetve
hatalmi szempontok, demokratikus viszonyok között hírérték alapján. A hír a
kiválasztott, feldolgozott információ; a hírérték az, az információval szemben támasztott
elvárás, hogy a hír birtokában bővüljenek ismereteink, világképünk sokrétűbbé váljon,
következésképp nőjön cselekvési szabadságunk.
Lippman

a

sajtó

közvetítő

szerepén

túl

rámutat

arra,

hogy

a

tömegkommunikáció már előzetesen értelmezett információkat kap abból, amit a
hatalom egyáltalán érdemesnek tart nyilvántartani, az újságírónak közvetlen szakmai,
egzisztenciális érdeke elfogadni a szelektált, interpretált információkat. Ugyanakkor a
sajtó azért van ráutalva az intézményekre, mert több az esemény, mint az újságíró.
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3.3.3. Közélet és retorika
A közélet tanulmányozása, a közéleti beszédek retorikai elemzése fontos.
Kölcsey Ferenc a retorika elméletének és gyakorlatának elsajátítását a közéletben való
aktív részvétel nélkülözhetetlen feltételének tartotta: a Parainesisben arra buzdítja
Kölcsey Kálmánt, hogy az fiatal korától kezdve tanulmányozza Magyarország
történelmét, törvényeit, s ismerkedjen meg „mindazon tudományokkal, miket az emberi
elme régibb és újabb korban a nemzetek kormányozására s boldogabbá tételére
feltalált” (Kölcsey: 1837/1981: 28). Tanulmányozza továbbá a régi és új szónokok
munkásságát, elsősorban Démoszthenészét és Ciceroét, a retorika legnagyobb
mestereiét.
Kölcsey szerint a retorika tehát a közéleti szereplés alapja, emellett a szónoklás
jelenléte vagy hiánya helyzetképet ad egy társadalom állapotáról: szónokok csak a
szabad nép soraiban jelentkeznek, s azért van rájuk szükség, mert ők ösztönzik a
többieket is gondolkodásra, felszólalásra, s az „élő tanácskozásban fejlik ki, s tartatik
fenn a szabadság szelleme” (Kölcsey: 1837/1981: 29).
3.4. Politika
„Azokat, akik túl okosak a politikai életre, büntetésül a butábbak kormányzása alá
helyezzük.”
(Platón)
„Politika: egy emberi társaság jövőjének előkészítése. Ilyen értelemben minden szónok
politikus.”
(Babits 1909/1978: 96)
A politika kifejezés az ókori görög polisz névből ered. A politika szó eredeti
jelentése közélet, tehát mindenki, aki részt vesz a közéletben, tevékeny (aktív) vagy
tétlen (passzív) politikát folytat. Az általános felfogás szerint a politika a hatalomért
folytatott küzdelem, ill. annak színtere.
A tevékeny politika az érdekek harca a közéletben, leginkább a közhatalomból
való részesedésre vagy a közhatalom döntéseinek befolyásolására való igyekezet. Ezzel
szemben tétlen politikai szerep, ha a közösség egyszerű tagja elfogadja a közhatalom
döntéseit, mivel úgy gondolja, hogy nem tudja azt befolyásolni (G. Fodor (szerk.)
2001).
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Niklas Luhmann német szociológus szerint a politika ma már csak az államra
vonatkoztatva határozható meg, amely körül minden politika forog – ebben az
olvasatban a politika a társadalom egy funkcionális részrendszere, melynek funkciója
„kötelező erejű döntések meghozatala az egész társadalom számára”. Az állam az egész
politikai közösségért felel egy jogi személyiség alakját öltve, melyet felróható a
cselekedeteinek következményei. Bár a politika nem azonos az állammal, de csak arra
vonatkoztatva határozható meg, s a politikára jellemző szimbolikusan általánosított
kommunikációs

médium

a

hatalom.

A

politikai

kommunikációt

pedig

a

kormányzat/ellenzék bináris kód különbözteti meg az egyéb kommunikációktól
(Brunczel 2007).
A politikai ideológiák célja az (érvényes vagy a mindenkori) az emberi
társadalom működtetésének a megismerése, és ennek alapján állapít meg irányelveket.
Legtöbbször valamely társadalmi struktúrán belüli csoport érdekét – s egyben sajátos
szemléletmódját – tükrözi, valamint hirdeti annak végső célját.
A politika szónak van egy másik fontos jelentése is, amely az angol „policy”
(irányelvek) szónak felel meg (szemben a „politics” kifejezéssel). A politika mint
irányelvek rendszere azért is különösen fontos, mert a politikai szereplők, pártok is
bizonyos politika alapján politizálnak, adott ügyekkel, adott kérdésekkel kapcsolatban
fogalmaznak

meg

egy

bizonyos

politikát,

és

azt

képviselik.

Ezek

által

meghatározhatóak egy-egy közszereplő vagy akár párt általános politikai jellemvonásai
is (Lányi 1992).
3.4.1. Politikai kultúra
„Ti, kik úgy fölfuvalkodátok,
Tudjátok-e, mik vagytok ti?
Az apró napi események
Mulandó pásztortüzei.”
(Petőfi Sándor: A magyar politikusokhoz /részlet/)
A politikai kultúra a politika szubjektív oldala. A legáltalánosabban elfogadott
definíció szerint a politikai kultúra a politikával kapcsolatos viszonyulások együttese.
Így részét képezik a politikával, a politikai intézményekkel kapcsolatos kognitív –
például politikai ismeretek –, affektív – politikával kapcsolatos érzelmek, beállítódások
–, valamint normatív – politikai értékítéletek – elemek is (Bogdanor 2001: 515–516). A
politikai kultúra tehát magában foglalja mindazt, amit az emberek tudnak vagy tudni
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vélnek a politikáról, ahogy viszonyulnak hozzá, s ahogy megítélik azt. Így a politikai
kultúra részének tekinthető a politikai közérzület, a politikai viselkedési stílus és
viselkedésmódok, valamint a politikai szimbólumok is.
A politikai kultúra meghatározza az állampolgárok egész politikai rendszerrel
szembeni viszonyulását, így kihat a pártokkal, a politikai intézményekkel kapcsolatos
kérdésekre éppen úgy, mint például a szavazói gondolkodásra és/vagy magatartásra.
A politikai kultúra formálódásában kollektív szinten a történelmi tradíciók, a
politikai közösséget ért kollektív élmények – Magyarország esetében például Trianon, a
második világháború, az 1956-os forradalom vagy a rendszerváltás – játszanak hosszú
távon is fontos szerepet. Az egyén szintjén a politikai beállítottság formálódásában a
politikai szocializáció különböző intézményei, a család, a kortárscsoport és más primer
közösségek, az iskola, a munkahely és a politikai egyesületek, pártok szerepe lehet
meghatározó.
3.5. A politikai mítosz
„A politikai mítosz olyan reakciók kifejeződése, amelyek a társadalmi képzetek
struktúrái szerint a kollektív mentalitásba ágyazódnak, mint egy adott társadalom
válságára vagy az egyensúlyhiány feszültségeire adott válaszok. Így olyanformán
működik, mint »a vászon, amelyre a kollektív félelmek kivetítődnek«.” (Bastide 1972:
78).
A mítosz világmagyarázatot jelent, amellyel az ember válaszokat akar kapni az
élet jelenségeiről. Ennek megfelelően beszélhetünk politikai mítoszról is.
A politikai mítosz nem más, mint egy politikai jelenség ideológiai magyarázata
egy társadalmi csoport által11 – így határozta meg Henry Tudor 1975-ben megjelent
Political Myth c. könyvében. Véleménye szerint a politikai mítoszok leegyszerűsítik a
politikai eseményekkel való foglalkozást, azok megértését. 2001-ben, Christopher G.
Flood a politikai mítoszt egy ideológiailag markáns narratívaként definiálja,
amelyeknek célja, hogy a múlt, a jelen vagy a lehetséges jövő eseményeit egy adott
társadalmi csoport érvényesnek fogadja el.12

11

„[...] myths are believed to be true -- though they may be false -- and are devices with dramtic
constructions used in order to come to grips with reality.”
12
„[...] an ideologically marked narrative which purports to give a true account of a set of past, present,
or predicted political events and which is accepted as valid in its essentials by a social group.” (Flood
2001: 44)
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A mítosz – így a politikai mítosz is – az álom analógiájára a képek dinamikája
szerint szerveződik, mert az álomhoz hasonlóan a mítoszt sem lehet fogalmi
szempontból pontosan körülírni. Továbbá, a megelőző korok társadalmainak szent
mítoszaihoz hasonlóan a kortárs társadalmak politikai mítoszai is képlékenyek,
ugyanolyan szerkezettel rendelkeznek. A többi mítoszhoz hasonlóan a politikai mítosz
is polimorf. Minden mítosz saját elbeszélésének megfelelő belső logikát alakít ki. A
történet elemei egy sor konstans asszociációra épülnek, így például a megváltó a
megtisztulás, a fény és a vertikalitás szimbólumainak asszociációira épít, ellenben az
összeesküvés-mítosz a hanyatlás szimbolizmusára. A mitikus elbeszélés a kódok
alapján épül fel, amelyek a rejtjelek olvasására alkalmas 'asszociációs szintaxis'
segítségével fejthetők meg.
A politikai, történeti mitológia tanulmányozásának egyik kiemelkedő alakja, a
francia Raoul Girardet, négy alaptípusát különíti el a mítoszoknak. Ezek a következőek:
1. az összeesküvés-elméleteket;
2. különböző időszakok „aranykorként” való nosztalgikus prezentációit;
3. a történelem egy-egy válságos pillanatában feltűnő, nemzetet, országot,
várost stb. megmentő hősies személyiségek (megmentők) apologetikáit;
4. s végül a kisebb-nagyobb közösségek (nemzet, város, társadalmi osztály)
egységének mítoszait.
A mítosz mindegyik esetben koherens és teljes hitvilágot nyújt.
A fenti osztályozás alapján is egyértelmű, hogy a mítoszok a kollektív emlékezet
formálásán keresztül társadalmi funkciókkal bírnak. A múlt értelmezése nem
önmagában feladata, hanem kifejezetten a társadalom vagy egyes csoportjai kohéziója,
identitástudata, illetve működése szempontjából van nagy jelentősége (Girardet 1986:
4).
Girardet szerint a politikai mítosz három funkciót tölt be: egyfelől legenda,
másfelől magyarázat, de egyfajta mobilizáló szerepet is betölthet. A mítosz, akárcsak az
álom, képek egymásutániságából áll, és nem lehet behatárolni vagy egy egységes
magyarázatot adni arra, miképpen létezik és miért. A politikai mítosz a következő
jellegzetességekkel rendelkezik:
1. polimorf, vagyis több mítosz használja ugyanazokat a képeket, de
mindegyik mítosz más értelmet ad azoknak;
2. ambivalens, azaz egyidejűleg két irányban érvényes. Például az
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összeesküvés általában negatív dologként van elkönyvelve, de mégis az
összeesküvést csakis egy másik összeesküvés játszhat ki. És ebben az
esetben már pozitív konnotációról beszélhetünk (Girardet 1986: 6).
A mitikus szövegnek saját logikája van. Azaz ugyanazokra az asszociációkra
épül: így például a megváltó mítosza mindig a megtisztulás szimbólumaival
(világosság, fény vagy a fehér szín) jelenik meg. Gondoljunk akár Orbán Viktorra, s a
hozzá kapcsolódó mítoszok közül az egyik leginkább elterjedtre, mely szerint ő volt az,
aki „hazaküldte az oroszokat”, vagy arra, hogy a néhai Antall József magához hívatta
halálos ágyán, így „ő az antalli politika szellemi örököse, egyfajta »kiválasztott«.” (vö.
Tóth 2012) De említhetnénk a Medgyessy Péter vélt vagy valós (jelen értekezés nem
hivatott ebben a politikai kérdésben sem állást foglalni) ügynökmúltján alapuló
mítoszokat is.
Minden politikai mítosznak van realitásalapja, ahogyan a babonáknak és a
legendáknak is – igaz, ezek alkotása során gyakran nemcsak egyszerű túlzásról
beszélhetünk, hanem a hiteles történelmi események fantáziadús megváltoztatásáról.
Girardet ugyancsak felismeri, hogy a mítosz nem függ felhasználóitól, sokkal inkább a
mítosz használja fel az egyéneket létezéséhez (Girardet 1986: 8).
Ahhoz, hogy megérthessük a politikai mítoszokat, azokon belül is a különböző
konspirációelméleteket, fontos megismerni, hogyan is viselkednek az emberek, mikor
tömegbe csoportosulnak. Már nagyon régóta bebizonyították, hogy az egyén másként
viselkedik tömegben, mint egyedül. A tömegpszichológia egyik kitűnő kutatója, a
francia szociológus Gustave Le Bon szerint a tömeg olyan alacsony szintű racionalitást
használ, amely asszociációkra épül. Ilyen asszociáció például az, hogy „ha egy zsidó
zsákmányol, az összes zsidó zsákmányol”. Általánosítva az egyedi eseteket, könnyen
meggyőzhetünk egy válaszokra kiéhezett társadalmat. Egy gondolat, ha elérhetővé válik
a tömegeknek, érzéssé válik, és ragályos lesz. Le Bon bebizonyítja, hogy a történelem
csak mítoszokat örökíthet meg, hiszen azok megértése nem jelent különösebb
nehézséget, logikájuk egyszerű és átlátható. A tömegeket különös hiszékenység
jellemzi, mely erős képek használatával kollektív hallucinációhoz vezet (Le Bon
1913/1993: 11). Ez lenne a pszichológiai magyarázat arra, miért is ilyen erőteljes a
mítosz hatása a tömegekre.
De a politikai mítoszok ereje nemcsak a képekben rejlik, hanem azok
előadásmódjában is: úgy a tartalom, mint a forma hiperbolisztikus; megjelenik a szleng,
a gúnyos kifejezésmód, de megjelennek a karikatúrák is.
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3.5.1. A magyarországi politikai mítoszok
A jelenkori (nagyjából a rendszerváltás éveitől napjainkig tartó) magyarországi
politikai közbeszédben több kisebb és három hangsúlyosabb – a régebbi
demokráciákban részben ismeretlen, részben valamelyest kisebb mértékben uralkodó –
mítosz alapozza meg a politikusok, sőt, gyakran a politika egésze feletti ítéletalkotást
(vö. Somogyi 2008).
Az első szerint a szakértelem általában kötődik a politikai tevékenységhez, azaz
bizonyos posztok kizárólag a felügyelt területre vonatkozó szaktudás birtokában
tölthetők be. Így például hazánkban a rendszerváltás óta az egészségügyi miniszter
csakis orvos, az igazságügyi tárcagazdája pedig kizárólag jogász lehet. Ha tehát valaki
ezeket a tisztségeket megfelelő végzettség nélkül tölti be, az számíthat arra, hogy a
nyilvánosságban eleve rossz miniszternek fogják bélyegezni. Kóka Jánosról, Veres
Jánosról és Gyurcsány Ferencről korábban – ugyanezen okoskodás másik oldaláról
indulva – azt tartották, hogy sikeres vállalkozóként biztosan rendbe teszik majd a
gazdaságot. (Ez a gondolatmenet jelenik meg a szakértői kormányok rendre visszatérő
követelésében is.)
A második téves megközelítés abból származik, hogy bár a választók (nem is
beszélve a véleményformálókról) egy része pontosan tudja, hogy a politika erkölcse
sajátos, mégis a nyilvánosságban szinte mindig a hétköznapi erkölcs kategóriái alapján
ítélik meg a szereplőket. Ennek következtében kerül napjaink magyar politikusa abba a
lehetetlen helyzetbe, hogy rövidtávon csak akkor lehet jó (azaz az emberek érdekében
tevékeny, az ígéreteit betartó), ha hosszú távon rossz (azaz felelőtlen, a jövőt felélő)
politikussá válik.
A harmadik mítosz szorosan kapcsolódik az első kettőhöz: ez a civilség
felmagasztalása. A mai magyar közbeszédben a civil mindig a jó szerepét tölti be a
rossz, gonosz politikussal szemben – holott a civil érdekérvényesítés is politika, csak
más szervezeti keretek között.
Politikai mítoszok sora lengi körül az 1956-os forradalom és szabadságharc, de
az 1989–1990-es rendszerváltást (és 2006 őszének eseményeit) is – ezek oka leginkább
az eseményekkel, eseménysorozatokkal kapcsolatos konkrét ismeretek hiányában
keresendő. A kisebb hazai, 20–21. századi politikai mítoszaink elsősorban a (rég)múlt
történelmi személyeihez (vezérekhez, uralkodókhoz, királyokhoz, fejedelmekhez),
irodalmi- és kulturális vezéralakokhoz, (költőkhöz, írókhoz), illetve az „aktuálpolitikát”
meghatározó személyekhez köthetőek (pl. Apponyi Alberthez, Horthy Miklóshoz,
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Rákosi Mátyáshoz, Nagy Imréhez, Kádár Jánoshoz, Grósz Károlyhoz, Antall Józsefhez,
Csurka Istvánhoz, Horn Gyulához, Medgyessy Péterhez, Gyurcsány Ferenchez vagy
Orbán Viktorhoz).
A politikai marketing és a politikai retorika elemzése szempontjából ezek a
politikusokat sokszor eleve rossznak bélyegző mítoszok megkerülhetetlenek. Mert
általánosságban továbbra sem szerencsés fogalmazni, viszont az kijelenthető, hogy
„adott helyen és időben rossz politikus az, aki nem számolt az őt körülvevő környezet
sajátosságaival”. Ezzel a megszorítással akár az a közhelyes mondás is igaznak
tekinthető, miszerint a jó politikus megtalálja az utat a választókhoz, a rossz
megpróbálja elkerülni azt. Ehhez talán még annyit érdemes hozzátenni, hogy rossz
politikus az is, aki nem mutat utat a választóknak, vagyis nem képes a rövid távú
problémákat hosszú távú perspektívában értelmezni, ami pedig a legfontosabb lenne az
eredendően rossz politikusokról szóló mítoszok lerombolásának is (Somogyi 2008).
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4. A MAGYARORSZÁGI KÖZÉLETI, POLITIKAI BESZÉDEK
4.1. A politikai beszéd
„Tanácsadó (politikai) beszédeknek (hagyományosan) azokat a beszédeket
nevezik, melyek testületek tanácskozásain hangzanak el. Céljuk: a felmerült esetekben a
testület határozathozatalát egy bizonyos irányban befolyásolni.” (Ady – Lengyel 1928,
49) A politikai beszédek körébe manapság elsősorban a parlamenti beszédeket, a
különböző közéleti fórumokon (párt- és kampányrendezvényeken, ünnepségeken stb.)
elhangzó megnyilatkozásokat soroljuk.
A tanácsadó beszéd, a politikai szónoklat valószínűleg egyidős az ember
szervezett életével, hiszen a tanácsadó, buzdító beszédekre mindig szükség lehetett.
Ebből kiindulva feltételezhető, hogy a magyarságnak is lehetett a kezdetektől fejlett
politikai rendszere – s közös ügyeiket minden bizonnyal megbeszélték őseink is.
Hazánkban a szónoki tanultság az államalapítással, majd az iskoláztatás terjedésével
terjedhetett, ennek közvetlen bizonyítékai azonban 19. század közepéig igen
szegényesek. A 20. század közéleti nyelvének témáját első ízben Tolnai Vilmos A
proletárdiktatúra nyelvéről közzétett tanulmánya (Tolnai 1920) érinti, amely a
Tanácsköztársaság leverése után a Magyar Nyelvőr hasábjain látott napvilágot (Jobst
2009: 434).
4.2. A magyar politikai szónoklat története/korszakai
A magyar politikai szónoklatok történetében Toldy Ferenc irodalomtörténész
négy korszakot állapít meg. Felosztása (vö. Toldy 1866) a mai napig helytállónak
tekinthető, de mindenképpen ki kell bővítenünk.
4.2.1. Az államalapítástól Mátyás koráig
A legrégebbi ismert összefüggő írott magyar szöveg, az 1192−1195 körül
keletkezett szövegemlékünk, a Halotti Beszéd és Könyörgés szövege bővelkedik
retorikai eszközökben (kérdés, felkiáltás, megszólítás, hármas figura etimologica stb.),
ezeket nagy magabiztossággal használja, tehát valószínű, hogy a 12. századra a magyar
nyelv már igen gazdag írásbeliséggel rendelkezett, de pusztán ez az egy szöveg maradt
fönn mementónak ebből az időből. A korszakot erőteljesen meghatározta a latin nyelvű
kultúra, de kétségtelen, hogy a fontosabb politikai tanácskozások magyarul folytak,
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folyhattak. Bár közvetlen források ezt nem támasztják alá, mégis kellett, hogy legyen
előzménye Szilágyi Mihály és Mátyás király beszédeinek – a magyar politikai
beszédkultúra alapjai ekkor alakulhattak ki.
4.2.2. Mátyás király uralkodásától a szatmári békéig (1711-ig)
Ez a korszak a humanizmus, később a reformáció és ellenreformáció
terjedésének időszaka. Nevezetes első politikai beszédünk: Szilágyi Mihály beszéde
Mátyás királlyá választásának érdekében a pesti gyűlésen mondott el 1458. január 22én. Mátyás király szónoki tehetségét sok történetíró említi, Vitéz János és Vetési László
latin nyelvű szónoklatai kiemelkedőek a korban. Verbőczy Istvánt és Árthándi Pált az
1500-as évek tehetséges, híres szónokai közt említhetjük, ahogyan a későbbiekben
Esterházy Miklós, Esterházy Pál és Wesselényi Ferenc nádorokat is.
A reformáció során fellángoló hitviták természetszerűen hozták magukkal a
retorikai ismeretek iránti igényt egész Európában, így Magyarországon is. Az
anyanyelvű prédikációirodalom új követelményekkel találta magát szemben, s a 16.
század második felétől kezdve az egész barokk korszakon át több szempontból is
megnövekedett a retorika jelentősége. E korszak kiemelkedő szónoka volt Pázmány
Péter (vö. Bitskey 1998).
II. Rákóczi Ferenc fejedelem beszédei közül a gyömrői táborban 1705-ben
elhangzott beszéde maradt fenn Kazinczy levéltárában.
4.2.3. 1711-1830-ig, az Akadémia megalapításáig
A politikai szónoklat kibontakozását, fejlődését erősen gátolta a cenzúra, s a
tény, hogy 1812 és 1825 között a király nem hívta össze az országgyűlést. 1825-től a
fejlődés egyenes vonalú, és korábbiaknál gyorsabb volt. 1825-ig az országgyűlések
nyelve a latin volt, így latinul is szónokoltak.
Kelemen Ferenc, A magyar politikai szónoklat története a mult század első
felében c. 1937-es művében megállapítja, hogy a „18. század végén lesz a nemesi
nemzet latinul szónokló jogásznemzetté, melynek műveltsége, művelődése és nevelése is
retorikai irányú.” (Kelemen 1937/4.). Kelemen megjegyzi továbbá a korszakkal
kapcsolatban: „A szónok modora hangja az előadás folyamán, ennek következtében a
gyűlések és a viták lefolyása teljesen más volt, mint a mai (1900-as évek eleji) politikai
és parlamentáris életben. A fegyelmezetlenségeknek és durvaságnak az a mértéke, mely
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jelenleg mindenütt általános jelenség, ekkor még is meretlen volt. (…) nyílt
személyeskedés, durva közbekiáltozás, sértő gúnyolódás, fenyegetés, egymás célzatos
megzavarása nem fordult elő.”
A korszakban az egyik legjelentősebb szónok Felsőbüki Nagy Pál volt, aki az
elnyomott nép érdekeit képviselte. Hatását növelte, hogy sokszor élt a rögtönzés
lehetőségével. 1825-ben lépett fel Széchenyi István is, kinek szerepe elvitathatatlan a
„nemzeti nyelv” térhódításában a deák nyelvvel szemben. Említésre méltóak ebből az
időből továbbá nemzeti imádságunk szerzőjének, Kölcsey Ferencnek beszédei.
4.2.4. 1830 – 1861 – a magyar politikai beszéd művészi rangra emelkedésének
korszaka
Széchenyinek összesen 120 beszédét jegyezték fel, s ez is csak töredék. Ezek
legnagyobb része felszólalás. A szónokok leginkább felirati javaslatokat tettek, így lett
1844-ben hivatalossá a magyar nyelv, ez a reformkor virágkora. A jó szónok az
anyanyelvét használja, „melyet a nép beszél” (Kölcsey: 1837/1981: 64–65), hogy
mindenki megérthesse.
A legjelentősebb szónok Kossuth volt. Kedvelte a romantikus körmondat
alkalmazását, zengő orgánuma és meggyőző ereje minden idők legjobb magyar
szónokává avatja. Jelentősek Wesselényi Miklós, Beöthy Ödön, Deák Ferenc beszédei.
Ők már ismerték az angol parlamentarizmus szónoklatait is.
Érdekessége a korszaknak, hogy bár Széchenyi és Kossuth egymás politikai
ellenfelei (és nem ellenségei!) voltak, egymásról elismerően szóltak, egymással
szemben tisztelettel viseltettek! Bizonyítja ezt, hogy maga Kossuth nevezte Széchenyit
a „legnagyobb magyarnak”.
Megszületett az első – és máig egyetlen – politikai retorikakönyv is: Szeberényi
Lajos: Politikai szónoklat-tan. Alapos útmutatás nyilvános beszédekben és a parlamenti
vitatkozásban (Pest, 1849).
4.2.5. Alkotmányunk helyreállításától, az 1861-es országgyűléstől 1948-ig, önálló
államiságunk eltörléséig
Ebben az időben a magyar alkotmány viszonylag független volt. 1861-ben ismét
erőre kaphatott a szónoklás: „újra teljes erejével, egész fenségében szólalt meg a
politikai szónoklat” (Névy 1878: 106). Jelentős, meghatározó alakja az időszaknak
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Deák Ferenc, a „haza bölcse”, ki Ciceroi értelemben „ékesszóló”. Nagy hatású,
kifinomult stílusú beszédei közül kiemelkedik az 1861 februárjában elmondott felirati
beszéde.
A kiegyezést követően tehetséges szónoknak bizonyult Tisza Kálmán, Apponyi
Albert. Apponyi 1920. január 7-én érkezett Párizsba a békeküldöttség élén, de csak a
békediktátum tervezetének lezárása után, január 16-án mondhatta el a legfőbb tanács
előtt híres védőbeszédét, békeexpozéját – előbb franciául, majd angolul, végül olasz
nyelven összefoglalva azt. A feljegyzések tanúsága szerint hallgatósága bámulattal, de
csekély megértéssel hallgatta – a békedelegáció (soraiban Bethlen Istvánnal és Teleki
Pállal) erőfeszítései ellenére a béketervezeten nem változtattak, így Magyarország az
1919-ben, a győztes hatalmak által megállapított határokat kapta.
A korszak kiemelkedő szónokai továbbá Tisza István és Klebelsberg Kuno, de
politikai szónoknak tekinthetők az egyházi szónokok, Ravasz László, Prohászka Ottokár
és Mindszenty József is.
4.2.6. A szovjet fennhatóság, a kommunista uralom a pártállamiság, az
egypártrendszer kora: 1948-tól 1989-ig
A retorika háttérbe szorításának időszaka volt ez: a retorika oktatását az 1950.
évi tanterv is eltörölte. Bár a nép sok beszédet hallott, a politikai szónoklat kihalt, hiszen
a retorika csak szabad országokban virágozhat – jó példa erre a római császárkor (is). A
kommunizmus idején a szólásszabadság hiányával a retorika háttérbe szorult. Bár a
beszédek a maguk módján jól voltak megszerkesztve, de szovjet mintákat követtek és
tulajdonképp hatalmas felsorolásoknak is lehet őket tekinteni. A minták Lenin
szónoklatai, valamint Dimitrov perbeszédei voltak. Egy-két kiemelkedő beszéd ugyan
meg-megtörte az uralmat: ilyen volt Nagy Imre beszéde 1953-ban és az '56-ban
elhangzott beszédek, de a propaganda erősebbnek bizonyult egészen 1989-ig.
A korszak politikai nyelvhasználatával Fónagy Iván és Soltész Katalin A
mozgalmi nyelv (1954) című munkája, Grétsy László A társadalmi-gazdasági
változások és a nyelv címmel a Valóság folyóiratban megjelent tanulmánya, valamint a
szerkesztésében 1976-ban megjelent A mai magyar nyelv című kötete foglalkozott. A
rendszerváltozást követően Czigány Lóránt 1999-es Államosított szavaink átvilágítása,
avagy szótáríróink diszkrét bája és Jobst Ágnes A magyar szókészlet módosulása 1945
után címmel megjelent 2004-es és A HARC metafora szerepe az ’50-es évek politikai
köznyelvében című 2009-es tanulmányában vetett fel a korszak nyelvhasználatának
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politikai regiszterével kapcsolatos kérdéseket. 2008-ban látott napvilágot Burget Lajos
értelmező szótára a Retró szótár – Korfestő szavak a második világháborútól a
rendszerváltásig címmel (vö. Jobst 2009: 434).
4.2.7. Napjaink politikai retorikája, a demokrácia korszaka (1989– )
A mai magyar demokrácia retorikájának kezdetét Orbán Viktor Nagy Imre és
társai újratemetésén elmondott, nagy jelentőségű beszéde jelentette, mely 1989. június
16-án hangzott el a Hősök terén.
A korszakot az „újkori” választások alapján lehetne újabb részekre (1. 1990–
1994; 2. 1994–1998; 3.1998–2002; 4. 2002–2006; 5. 2006–2010; 6. 2010–2014; 7.
2014–) tagolni, hiszen ezekben a rövidebb – többségükben négyéves – periódusokban
eltérő politikai retorikával találkozhatunk – a politikai retorikát és kommunikációt pedig
a kormányzat/ellenzék bináris kód különbözteti meg az egyéb retorikáktól,
kommunikációktól (vö. Brunczel 2007).
4.2.7.1. Országgyűlési választások Magyarországon (1994–2002)
„Nem népet, amely retteg, hogyha választ,
Szemét lesütve fontol sanda választ
És vidul, ha toroz.”
(József Attila: Levegőt! /részlet/)
Általános megítélés szerint a 20. század végére hírközlő intézményből
egyértelműen politikai intézménnyé vált a tömegmédia, s így olyan szerepet játszik a
politikai folyamatokban, melynek jelentőségét a politikai, s elsősorban a választási
kampányok tükrözik világosan.
Ha már a telekommunikáció befolyásoló szerepéről szólunk a politika terén,
célszerű lehet megvizsgálni a magyarországi Országgyűlési Választásokat –
pontosabban az elmúlt évek kampányai közül hármat –, gyakorlati példákkal támasztva
alá a fentebb vázolt elméleteket.
„Ha a demokráciát nemcsak politikai, hanem olyan intézményrendszernek tekintjük,
amelynek fő törekvése, hogy minden mindenki számára hozzáférhető legyen, akkor
talán nem túlzás kijelenteni, hogy a reklám a demokrácia jellegzetes retorikája.”
(Boorstin 1986: 37)
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4.2.7.1.1. Az 1994. évi választási kampány Magyarországon – Médiaháború
„A magyar politikai pártok már az első, 1990. évi demokratikus választások
során felismerték a médiának a politikai kampányban játszott fontos szerepét. 1993-ban
ez a felismerés, pontosabban a média kontrollálása feletti vita robbantotta ki a
médiaháborút, a végtelennek tűnő vitát arról, hogyan egyeztethető össze a
médiaintézmények függetlensége és semlegessége a kormányzó pártoknak a média
feletti ellenőrző szerepével.” (Róka 2002: 122)
Míg 1990-ben, az első magyarországi többpárti választások során az ellenzéki
pártok ideológiai egységet alakítottak ki a korábbi kommunista ideológiával szemben,
addig 1994-ben már nem voltak ennyire egységesek az ellenzéki pártok.
Megszaporodott a választók támogatásáért induló pártok száma, s ez sajnálatos módon
előmozdította a negatív kampánystratégiák s a politikai szélsőségek megjelenését. A
pártimázs helyett a politikusi imázs került a figyelem középpontjába. A pártok
szaporodása egyben új eszközt kínált a politikai egység erősítésére: a pártkoalíciókat –
1994-ben négy koalícióval lehetett Magyarországon számolni: liberális, baloldali,
nemzeti-konzervatív és jobboldali koalícióval.
Az 1994. évi választási kampányban kiemelkedő, mondhatni drámai szerepet
játszott a televízió – elsődleges színterévé vált a politikai pártok csatározásának,
kirobbantva ezzel az ún. „médiaháborút”. Nem segített a „háborús helyzetben” a –
Magyar Televízió működését is szabályozni hivatott – médiatörvény hiánya sem. A
magyar társadalom ilyen körülmények között nézett második demokratikus, többpártrendszerű választási kampánya elé.
A választási kampányok során négy ún. „befolyásoló” csatorna áll
hagyományosan a pártok rendelkezésére: a televízió, a rádió, a nyomtatott média és az
óriásplakátok. Ezek az eszközök együttes erővel „léptek színre” 1994 tavaszán, a
legfőbb forma mégis a reklám lett a pártok médiadiskurzusában. A politikai reklám lett
a politikai küzdelmek demokratikus eszköze, tekintve, hogy egyenlő megnyilatkozási
lehetőséget biztosított a különböző pártok képviselőinek. A fizetett politikai reklámok,
hirdetések mellett még két audiovizuális műfajt állíthattak szolgálatukba: a politikai
deklarációt és a politikai vitát. Ez utóbbi két műfaj elsősorban álláspontjuk, ideológiai
meggyőződésük, perspektivikus tervük verbális tisztázására adott lehetőséget, valamint
arra, hogy megoldást kínáljanak a legégetőbb társadalmi és gazdasági problémákra
Magyarországon.
103

Az 1994-es választási kampány az ún. „mellékutas meggyőzést” részesítette
előnyben, mely nemzetközi vonatkozásban is a választási kampányok globális
jelenséggé vált. Ha az üzenet túlzottan telített információtartalmú, akkor a meggyőzés
mellékvágányra futhat, s eltérítheti a dekódoló figyelmét az adott téma lényegéről. A
mellékutas meggyőzés alkalmazott technikái, fogásai gazdag paradigmát alakítottak ki,
úgy, mint: rejtett motivációk, kulcsszavak, szimbólumok, emblémák, a feszültségkeltés,
különböző pszichológiai hatások (Róka 2002: 123).
15 párt küzdött 1994-ben a választók bizalmának elnyeréséért. A Magyar
Szocialista Párt kampányában az utolsó kommunista kormányzat, s a „jogelőd”
MSZMP képviselte szaktudás mítoszára alapozott, s nosztalgikus visszaemlékezésre a
múltbeli értékek iránt. Szimbólumuk a pártvezető személye és egy gyermek vidám
portréja volt.
A Szabad Demokraták Szövetsége szintén a párt első emberének személyére
alapozta kampányát, akinek imázsát igen gondosan alakították ki annak érdekében,
hogy a leendő miniszterelnökkel szemben támasztott igényeknek maradéktalanul
megfeleljen. „a hangoztatott jelszó („Bízom benne!”) szinkronban volt a vizuális
imázzsal.” (Róka 2002: 124)
A Magyar Demokrata Fórum kampánya a párt négyéves kormányzati
tapasztalatára épült, s szimbóluma maga a miniszterelnök volt. A „nyugodt erőt”
képviselő párt kampánya – vesztükre – igen „nyugodtra” sikeredett.
A Fiatal Demokraták Szövetsége dinamikus, ám stratégiailag kevéssé
„jövedelmező” kampánya személytelen dialógusokra, valamint a párt jelképére, a
narancsra épült. A magyar narancsra, mely „kicsit savanyú, kicsit sárga, de a mienk”…
A választások első és második fordulója a fenti sorrendet eredményezte, a
közvélemény-kutató intézetek legnagyobb megelégedésére, hiszen előrejelzéseikben
elég pontosan jósolták meg a végeredményt. A felmérések adatai szerint az
állampolgárok többsége inkább az addig kormányzó párt (MDF) leváltására, mintsem a
később koalícióra lépő MSZP-re és SZDSZ-re szavazott.
4.2.7.1.2. Az 1998. évi választási kampány Magyarországon – Az Internet ereje
Viszonylag nyugodt hangvételű volt ez a választás az előzőkhöz képest: későn
indult, s szűkültek a befolyásolás lehetőségei is. Radikálisan lecsökkent a televíziós
reklámok száma, inkább az óriásplakátok illetve a különböző szórólapok domináltak a
választások során.
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Az 1994-es választáshoz képest új résztvevő volt a Magyar Igazság és Élet
Pártja (MIÉP), s megváltozott a FIDESZ neve is (FIDESZ Magyar Polgári Párt), s új
elnevezéséhez hűen a polgári értékek képviselését tűzte ki céljául.
Kommunikációs szempontból két nagy újítást hozott az 1998. évi választási
kampány: egyrészt az Internet bekapcsolódott a választások menetébe mint tájékoztató
fórum, másrészt fontos szerepe lett a telekommunikációnak, mint a visszacsatolást
nélkülöző egyoldalú befolyásolás eszközének.
A verbalitást, a nonverbalitást és a vizualitást is felhasználták a pártok a
kampány során az állampolgárok meggyőzése érdekében. A pártok arculatai, az egyes
pártok szlogenjei átgondoltabbak lettek a propagandafunkció szempontjából, s
összhangban álltak a párt imázsával.
FIDESZ–MPP  társadalmi jövőkép, állampolgári felelősség hangsúlyozása
„Van más választás: polgári Magyarország”
„Szabadság és jólét: polgári lét mindenkinek”
„A jövő választása”
MSZP  társadalmi problémák orvoslása, az állampolgári közérzet javítása
„Esély, növekedés, biztonság”
„Felelős kormányzás! Sikeres folytatás!”
„Adjon esélyt a sikeres folytatásnak!”
MDF  társadalmi problémák orvoslása, az állampolgári közérzet javítása
„Biztonságot mindenkinek!”
„Rend, biztonság, gyarapodás: MDF”
FKgP  magyarság, hazafiság eszméje
„Mi a nemzetet fogjuk képviselni!”
„Kisgazda út – magyar út!”
„Isten, haza, család”
SZDSZ  mint „a mérleg nyelve” (Róka 2002: 132)
„Hogy tartsuk a jó irányt: SZDSZ”
MIÉP  magyar tudat, ideológiai meggyőződés
„Aki magyar, velünk tart!”
A

korábbi

évekkel

szemben

a

pártok

mellőzték

szlogenjeikben,

kulcsmondataikban az emelkedettebb, néha archaikusabb megfogalmazást, s előtérbe
helyezték a társalgási stílust. A kulcsszavak, kulcsmondatok között olyan értékek
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bukkannak fel, mint a magyarság, a haza, a nemzet, a demokrácia, család,
kereszténység, biztonság vagy éppen a gazdasági növekedés. A FIDESZ–MPP
kulcsmondata „A jövő választása” bizonyult a legfrappánsabbnak, sikeressége talán
„megelőlegezett igazságtartalmának” volt köszönhető.
Entropikus

elemek

(fénykép,

ismeretterjesztő,

életrajzi

adatok,

programismertető) hordozóiként, s az ismétlés révén a megerősítés eszközeiként
megnőtt a szerepe a szórólapoknak, melyek elsőként jutottak el a kampány
reklámhordozói közül a választópolgárokhoz, újság, leporelló és lap formájában. A
szórólapok színszimbolikája tökéletes összhangban volt a pártok arculatával, csakúgy,
mint a pártemblémák és logók.
Változás volt az előző választáshoz képest, hogy a pártok csak fizetett
reklámozással élhettek, így rövid, alig 15-30 másodperces reklámjaikkal a hatáskeltés
maximális fokára, a verbalitás, a nonverbalitás, a vizualitás teljes összhangjára
törekedtek. A narrátoros, többnyire a párt első számú embere köré épített reklámok
közül kitűnt a FIDESZ-MPP videoklipszerű hirdetéseivel, melyek főként a zenei
aláfestésre, s hatásaira építettek.
A miniszterelnök-jelöltek vitája világosan rámutatott a kommunikáció, a beszéd
szerepére a kampány során: a Horn – Orbán vitát nagy érdeklődés övezte, s a
rákövetkező

napokban

rengeteg

elemzés

látott

napvilágot.

Kommunikációs

szakemberek felkészítő munkája érződött a „kihívó” minden megnyilvánulásán, s a
minőségbeli különbség döntő jelentőséggel bírt – mint ahogyan ez a választások végére
kiderült (Rácz 2004: 16–42).
A világháló bekapcsolódása a „manipuláció főmérkőzésébe” nemcsak a
statisztikák, illetve az adatfeldolgozás terén volt jellemző. A pártok Interneten
megtalálható honlapjának segítségével, a hozzáféréssel rendelkezők könnyen és gyorsan
juthattak viszonylag nagy mennyiségű információhoz az adott pártról, képviselőről. Az
igényesen, a párt arculatának megfelelően kialakított weblapok adtak teret az ún.
„információs vitafórumnak” is a politikai kommunikációs folyamatban.
A korábbi választásokhoz képest a telekommunikáció szerepe jelentősen
megnőtt az 1998-évi választási kampány során, s emlékezetes marad egy, a FIDESZMPP keze munkáját dicsérő újítás: a párt elnöke „egyoldalú beszélgetést folytatott az
ország állampolgáraival”. A párt stratégiája egyértelműen a közvetlen megszólításos
formán alapult, s alkalmas volt a pártprogram megismertetésére a társadalom szélesebb
körében.
A választások végső kimenetelében a fentebb felsoroltak mindegyike szerepet
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játszott, ezért születhetett polgári győzelem 1998-ban.
4.2.7.1.3. A 2002-es magyarországi választási kampány – SMS-forradalom
Sejthető volt, hogy valamiféle változás következik be a magyar választási
kampányok történetében a 2002. évi választással, hiszen a politika az elmúlt
esztendőkben beköltözött otthonainkba, mind nagyobb és nagyobb teret követelve
magának. Az elmúlt évek kampányaihoz képest korábban is „kezdődött” a 2002-es,
hiszen a kormányváltásra törekvő MSZP, illetve az SZDSZ jóval a választási kampány
előtt sulykolni kezdte programját. A rendszerváltás óta nem volt ilyen kemény, harcos
ellenzéke magyar kormánynak, mint a FIDESZ Magyar Polgári Pártnak, s ez az
ellenzék bizony kormányváltást akart. Kampányuk a kezdetektől mellőzte ennek
jegyében saját értékeik bemutatását, jövőképük szemléltetését – inkább a kormány
munkáját kritizáló, ún. „negatív kampányba”, s az ún. gyűlöletbeszédekbe fektették
minden erejüket. (vö. Rácz 2005: 119–121)
A választások új „üdvöskéje”, a Centrum Párt megpróbált elhatárolódni a
szélsőségektől, s a horatiusi „arany középúton” járni, ám e törekvésük már az első
forduló után meghiúsult.
Mielőtt a pártok kampánystratégiájáról ejtenék pár szót, érdemes kitérnünk
röviden egy nagy vihart kavart plakátsorozatra, a Soros Alapítvány: „Élj a jogaiddal,
menj el szavazni!” című pályázatának győztes, választásra buzdító óriásplakátsorozatára. A sorozat érdekessége, hogy a meghirdetett harmincötmillió forintos plakátpályázatot 2001 októberében írták ki, és száztizenhárom pályázó közül választották ki a
győztest. A január 7-i végső döntést személyes meghallgatás előzte meg. A pályázatot
végül a Geszti Péter fémjelezte @rc Reklámügynökség nyerte meg – apró pikantériája
az ügynek, hogy Geszti és reklámügynöksége aktívan részt vett az SZDSZ
kampánystratégiájának kidolgozásában is… A plakátok ismert emberek szemléletes
fotójával hívták fel a választások fontosságára a néző figyelmét – külön gondolva a
különböző kisebbségekre, csoportosulásokra is. Talán ez volt a plakátsorozat
legnagyobb hibája is, hiszen több kritika is érte, sőt a Magyar Katolikus Nők Fóruma
panaszt nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz (FVB), s követelte azoknak a
Soros Alapítvány által kihelyezett választási plakátoknak az eltávolítását, amelyeken
„két nő csupasz mellét összedörgöli”. Ám a bizottság elutasította a katolikus nőegylet
közszeméremsértő választási plakát miatt benyújtott panaszát.
Az FKgP, a FIDESZ-MPP – MDF, és a MIÉP az 1998-as évi kampányhoz
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hasonlóan kitartott értékei (vö. Rácz 2004: 16–42) mellett: programjuk, szlogenjeik,
plakátjaik ennek tükrében öltöttek formát.
FKgP  magyarság, hazafiság eszméje
„A haza nem eladó”
FIDESZ-MPP – MDF  társadalmi jövőkép, állampolgári felelősség hangsúlyozása
„A jövő elkezdődött”
„A tett első, a szó második”
MIÉP  magyar tudat, ideológiai meggyőződés, kereszténység eszméje
„Se nem jobb, se nem bal – Keresztény és Magyar”
Mint fentebb említettem, az SZDSZ negatív kampánya (érdekességnek
tekinthető az SZDSZ és az MSZP 2002. évi kampánystratégiájának személye körüli
mizéria, de ez inkább történelmi-politika téma, mintsem nyelvészeti...) mellőzte a saját,
a

párt

által

elfogadott,

követendőnek

ítélt

értékek

hangoztatását,

helyette

„kormányellenes” programmal operált a párt a média szinte minden csatornáján. Ha az
1998. évi kampány során „megjelent”, s annak nyelvezetébe beépült a társalgási,
köznyelvi stílus, akkor 2002-re teljesen átvette a hatalmat – főként a ’98-óta
ellenzékben lévő pártok kampánya során.
SZDSZ 

„Lop-stop”
„Viktor, ne játssz velünk!”
„Ugye nem vetted be?...” stb.

A Magyar Szocialista Párt szintén a kormánypárt és szövetségesei „lejáratására”
alapozta az első forduló előtti kampánystratégiáját, s ennek, valamint a FIDESZ-MPP –
MDF szövetség kevésbé látványos, ám sokkal kulturáltabb kampányolásának
köszönhetően nem túl nagy, ám a végkifejletet tekintve annál jelentősebb előnnyel zárta
az első fordulót. A forduló további meglepetésének számított a Magyarországon
legnagyobb történelmi hagyományokkal rendelkező FKgP kritikán aluli teljesítménye
az első fordulóban, valamint az, hogy a Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) szintén
kiszorult a parlamentből. Az 5%-os küszöb elérésének akadályai nem csak a
kampányban, hanem az elmúlt évek politikai ténykedésében is keresendőek a két
említett párttal kapcsolatban.
Az első forduló után valódi fordulat következett be a kampány egészében. A
polgári erők, a retorika ősi módszereihez visszatérve, kihasználva a telekommunikáció
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és a technika nyújtotta lehetőségeket iszonytató hajrába kezdtek, s hatalmas
kommunikációs bravúrral megnyerték a második fordulót, izgalmassá téve így a
választásokat. Az elmúlt évek összes újítását felhasználták, a miniszterelnök-jelölt
telefonhívásától kezdve a szórólapokon át egészen a videoklipszerű hirdetésekig. A
választási kampány új eleme volt a mobiltelefon – mindkét oldal felhasználta korunk
egyik talán legfontosabb kommunikációs találmányát.
Míg a Magyar Szocialista Párt „szavazatszámlálásra”, addig a polgári erők
„toborzásra” (pl. „Orbán Viktor azt üzente, | Elfogyott a regimentje! | Ha még egyszer
azt üzeni, | Mindnyájunknak el kell menni!”) használták a rádiótelefonokat. Az újságírók
által „SMS-forradalomnak” (vö. Bencsik 2002) titulált jelenség egészen újszerű volt a
magyar politikai palettán, ám – amint ezt a második forduló eredményei alá is
támasztják – igen eredményes is egyben.
Az SMS-ek stílusa változó volt: a komoly üzenettől kezdődően a viccesig (pl.
„Biológiai csoda: a szív a jobb oldalon van!”, vagy „Medgyessy a javunkat akarja: ne
adjuk oda…”), vagy éppen a vulgáris, trágár, helyenként obszcén versikékig terjedtek.
Míg a polgári erők főként különböző kampányeseményekre hívták fel a figyelmet rövid
szöveges üzeneteik révén, melyek végén általában ez állt: „Add tovább öt hazafinak”,
addig a kormányváltást szorgalmazó pártok, szervezetek győzelmi versikéket
küldözgettek, vagy a választáson majdan bekövetkező csalásra, illegális dolgokra hívták
fel embertársaik figyelmét. A választások végéig, sőt utána is megtartotta fontos
szerepét a rádiótelefon, illetve a rövid szöveges üzenet – aktuális politikai események,
hírek fő kommunikációs csatornája lett.
A már említet óriásplakátok mellett a szórólapok, az elektronikus levelek (email), és a rendezvények játszottak még fő szerepet a 2002-es választási kampányban –
a rendezvények, melyeken hatalmas tömegeket mozgattak meg a pártok (elsősorban a
polgári erők). A rendezvények pártonként is különbözőek voltak, mert míg az SZDSZ
illetve az MSZP kormánybúcsúztató (Bye, Bye fiúk – Lufieregető-party), vagy „majális”
jellegű

örömünnepekkel

csábította,

leginkább

könnyű

szórakozást

ígérő

rendezvényeikre szavazóit, addig a polgári kormányzópárt és szövetségesei komoly,
többek között a választási programjukat ismertető és értékelő gyűlésekre invitálta az
ország lakosait.
S a „szájhagyomány” útján terjedő polgári kampány nem ért véget a választások
második fordulójával, az ellenzékbe kényszerülő FIDESZ-MPP – MDF szövetség
hatalmas tömegeket mozgatva járja útját, folytatja a megkezdett jövőt. Majd a második
forduló végeztével az ország végre megismerkedhetett a győztes pártok programjával is.
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4.3. Szóhasználat napjaink magyar közéleti beszédeiben
„A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van.”
(Babits 1909/1978: 90)
A szókincs állandó mozgásban van: szavak hullhatnak a nyelvhasználatból, de
folyamatosan keletkeznek is új szavak. Sok régi szavunkat már nem is ismerjük, az egy
mint ’szent’ is ismeretlen, pedig ez van az egyház ’szent ház, templom’ szavunkban is.
Érdekes megközelítése lehet az orbáni (vagy a FIDESZ-re jellemző) retorikának, ha
ilyen olvasatban vizsgáljuk az „Egy a zászló!” jelmondatot. A kommunista rendszer
szavai is elavultak: a kulák ’gazdag paraszt’, a sztahanovista ’a Sztahanov vájárról
elnevezett munkaverseny győztese’; de át is értékelődnek, meg is változnak bizonyos
politikai korszak jellemző kifejezései (pl. rendszerváltás → rendszerváltozás →
rendszerváltoztatás /→ módszerváltás; → gengszterváltás/).
Megkülönböztethetünk fogalmi, jelentésbeli és formai régies szavakat, azaz
archaizmusokat – ezek napjaink közéleti szónokainak beszédiben, nyelvhasználatában
alig, vagy csak elvétve fedezhetőek fel (pl. „szenvelgés”; Orbán Viktor 2012.
Magyarország új alapokon áll. 2012.02.11.), leginkább idézetek esetében.
Új szavak vagy neologizmusok elsősorban az új tárgyakkal, fogalmakkal együtt
kerülnek be a nyelvbe. Napjainkban sok új szavunk van az internethasználattal, a
számítógéppel kapcsolatban, de átveszünk szavakat, szófordulatokat idegen nyelvekből
is manapság leginkább az angol nyelvből. Az új szavak vagy neologizmusok is három
csoportot alkotnak, ezek a 1. fogalmi neologizmus, pl. nanotechnika; 2. jelentésbeli
neologizmus, pl. a páholy eredetileg tájszó volt, jelentése ’csűr’, vagy a király jelentése
’nagyon jó, nagyszerű’; 3. formai neologizmus, pl. az ikes ragozás teljes leépülése a
köznyelvben.
Vannak olyan szavak, amelyeket csak egyszer használ az író; ezek az alkalmi
vagy egyszeri neologizmusok (görög hapax legomenon ’egyszer mondott’). Ilyen
például napjaink szónoki beszédeiben pl. a „bankár-kormány” szóalkotás, azonban ezt a
hozzá hasonlóval több szónok is átvette a későbbiekben.
A régies szavak stílisztikai célú használata az archaizálás, de ha egy
beszédműben régies szavakat látunk, nem kell mindjárt archaizálásra gondolnunk...
„Muszáj kiábrándítani honfitársaimat: nem fog visszajönni Tisza István, és nem fog
visszajönni Kádár János országlása sem.” (Gyurcsány Ferenc évértékelője – 2011. 02.
18.)
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A tájszavak az egyes nyelvjárásokban használatos szavak, melyek között
megkülönböztethetünk fogalmi, jelentésbeli és alaki tájszavakat. Fogalmi tájszó a
szotyola vagy a makuka ’napraforgó’; jelentésbeli tájszó a bogár ’légy’; alaki tájszó
nyittal van a kapu ’nyitva van a kapu’. A tájszavakat az irodalmi művekben a szereplők,
a környezet jellemzésére használják az írók, témájuktól függően, napjaink közéleti
szereplői – néha helyesen – igyekszenek kerülni ezeket esetleges negatív konnotációik
miatt.
Hangutánzó és hangulatfestő szavakkal a hazai politikai beszédeiben sajnálatos
módon szinte alig vagy nem is találkozunk, pedig jelentősen színesíthetnék a beszédek
stílusát, egyedi karakterrel ruházva fel a beszédeket (és a rétorokat), ahogyan az
egyjelentésű és többjelentésű szavak gyakoribb használata is, hiszen szavaink többsége
többjelentésű, s ezt könnyen használhatnák a stílushatás keltése céljából.
A jelentésmező a szó fogalmi köre, a szó fölé- és alárendelő, valamint
mellérendelő kapcsolatai. A genus és a species között alárendelő viszony van, a
speciesek között mellérendelő viszony. A speciesek ellentétes fogalmak, kizárják
egymást. Jó példa lehet a mezőösszefüggésekre Mesterházy Attila 2012. december 02-i,
a Tömegtüntetés a nácizmus ellen elnevezésű rendezvényen elhangzott beszédében a
fasizmusról megfogalmazott „vírus-metafora”, melynek kifejtése adja a beszéd gerincét:
„(...) Mert a fasizmus egy vírus. És a Jobbik a vírusgazda. De vírushordozó minden
egyes egyenruhában masírozó gárdista. Vírushordozó az is, aki focipályák lelátóján
zsidózik. Az is, aki állami vagy pártrendezvényeken árpádsávos zászlót lenget. Az (sic!)
is, akik olyan írókat és politikusokat piedesztálra állítanak, akik a nyilasokat éltették.
De az is, aki egy társaságban a származása alapján sértő megjegyzéseket tesz valakire.
Ez egy vírus. És mi vagyunk az ellenszere. Mi itt mindannyian, Mi állíthatjuk
meg ennek a vírusnak a terjedését. Küzdeni kell ellene. Mert ez jelenti az igazi veszélyt a
nemzetbiztonságra, Magyarországra, a demokráciára! (...) Mert csak együtt állhatjuk
útját a fasizmusnak, azzal, hogy nem hagyjuk, hogy tovább fertőzzenek!” (Forrás:
http://mesterhazyattila.hu/hirek/orban-hatarolodjon-el-jobbiktol

(Letöltés

ideje:

2012.12.03., 16:02))
A szó hangalakjának és jelentésének viszonya alapján többféle kapcsolat
alakulhat ki, azonban a hazai közélet tagjai a szinonimák, antonímák, homonimák és a
hasonló alakú szavak alkalmazásával tudatosan nem, vagy csak alig élnek a
beszédekben az ezek nyújtotta lehetőségével.
A szóhasználati vétségeket az antikvitásban barbarizmusnak nevezték, a
barbárokra jellemző szóhasználatnak (görög barbariszmosz, latin barbarismus).
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Napjainkban meglehetősen sok barbarizmust fedezhetünk fel a spontán beszédekben
(rövidebb felszólalásokban, válaszokban – elsősorban az indulatosan megfogalmazott
válaszokban és hozzászólásokban), de még a csiszoltabb beszéd- és írásművekben is. A
köznyelvben egyre inkább terjedő jelenség az igék, elsősorban az igekötős igék
helytelen használata. Az igekötők elhagyása (pl. a rendezvény bonyolítása), helytelen,
felesleges használata (pl. beimportál, ledegradál), és a kontaminációk, azaz
szerkezetvegyülések (pl. átpalizni) egyaránt gyakori jellemzői a köznyelvnek – a
közéleti beszédekben szerencsére ritkán fordulnak elő.
4.3.1. A mai beszédekre leginkább jellemző szóképek és alakzatok
„Figurák és trópusok mesterkélt halmozása játék, nem szónoklat; a szónoklat az élet
eszköze, s komoly, mint maga az élet.”
(Babits 1909/1978: 99)
A közéleti beszédekben előforduló stíluseszközök nem csupán „díszítőelemei”
az adott beszédnek: komoly érvelő funkciójuk, logikai szerepük is van – nem is említve
az érzelmi hatásukat. Ilyen értelemben a politikai stílus a lényeg vagy a tartalom
megjelenítője, nem egyszerűen külső manírnak, vagy választható és elvethető
megjelenési formának.
A jó szónoknak a hallgatóság által elfogadott vélemények és meggyőződések
halmazából kell kiválasztania a meggyőzés szempontjából fontos elemeket. A szó- és
gondolatalakzatok a meggyőzés eszközei, mivel alkalmazásukkal a szónok jelenlévőkké
teszi a térben és időben egymástól esetleg távol eső dolgokat is, érzelmeket ébreszt a
hallgatóságban – a meggyőzés alapját éppen ez az érzelmi elfogadás, azonosulás képezi.
Bár a magyar közéleti beszédekben használt stilisztikai eszközök azonban még
nem köthetőek kizárólagosan bizonyos politikai irányzatokhoz, oldalakhoz vagy
személyekhez – s ez jelentősen megnehezíti mind a meggyőzés, mind a be- ill.
elfogadás folyamatát - bizonyos politikusok (pl. Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor),
illetve pártok szókép-, azon belül is metaforahasználata (annak jelentéstartománya)
viszonylag jól megkülönböztethető (Aczél 2009: 142).
A hajózás, a hajóút, a hajó illetve a hajós(kapitány) sorsa az emberiség
történetében az emberi élet folyamatának, az akadályokon, viszontagságokon
túljutásnak, az élet viharaival való küzdelemnek szimbólumává vált. E jelkép már az
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emberi gondolkodás korai megnyilvánulásaiban megtalálható, a szellemi élet
kiválóságai (pl. Szent Ágoston) évszázadokon át használták. Az idők folyamán más
összefüggésben is hasonlat alapja lett, de a mindennapi élet szólásaiban (pl.
„nyugodtabb

vizekre

hajózik/evez”;

„révbe

jut/ér”;

„hányattatott

életet

él”;

„megfeneklett”, „léket kapott”, „süllyedő hajó”, „hajótörést szenvedett az ügy” stb.)
metaforaként megjelenve bizonyítja, hogy a gondolkodás mély rétegeibe is bejutott.
A hajó bizonyos olvasatban lehet az élet eleje és vége – a bölcső és a koporsó is
hajó alakjához hasonlatos. Jézus Krisztus bölcsőjének neve: navicula (csónak), de a
görög mitológia szerint Kháron ladikján viszi át a lelkeket a túlvilágra, s a Kalevalában
is csónak visz Tuonelába, a holtak országába. Sok (magyar) falusi temetőben csónak
alakúak a fából készült fejfák.
Az özönvízből való megmenekülés hajón történik a Gilgames-eposzban és a
Bibliában (Noé bárkája) is. Az utóbbi emlékét idézi a keresztény templom fő terének
„hajó” elnevezése. Romulust és Remust, valamint Mózest is, mint csecsemőt anyjuk
vízre tette, innen kerültek szárazföldre, hogy aztán felcseperedve nagy dolgokat
vigyenek végbe.
A Bibliában a víz legyőzése több összefüggésben megjelenik: Mózes
kettéválasztja a Vörös tengert, vagy Jézus Krisztus a keresztény vallásban, aki hol a
vízen jár, hol lecsendesíti a háborgó vizet, vagy éppen borrá változtatja azt. Vízzel
kapcsolatos, hajós motívum más vallásokban is található: az óegyiptomi hitben a
Napisten bárkában vonul végig az égen, de Ízisz szimbóluma is a hajó.
A hajó anyagi, instrumentális mivoltában valóságos, fontos eszköz, szállít
embert, tárgyat, árut, haderőt, de egyes hajók emléke, tudati képe, neve ezt a szintet
meghaladja, mintegy mitológizálódik (Barthes 1997).
Az irodalmi példák sora, melyekben a hajó a már említett hányattatott élet
metaforájaként jelenik meg, Homérosz Odüsszeiájától egészen Joyce Ulysseséig szinte
végtelen. De nemcsak a prózában, lírai művekben is előszeretettel használják az élet
hányattatásainak és a hullámzó vízen való hajózás párhuzamának hasonlatát
(„…férfigondok barna fedélzetén… | sors sodor, mint gyorsiramú vad ár…|
Amerikámat, amíg élek, | Sohse lelem, szomorú Kolombus?” Tóth Árpád: Lomha
gályán), vagy az élet rohanó tempóját, mely győzelmes akar lenni, mint a vízen sikló
hajó, de zátonyra fut („Hahó, te gálya, | Rohanj, mint égő üstökös az éjbe,… | Dagadj
vitorla, mint dagad a lelkem! | Hát hulljon szét a föld, ha ráfutunk,…” József Attila: Az
őrült hajótörött), vagy a költő magát jeleníti meg hajóként, mely önpusztító
hánykolódás után roncsként elsüllyedve fekszik a víz alatt („Ímé, ez vagyok én! züllött
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hajó, hináros, | kit elvitt a vihar élőtlen éterig, | s zord flotta s békés bárka ki nem
halássza most | részeg roncsom, mely a vizekkel megtelik.” Arthur Rimbaud: A részeg
hajó /fordította: Tóth Árpád/) vagy „Így lettem bárka végül, | s bárka lett már keskeny
szobám is, | elvinni mindahányukat.” Tóth Krisztina: Bárka).
Ady Endre ars poeticája is kiolvasható Új vizeken járok című költeményéből,
melyben a hajó-hajós kép – más költői képekkel egyetemben – igen fontos érvelő
szerepet is kap: „Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse, | Röhögjenek a részeg evezősre. |
Röpülj, hajóm, | Ne félj, hajóm: rajtad a Holnap hőse. | (...) | Én nem leszek a szürkék
hegedőse, | Hajtson szentlélek vagy a korcsma gőze: | Röpülj, hajóm, | Én nem leszek a
szürkék hegedőse.”
De említhetjük Babits Mihály élete végén írt nagy elbeszélő költeményét, a
Jónás könyvét (1939), mely egyenes folytatása és lezárása a poeta doctus etikus
magatartásának. A bibliai parafrázis, az ószövetségi történetnek csak néhány
cselekményelemben módosított feldolgozása, melyben Babits öniróniával meséli el saját
„prófétai küldetésének” történetét Jónás esetén keresztül. Utolsó jelentős lírai műve a
Jónás imája (1939), melyben mindez lírai formában tárul elénk, a költői én azért
fohászkodik, hogy az Úr mutasson neki utat a prófétai küldetéshez, hogy alkothasson,
amíg csak bír, amíg csak él.
A hajó metafora politikai értelmezésben is megjelenik: Platónnál az államot
testesíti meg; a megtépázott államért érzett aggodalom gondolatát Horatius Allegória a
hazáról című költeményében bontja ki: „Nyílt tengerre sodor, | Hajóm, az új | orkán?…
| Bírja, kötélzete | híjján, bírja hajó még | ádázabb vizek ostromát? | kerüld a tengert,
mely a márvány | Cycládok falait veri!” /Szabó Lőrinc fordítása/
A magyar (politikához is köthető) líra talán legismertebb példáját a hajó
motívum megjelenítésére pedig Petőfi Sándor: Feltámadott a tenger című
költeményében olvashatjuk. Petőfinél a hajó az uralkodó, elnyomó nemesség, a víz
pedig a nép, a néptömegek szimbóluma: „Habár fölűl a gálya, | S alúl a víznek árja, |
Azért a víz az úr!” (vö. Boga 2010)
Gyurcsány Ferenc a „reform” fogalmi körében gyakran használja a hajó, a
hajózás mint a haladás metaforáját (pl. „viharos vizeken haladunk”, „vitorlát kell
bontani”), önmagára rendre hajóskapitányként hivatkozva. Az MSZP pártelnökségéről
való lemondása, ill. a miniszterelnöki székből való visszavonulása után 2009-ben
Gyurcsányt az MSZP frakcióvezetője, Lendvai Ildikó is hajóskapitányhoz hasonlította,
aki „maga rohant a gépházba is, ha kellett. Amikor pedig elfogyott a szén, magát
gyújtotta fel, hogy legyen mivel tüzelni.” (HírTV – 2009. 04. 05., idézi Aczél 2009: 142)
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A hajó képet azonban nem csak a politikai baloldalon használják – Orbán Viktor
2012. február 7-én elhangzott, a 2011-es évet értékelő beszédében Magyarországot
„zátonyra futott és oldalára dőlt az országnak”, nevezte, a korábbi szocialista
kormányok viselkedését egy szemléletes képpel a Costa Concordia kapitányának
viselkedéséhez rokonította: „elmenekültek a süllyedő hajóról.” Majd ugyanebben az
évben, március 15-i ünnepi beszédében is a hajó, a hajózás motívumát használja Orbán:
„Mégsem engedhetünk a csábításnak, hogy az olcsó önsajnálat szélcsendes és langyos
vizű kikötőjébe manőverezzük Magyarország hajóját.”
A hajó metaforához hasonlatosan kedvelt szóképe a hazai közéleti-, politikai
retorikának az ún. „komp-ország” metafora. Ady Endre „komp-ország” metaforáját az
„Ismeretlen Korvin-kodex margójára” című, talán legnagyobb szabású „publicisztikai
remeklésében” (Ady Endre 1905. Ismeretlen Korvin-kódex margójára. In: Féja Géza
(szerk.) 1936. Ady Endre: Jóslások Magyarországról. Atheneum, Budapest, 279–285)
használta először 1905 áprilisában, s később rengetegen használták fel – eltérő
olvasatokban, értelmezésekben. A „lírai esszé” maga is egy konkrét politikai üzeneteket
közvetítő politikai metafora, amely a korabeli politikai diskurzus részévé vált (Csapody
2006: 182).13 A metaforát 1990 és 2002 között majdnem minden politikai irányzat
használta, használatuk nem köthetők kizárólagosan egyik oldalhoz, de a kormány–
ellenzék pozícióhoz sem. A komp-ország metaforát elsősorban jobboldali [Fidesz (5),
MDF (5), KDNP (1) MIÉP (1)] és másodlagosan baloldali [MSZP (4)] politikusok,
valamint egy SZDSZ-es és egy független képviselő használták (Csapody 2006: 179–
180).
Az Országgyűlés plenáris ülésein elhangzó beszédekben és „egyáltalán a hazai
politikai közbeszédben Ady Endrére való puszta hivatkozás is szimbolikus” (Csapody
2006: 185). Míg a rendszerváltása előtt Lukács György és Révai József által
aposztrofált „kétlelkű” Ady és a Király István által marxista terminológiával vegyített
Ady-kép volt elterjedve, addig a rendszerváltás után Szerb Antal és Vezér Erzsébet által
interpretált Ady-kép került előtérbe. Ady, aki Szerb Antal szerint „gyökeréig átélte
Kelet és Nyugat antitézisét, az ezeréves harcot Európával Európáért”, aki a koalíció

13

A metafora közéleti „újjászületéshez”, a köztudatba való visszakerüléséhez jelentősen hozzájárult
Simonffy András legsikeresebb műve, a Kompország katonái (1981) című, 1981-es történelmi
kollázsregény, melyben a szerző a II. világháborús magyar szereplést, az átállás nehézségeinek
körülményeit s mindezek máig ható következményeit boncolgatja.
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felületes hazafiaságával és nacionalizmusával szemben máig meghatározza a „magyarkoordinátarendszert”, és aki „új magyarság-elgondolást” alakított ki.
Ady szimbolikus és „emblematikus” alakja lett a magyarságnak szinte minden
korszakban, hiszen „olyan reprezentánsan magyar volt, mint előtte is csak nagyon
kevesen” és akiben „új önszemléletre ébredt a magyarság” (Szerb Antal – idézi
Csapody 2006: 186).
A komp-ország kompja – Adynál és a politikusoknál egyaránt – a magyarság
nem kizárólagosan Európa keleti és Európa nyugati része közötti közlekedési eszköz,
hanem az égtájakat, a földrészeket, az embereket és a kultúrákat elválasztó határon
(vízen, folyón) biztosít átkelési lehetőséget, menetiránya egyszerre mutatja a jelent és
jövőt. Olyan transzfer, amelynek lényege az ingázás, és amely ha végleg kiköt
valamelyik parton, akkor megszűnik kompnak lenni, s ekkor a mobilitást a statikusság
váltja fel. A komp és a komp-ország a végleges megérkezés, a várt beérkezés és a révbe
érés lehetőségének a metaforája: „a rosszként definiált múlt és jelen meghaladása, maga
mögött hagyása, a negatív parttól való eltávolodás és a jóként aposztrofált túlparttal
való véglegesnek hitt egyesülés történelmi lehetőségének a szimbóluma.” (Csapody
2006: 186)
Ady komp-ország metaforája a magyarság sorsának megjelenítője is: a
magyarság sorsszimbóluma: a két „part” (civilizáció, vallás, politikai berendezkedés
stb.) közé szorult ország sehova sem tartozása, a helyét kereső, de azt nem találó ország
és nép szimbóluma, s mint ilyen, a hiány és rendezetlenség állapotának kifejezése. A
különböző korokban mást és mást jelentett az emberek számára: kifejezte a
kisemmizettségnek,

valamint

a

kisnemzeti

létnek

integrációkon

keresztüli

meghaladását, identitáshiányt, a nagyobb egységhez való tartozás igényét, a valahova
tartozás „történelmi vágyát”.
A komp-országi lét megszűnésének szándéka egy modernizációs vágy
megjelenése is, így a komp-ország (illetve annak megszüntetése) a modernizáció
szimbóluma is egyben. Ez a vízió egyben szakít a számos vonatkozásban sokat
hangoztatott hídszereppel (a híd politikai metaforával), tagadja a gazdasági, katonai
önállóság (teljes szuverenitás) lehetőségét, és elutasít az ún. harmadik-utas (ti. a
harmadik választás lehetőségét felmutató) politikát.
Adynál

és

a

kifejezést

használó

politikusoknál

egy

mindenképpen

megszüntetendő helyzet (geopolitikai lét; helyzettudat; köztes identitás; politikai-,
gazdasági-hatalmi-, ill. katonai szituáció; negatív történelmi tapasztalatokkal megterhelt
elhelyezkedés stb.), illetve ilyen helyzetekből való kiemelkedés lehetőségét fölcsillantó
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szituációkban kerül megidézésre, s ilyen olvasatban akár „fenyegetően baljós
szimbólum”is lehet. Érdekesség, hogy 1990 és 2002 között a komp-ország metaforát
legtöbbször politikai jobboldal képviselői használták: az akkoriban igazságügyi
miniszterként és pártelnökként felszólaló Dávid Ibolya (MDF) három, illetve Pokorni
Zoltán (Fidesz), valamint Surján László (KDNP, Fidesz) egyaránt két-két említéssel
(Csapody 2006: 185–188).
Az út, az utazás, a haladás, a változás szükségszerűségének metaforája lehet.
Régi hagyományra tekint vissza az út metafora a szépirodalomban és más
művészetekben egyaránt. Orbán Viktor retorikájában gyakran él a haladás (illetve a
minduntalan megakadás, visszafelé haladás) kifejezésekor a vonat metaforikus képével,
amelyen „Magyarország a lekapcsolt vagy lekapcsolásra váró szerelvény.” (Aczél
2009: 142). De a haladás, illetve a (le)maradás képe jól tetten érhető a tegnap – holnap
megszemélyesítéseiben, mellyel majd minden közéleti szereplő él szónoklataiban
(Aczél 2009: 139–143).
„Élesítsd e fegyvereidet, hogy megállhass az élet harcában; mert az élet harc, s
az »erős megállja«.” írja Babits Mihály Stilisztika és retorika a gimnáziumban – egy
tantárgy retorikai filozófiája tanulók számára című 1909-es, a Nyugatban 1910-ben
megjelent tanulmányában (Babits 1909/1978: 94). A harc metaforaként meghatározta
az 1950-es évek közbeszédét (vö. Jobst 2009), de napjainkra újra beépült a politikai
szónoklatokba és ezáltal a politikai közbeszédbe is (pl. EU-ellenes „szabadságharc”,
„rezsiharc”, „Nem leszünk gyarmat!” stb.).
A család metaforája (ti. a nemzet mint összetartó család), a közéleti beszédekben
párthovatartozástól függetlenül megjelenik – egyaránt használják a bal- és jobboldalhoz
tartozó pártok képviselői az együvé tartozás kifejezésére.
A jelentős közösségi ünnepségeken, nemzeti ünnepi alkalmakhoz kötődő
stíluselvárás miatt elmondott és/vagy nagyobb közönségnek szóló beszédek stílusa
általánosságban emelkedett (választékos, értéktelített) (Tolcsvai Nagy 1996: 56–68).
Ezért ezek sűrűn előforduló szó- és gondolatalakzataikkal – különösképpen az
ismétléses

alakzatok,

például az

anaforák,

a három

és

több

tagból

álló

mondatrészhalmozások alkalmazásával – a klasszikus szónoklatokat idézik fel. A
kisebb közösségekhez szóló beszédekben az alakzatok száma jóval kisebb, hiszen a
befogadói elváráshoz igazodva más célnormát követnek a beszédek.
Általánosságban kijelenthető, hogy az ókori vagy akár a magyar reformkori
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szónoklatokkal összevetve viszonylag kevés alakzat fordul elő a jelenkori magyar
közéleti szónoklatokban. Ennek okát Pethő József abban látja többek között, hogy a mai
szónokok (és beszédírók) nagy része valószínűleg nem ismeri olyan mélységben a
klasszikus retorikai hagyományokat, mint a megelőző korokban, de felelős lehet a
jelenségért az is, hogy napjainkra jelentősen megváltoztak a befogadói elvárások is –
alakítva ezáltal a beszédek stílusát (Pethő 2011: 65).
A hozzáadással képzett szóalakzatok kedvelt stilisztikai eszközei napjaink
magyarországi közéleti beszédeinek – elsősorban az egyszerű ismétlések, és a
halmozások, de előfordulnak jelentésváltozással járó ismétlések is a szónoklatokban.
Napjaink

hazai

szónokai

(elsősorban

rövidebb,

alkalmi

beszédeikben,

felszólalásaikban) gyakran élnek a helyettesítéssel keletkezett szóalakzatokkal, erre
talán a politikai közbeszéd retorikától a kommunikáció felé való egyre inkább jellemző
eltolódása lehet a magyarázat. „Muszáj kiábrándítani honfitársaimat: nem fog
visszajönni Tisza István, és nem fog visszajönni Kádár János országlása sem.”
(Gyurcsány Ferenc évértékelője – 2011. 02. 18.)
Tréfa, nyelvi tréfa sokféleképpen valósulhat meg, a rendelkezésre álló készlet
szinte kimeríthetetlen. Ahogy az érvelés minden lehetőségével vissza lehet élni, úgy
minden szóképből, alakzatból lehet tréfát csinálni.
Sajnos a hangokkal, a ragokkal, vagy a hangalak és a jelentés kapcsolatával
(poliszémia, szinonímia, homonímia, homofónia, paronímia) való játék napjaink
közéleti beszédeire nem jellemző, ahogyan az ellentétes jelentéssel (antonímia) való
nyelvi megoldások is ritkák.
Gyakori stíluseszköz viszont a szólások, közmondások keverése, elferdítése.
Orbán Viktor „dakota közmondásai” emlékezetesek (és karakteresek) ugyan, de nem
minden esetben bizonyultak a legjobb választásnak, hiszen támadási felületet adtak a
politikai ellenfelek számára. A „dakota mondások” közül a legelső 1999. szeptember 7én hangzott el: „Ha döglött lovon ülsz, szállj le róla!” Apró szépséghiba, hogy az
eredeti szólás így kezdődik: „Ha észreveszed, hogy döglött lovon ülsz...” Wermer
András, a Fidesz kampánysikereinek kovácsa a Népszabadságnak 2003-ban adott
interjújában „magára vállalta”, hogy a dakota motívumot ő „hozta” (érdekesség, hogy a
magyar jassznyelvben a dakota szó cigányt jelent).
Az ellenfelek le is csaptak Orbán szólására: az MSZP 1999. októberi ünnepi
kongresszusán, Nagy Sándor Orbánék magabiztosságára utalva azt a „dakota”
közmondást idézte, mely szerint a „legmagasabb lóról is le kell egyszer szállni”. A
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publicisták továbbfűzték a szálat, miszerint a régi (sic!) dakota közmondás szerint
„tomahawkkal nem lehet simogatni”, Romhányi Tamás pedig egy riportjában a
szakszervezeti faliújságon látható feliratot idézte: „Egy dakota közmondás szerint ha
fordítva ülsz a lovon, nem látsz előre.” Divatba jöttek a dakota közmondások, de 2002
szeptemberében Orbánék a dakota közmondásokat a konzervatívabb és nemzetiesebb
hangzású rábaköziekre és székelyekre (pl. „Van egy székely mondás: iszik-e a hal vizet?
Azt mondja az öreg székely, azt nem tudom, hogy iszik-e, de hogy módja volna rá, az
biztos.” (Forrás: http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/orban-viktor-nem-vagyok-hive-azalszenteskedesnek-video-2311443 (Letöltés ideje: 2014. 12. 10., 10:15)) cserélték.
Orbán ezután kezdett – valószínűsíthetően szándékosan – olyan dakota
közmondásokat használni beszédeiben, amelyeket „csak és kizárólag ő ismerhetett”, pl.
„Ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani.” (Orbán Viktor 2002. A haza nem lehet
ellenzékben.) Áder 2005-ben már direkt humorforrásként használta az „ismeretlen”
dakota közmondásokat, amikor az alábbi „indián bölcsességet” ajánlotta a Tisztelt
Háznak: „Lyukas lufiba nem érdemes levegőt fújni.”
A FIDESZ 2010-es győzelme után a szakírók és a politikai ellenfelek sem
élesítették újra a széles körben ismert, de a politikai beszédben elavultnak ható szólást,
így az szép lassan elfelejtődött, kikopott a köztudatból. Lengyel László 2011
szeptemberében (a Népszabadságban) újra elővette, de már eltekintett a dakota
közmondás lényegétől, s csak ennyit írt Orbánról: „Nem értem, minek üti a döglött
lovat, nem fog attól vágtatni.” (Rab 2012)
A fentiek alapján is könnyen belátható, hogy a túlzott játékosság nem minden
esetben a legszerencsésebb, ugyanis ez a rétor szándékaival ellentétesen is „elsülhet”. Jó
példa erre a következő, hiszen Orbán tréfásnak szánt „bölcselete” inkább sutára
sikeredett, mint elmésre: „Aki fél, azt megharapja a kutya, ledobja a ló, sőt még a roller
is.” (Orbán Viktor. Magyarország jobban teljesít – Orbán Viktor évértékelő beszéde a
budapesti Millenáris Teátrumban. (2013. február 22.))
Napjaink nyelvhasználatára – sajnos szinte minden nyelvi rétegben – jellemző a
magyar és az idegen szavak keverése (pl. a mai fiatalok a közösségi oldalakon nap mint
nap „lájkolnak, komiznak”, és ha valami nagyon tetszik nekik, akkor az egyszerűen csak
„nagyon lol”). Így nem meglepő, hogy a közéleti beszédekből is hozhatunk példákat a
„makaróninyelvre”: „Hogy képes-e az elmúlt 15 év összes történetén fölülemelkedni és
megkötni új deal-eket, vagy azt gondolja, hogy ez is egy olyan négy év lesz, hogy á,
francba, túléltük az eddigit is, most is túl leszünk.”, „Nincsen személyes sztorim ebben
az ügyben, egyáltalán nincsen.” (Gyurcsány Ferenc – Őszödi beszéd, 2006), vagy
119

„Igaz-e az az állítás, hogy semmi különös, vagy ahogyan fellengzősen mondani szokták,
bár nem németül, hanem angolul, hogy business as usual.” (Gyurcsány Ferenc 2011-es
évértékelő beszéde, 2011. február 18. Forrás: MTI)
A magyarországi baloldal közszereplői élnek gyakorta a stílustöréssel, de –
sajnos a legtöbb esetben – nem „játékból”, nem tudatosan, retorikai eszközként
használva azokat. (pl. Gyurcsány Ferenc az elhíresült 2006-os balatoőszödi beszédére a
stílustörés általánosan jellemző, de 2013. június 16-i, majd a Demokratikus Koalíció
(DK) szeptemberi évadnyitó beszédében is él megszokott „gyucsányizmusaival” (pl.
„Mi az, hogy? Nagyon is!”, „én egy ilyen pasi vagyok” stb.). A hazai jobboldal
közszereplő tudatosabban élnek a stílustöréssel: Áder János egy 2002-es parlamenti
szónoklatában például azt mondta, az új kormány „beleült a készbe”.
A négy mestertrópus fogalmát – antik retorikai hagyományokhoz igazodva (ld.
2.4.2.1.) – Kenneth Burke vezette be a szakirodalomba 1941-ben, és a metafora,
metonímia, szinekdoché és irónia négyesét értette rajta. A jelenkor hazai közéleti
beszédekben ezek közül elsősorban – mint azt a fentebb említett példák is bizonyítják –
a metaforával és az iróniával találkozhatunk.
Utóbbi helyett a közéleti szereplők – valamint a róluk szóló, hozzájuk
kapcsolódó közbeszéd – inkább a gúny stíluseszközével élnek. Jól példázza ezt a
közéleti személyek nevével kapcsolatos ironizálás és/vagy gúnyolódás.14 Gyurcsány
Ferencet ellenzéke Furcsán Nyerencnek nevezi rendszerváltás utáni meggazdagodása
okán; Medgyessy Péter rendkívül rossz retorikai készsége miatt a „megtisztelő”
Makogány nevet érdemelte ki; Orbán Viktor a Viktátor, Vitya „néven fut” (elsősorban) a
szocialisták körében, míg saját pártjában a Főnök elnevezéssel illetik; Áder Jánost
szülőhelye és beszédmodora miatt sokáig a Csornai Charles Bronsonként emlegették.
Az SZDSZ egykori pártelnökét, Kóka Jánost elhíresült mondása után, mellyel a magyar
gazdaság erejét demonstrálta a 2006-os kampány során csak Pannon Pumaként
emlegették, Csurka István (MDF, majd MIÉP), egykori íróból nemes egyszerűséggel
Csirke Pista bácsi lett a pesti szlengben, s a parlamenti képviselők innen vették át
gúnynevét. Torgyán Józsefet, az FKgP volt elnökét Horn Gyula volt szocialista
kormányfő nevezte Pubinak egyik parlamenti felszólalásában, így ő lett a rendszerváltás
utáni első politikus, akit a háta mögött, széles körben ismertté vált gúnynevén
emlegettek.

14

Saját gyűjtés a –részben a korszak sajtótermékeire támaszkodva.
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4.4. Mondatszerkesztés napjaink magyar közéleti beszédeiben
„Minden rossz mondat törött ablak, melyen át egy rossz gondolatra látni”
(Babits 1909/1978: 91)

A fegyelmezett gondolkodás és a fegyelmezett mondatszerkesztés összefügg.
A beszéd létrehozásában a pszicholingvisztika két szakaszt különböztet meg: a
makro- és a mikrotervezést. A makrotervezés során alakul ki a mondanivaló maga, majd
a mikrotervezés során válogatja ki a beszélő a mentális lexikonban tárolt szavakat, a
grammatikai viszonyító elemeket, s megteremti az idő- vagy valamilyen más rendet.
A

makrotervezés

részletei

a

spontán

beszédben

megjelenhetnek

–

tulajdonképpen ebből tudjuk, hogy van makrotervezés –, ezek a közbeékelések, az
alanyváltások és a váratlan kiegészítések. A mikrotervezés folyamatáról árulkodnak a
korrigálások: a beszélő ilyenkor gyakran az egyeztetési tévedéseket, az indokolatlan
szóismétléseket és a nyelvbotlásokat javítja. A mikrotervezés gyakori hibája a
félbeszakított mondat: ilyenkor a beszélő nem fejezi be a mondatot, bár gondolatban
megszületik a befejezés, s azt hiszi, hogy a beszéd során ténylegesen ki is mondta.
Ilyenkor a gondolatok előreszáguldanak, s a beszélő megfeledkezik partneréről, a
szónok a közönségéről, hallgatóságáról (Gósy 2005: 38–39).
Gyurcsány Ferenc beszédeire általában jellemzőek a mondatszerkesztési hibák –
mind a makro-, mind a mikro tervezés szintjén. Az elhíresült 2006-os balatonőszödi
beszédből nyilvánosságra hozott részletnek már a kezdése is zavaros: „Az, amit el
tudtam nektek mondani, itt egy órában, sőt talán több is volt, mint egy óra, az
természetesen nem az egész politikánk. Az természetesen nem képes magában foglalni
egy sor dolgot, amelyet meg kell tenni, és nem képes visszaadni az egyébként szükséges
kommunikációnak azt a sokrétűségét, ami kell a sikerhez.” (Gyurcsány Ferenc – Őszödi
beszéd. (2006. 05. 26.)) Az 1839-ben kiadott Nagyenyedi retorika az ilyen mondatokat
„elegy-belegy mondatoknak” nevezte (Adamikné 2013: 312). De hasonló mondatokat
találhatunk 2013-as beszédében is, melyben markánsan visszaköszönnek az őszödi
jellemzők, például a feleslegesen hosszú mondatok: „A miniszterelnök értette, sokszor
én is érteni véltem, s álmodtam, hogy egy másik országot akarok, mert a mi országunk
nem ilyen, a mi országunk más fajta, a mi országunk tele van reménnyel és álommal,
mert ahol, mikor megszületsz nem az a kérdés, hogy ki volt anyád meg apád, hanem, ha
van benned tehetség, ha benned szorgalom, akkor bárki lehet belőled, ez ma nem ilyen
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ország, akkor 100-ak 1000-ek és tízezrek ott maradnak remény nélkül, miközben lenne
bennük erő, de ezek, ezek a majmok, ezek lemondanak róluk, mi meg nem mondunk le
róluk.”
(Gyurcsány Ferenc Nagy Imre kivégzésének évfordulóján. 2013. 06. 16. Forrás:
https://www.youtube.com/watch?v=evyVySPeEz0 Letöltés ideje: 2014. 01. 13., 12:15)
A következő témák a mondatszerkesztéssel kapcsolatosan mind alapvető
fontosságúak: az egyeztetés, a szórend, a vonzat; az egyenes és a függő beszéd
szerkesztése; a kötőszók, az utalások és a deixis alkalmazása.
Az állítmányt egyeztetni kell a mondat alanyával. Az egyeztetési hibákat sokszor
az idézi elő, hogy a beszélő gondolatot vált, vagy a gondolat megelőzi magát a
beszédprodukciót. Az ilyen gondolatváltás, „előzés” következménye – több más
akadásjelenséggel egyetemben vagy mellettük – az egyeztetési hiba, mely a
spontánbeszédre jellemző, melyek az előadás során elkerülhetőek, ha a rétor megfelelő
hangsúlyt helyez az előadáshoz kapcsolódó további feladatára: az emlékezetbe vésésre
(memoria), illetve kerüli a csapongó improvizálásokat és kitéréseket.
A mondatszerkesztésnél továbbá figyelni kell a szórendre, a megfelelő vonzatok
(„Nagy dolgot kaptam ettől, amit az elmúlt másfél évben csinálhattam.” – Gyurcsány
Ferenc: Őszödi beszéd), és kötőszók használatára. Sokan germanizmusként, ill.
anglicizmusként, vagyis alapvetően hibaként azonosítják az egyenes és a függő beszéd
használatát is, emellett gyakori jelenség a kötőszók helytelen alkalmazása is. De
körültekintően kell bánni az utalásokkal, s a deixissel is.
A körmondatról (görög periodosz, latin periodus) Arisztotelész ezt írja:
„Körmondatnak nevezem azt a mondatot, amelynek kezdete van, önmagában befejezett,
és terjedelme jól áttekinthető.” (Rétorika 1409a) Az „önmagában befejezett” a
körmondat ritmusára utal, vagyis nemcsak tartalmilag zárul le, hanem ritmikailag is,
ezért kellemes a „fülnek”. Pázmány Péter, vagy Diószegi Bónis Mátyás prédikációit a
barokkos

körmondatok

jellemezték

(igaz,

Pázmány

különösen

a

szóképek

érzékletességére ügyelt (vö. Bitskey 1998)), de a 19. századi próza, s a reformkor nagy
szónokai (Kölcsey, Kossuth, Deák, Széchenyi) is kedvelték. Napjaink közéleti szónokai
közül Orbán Viktor politikai karrierje elején előszeretettel használt beszédeiben
bonyolultnak, hosszúnak tűnő, ennek ellenére világosan érthető, kellemes ritmusú
körmondatokat. Bírálói szerint azonban beszédeinek retorikai felépítése napjainkra
zavarossá és csapongóvá vált, s már nem figyelhető meg rajtuk az a logikus
vonalvezetés, amit az 1989-es beszédben láthattunk. Inkább úgy fogalmaznék, hogy
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napjainkra Orbán beszédeinek többségében a mondatok letisztultabbak lettek, ügyel a
rövidebb, kevésbé összetett körmondatok használatára, melyekben gyakorta él
anaforákkal. pl. „Ha megugrik a fűtésszámla, ha beteg lesz a gyerek, ha segítségre
szorul az idős szülő, ha elbocsátják a családfőt, nincs tartalék, és bekopogtat a
kétségbeesés.” (Orbán Viktor 2012. Magyarország új alapokon áll. 2012. 02. 11.) Ez a
mondat inkább az ókori szónoki prózastílus elmaradhatatlan kellékére, a tagmondategyenlőségre (iszokólon) való tudatos törekvés szép példája, ami Orbán beszédeire
egyébként a kezdetektől fogva jellemző (ld. 5.2.3., 5.2.7., 5.2.10., ill. vö. 9.3., 9.7.,
9.10.).
Úgy tűnik, hogy Áder János köztársasági elnökként a Kölcsey féle retorikai
hagyományokat követi – eszmeiségükben, szerkesztési módjukban egyaránt. Ennek
köszönhetően beszédeiben mind gyakrabban használ körmondatokat (ld. 5.2.2., ill. vö.
9.1., 9.2. valamint 9.1-2.1.).
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5. MAI MAGYAR KÖZÉLETI, POLITIKAI BESZÉDEK KOMBINÁLT, KOMPLEX RETORIKAI
KRITIKÁJA

5.1. A retorikai elemzés
Az elemzés a megismerés és a megértés eszköze. Egy művet annyiféleképpen
lehet elemezni, ahány diszciplína létezik. Ismerünk strukturalista, szemiotikai,
szövegtani, stilisztikai, verstani stb. elemzéseket. A műelemzésnek vannak klasszikus
módszerei, közéjük tartozik a retorikai elemzés.
A retorikai elemzés igénye egyidős a retorika keletkezésével, a retorikai
szempontú szövegelemzés a retorika egész rendszerét szem előtt tartja, hiszen annak
ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy „mások beszéd- és írásművét értelmezhessük:
feltárhassuk benne a hamisat és az igazat” (Adamik 1998a: 47). A retorikai elemzés
fontos terület, Heinrich Plett egyenesen a modern retorika fő feladatának tartotta (Plett
1988: 133, 135).
5.1.1. A retorikai elemzés módszerei
A szónoki beszédek, a retorikai érvelés elemzése a megismerést szolgálja (vö.
Perelman 1977/1982), ezért a gyakorlatban maximálisan hasznosítható – akár a
közéletben, akár az oktatásban. Nincs retorikai elmélet gyakorlat nélkül, se gyakorlat
elmélet nélkül: egyik a másik feltétele. A megértés, a megismerés érdekében már az
ókorban is elemezték a megtanulásra szánt szövegeket; tudták ugyanis, hogy ha egy
művet a retorika szabályai szerint alkottak meg, akkor a retorikai szabályok ismerete
segít a mű megértésében is. A retorikai kritika a mű, a szerző és a közönség közötti
interakciót veszi figyelembe. Egyaránt érdekelt a nyelvi tevékenység végeredményében,
folyamatában és hatásában.
A retorikai elemzés kvalitatív és kvantitatív módszerű is lehet. Például a Stephen
Toulmin angol filozófus modellje szerinti elemzés, melyet The uses of argument (Az
érvelés alkalmazása) című, 1958-ban megjelent könyvében fejtett ki (ismertetését l.
Adamik–Jászó–Aczél 2004: 145–146; valamint Bencze 2003: 13–29), vagy a Kenneth
Burke szerinti szerkezeti elemzés, melynek során a stíluseszközöket szerkezetbe
ágyazva vizsgálhatjuk, rámutatva funkcionalitásukra (Burke 1968: 123–183) kvalitatív
módszerű, de ha a hallgatóság értékeit kérdőíves feldolgozással állapítjuk meg, akkor az
már kvantitatív elemzés.
A retorikai elemzés alkalmazott retorikai terület. Nagy kihívás az elmélet
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átültetése a gyakorlatba, s még ennél is nehezebb feladat az elemzési szempontok
nagyobb anyagon történő alkalmazása.
5.1.2. Hazai elemzések
A hazai beszédelemzések elsősorban tartalmi, politológiai elemzések. A
különböző sajtóorgánumokban megjelenő elemzésekben (pl. Orbán Viktor és/vagy
Gyurcsány Ferenc évértékelő beszédeit ismertető cikkek a Magyar Nemzet, a Magyar
Hírlap, a Népszabadság vagy a Népszava stb. hasábjain) a vizsgálódás szinte minden
esetben a beszédek tartalmi elemeire helyezi a fő hangsúlyt, szerzőik emellett gyakran
térnek ki a beszédek hallgatóságra tett hatására, a szónoklatok szerkezeti felépítésére
stb., de átfogó, retorikai szempontok alapján történő elemzésre nem vállalkoznak.
Magyarországon számos retorikai elemzés is készült:
– A régi új retorika sorozat – 2000 óta folyamatosan megjelenő – köteteiben15
található beszédelemzések (Adamikné Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.) (2000) A
régi új retorika. Trezor, Budapest; (2001) A szónoki beszéd részei és a beszédfajták.
Trezor, Budapest; (2002) A klasszikus retorikai bizonyítás. Trezor, Budapest;
(2003) A modern retorikai bizonyítás. Trezor, Budapest; (2004) Az élokúció: az
alakzatok. Trezor, Budapest; (2005) A szóképek és a szónoki beszéd. Trezor,
Budapest; (2006) A prózaritmus és a szónoki beszéd. Trezor, Budapest; (2007) A
memória és a szónoki beszéd. Trezor, Budapest; Adamikné Jászó Anna (szerk.)
(2008) Az előadásmód és a szónoki beszéd. Trezor, Budapest; (2009) A testbeszéd
és a szónoklat. Trezor, Budapest; Raátz Judit – Tóthfalussy Zsófia (szerk.) (2010) A
retorika és határtudományai. Trezor, Budapest; (2011) A filozófia és a szónoki
beszéd. Trezor, Budapest; (2012) A retorikai elemzés. Bp.: ELTE BTK Mai Magyar
Nyelvi Tanszék, Budapest; (2013) Az egyházi beszéd. Bp.: ELTE BTK Mai Magyar
Nyelvi Tanszék, Budapest; Raátz Judit – Tóth Etelka (szerk.) (2014) A politikai
beszéd. Bp.: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest.)
– Bencze Lóránt 2004-ben megjelent Boldog a nép, amely tud ünnepelni. Beszédek,
előadások c. kötetében (Bencze 2004),
– a 22 híres beszéd című kötetben (22 híres beszéd 1995),
– A XX. század magyar beszédei. című könyvben (Vajda (szerk.) 2007) található

15

A kötetek tartalmazzák a Kossuth-szónokversenyek beszédeit elemzésekkel; az év beszédét (estenként
elemzéssel ill. kapcsolódó szaktanulmánnyal); a retorikai konferencián elhangzott előadásokat; valamint
tanulmányokat.
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beszédekhez, beszédrészletekhez kapcsolódó elemzések stb.
Mérvadónak tekinthetők az elemzés témájában Adamikné Jászó Anna munkái
(Adamikné 2006, 2011, 2012), melyekben a szerző a klasszikus retorikai elemzési
módszereket és a modern, elsősorban angolszász nyelvterületeken zajló kutatások
eredményeit alapul véve javasol elemzési szempontokat, szempontsorokat. Álláspontja
szerint a retorikai szövegelemzés lényege a retorikai gondolkodás, a stílus és a szöveg
külső megjelenésének (előadásmódjának) a megállapítása. Ez az elemzés kiegészíti a
szövegértő olvasás grammatikai és pragmatikai szempontjait (Adamikné 2011a).
A retorikai elemzés elméleti hátterével annál kevesebben foglalkoztak (vö. a
Retorikai lexikon Retorikai elemzés-szócikkel, Adamik Tamás (főszerk.) 2010: 1029–
1031), majdhogynem érintetlen terület.
5.1.3. A kombinált, komplex retorikai elemzés
A rövid elméleti áttekintésből is látszik, hogy a retorikai elemzés ugyanolyan
bonyolult és sokrétű feladat, mint amilyen bonyolult és sokrétű maga a retorika. A
tényleges elemzéshez az elméleti alapok ismerete és az elemzés szempontjainak
kidolgozása egyaránt szükséges. A retorikai elemzésben a fentiek alapján több
megoldás lehetséges: követhetjük – a szónok feladatait szem előtt tartva – a retorikai
stúdium rendszerét, de vizsgálhatjuk a beszédeket a Martha Cooper által is
kihangsúlyozott tényezők (Cooper 1989) szerint:
1.

a szerkezet elemzése;

2.

az érvelések speciális, dinamikus elemzése;

3.

az érzelmi érvelés lehetséges módjai;

4.

a hallgatóságra gyakorolt hatás figyelembevételével is.

A retorikai elemzés 12 szempontját Adamikné Jászó Anna (Adamikné 2013:
497) a következőképpen vázolja:
1.

a retorikai szituáció megállapítása;

2.

a műfaj (beszédfaj) megállapítása, a retorikai szituáció és az ügyállás
függvényében;

3.

annak megállapítása, hogy logikai és/vagy érzelmi dominanciájú az érvelés:
logosz és/vagy éthosz, pathosz;

4.

a szerkezet (diszpozíció) elemzése;
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5.

a gondolatmenet induktív és/vagy deduktív voltának megállapítása;

6.

külső és/vagy belső érvek alkalmazása;

7.

a toposzok vagy az általános érvforrások alkalmazása (meghatározás,
összehasonlítás, viszonyok, körülmények);

8.

a speciális érvforrások alkalmazása: a beszédfajták érvei;

9.

annak a megállapítása, hogy van-e a szövegben érvelési hiba vagy
manipuláció;

10. a stílusnemek és a stíluserények szerinti elemzés; a stíluserények kapcsán a
stíluseszközök és funkcióik elemzése;
11. az előadásmód elemzése: hangzó szöveg esetén beszéd és testbeszéd; leírt
szöveg esetében az interpunkció, a grafémaalakzatok és a tipográfia
funkciójának elemzése;
12. a hallgatóságra tett hatás és a szónok éthosza.
Talán a leginkább célravezető, ha a klasszikus retorika rendszerét követő
lépésekbe új szempontokat építünk be: olyanokat, amelyek árnyaltabbá tehetik az
eredeti szempontot. Ezzel a kombinált módszerrel a következő elemzési lépéssort
állíthatjuk fel, melynek szempontjait rugalmasan, mindig az adott szöveg jellemzőit
megragadva kell alkalmazni:
1. a retorikai szituáció megállapítása;
2. a műfaj (beszédfaj) megállapítása;
3. a szerkezet megállapítása;
4. a szöveg érvelése, érvelésnek elemzése
[a) logikai és/vagy érzelmi az érvelés; (szillogisztikus és/vagy
kvalitatív haladás /Burke szerint/,
b) az érvelés elemzése a Toulmin-modell szerint beépítve
(az érvek elrendezése; külső és/vagy belső érvek alkalmazásának
megállapítása (külső érvek: tekintély, tanúság, statisztikák,
maximák, precedens, jelek; belső érvek: általános és speciális
érvforrásokból vett érvek); a toposzok vagy általános érvforrások
alkalmazásának

megállapítása

(meghatározáson,

összehasonlításon, viszonyokon, körülményeken alapuló érvek);
a speciális érvforrások megállapítása (a beszédfajták érvei);
annak a megállapítása, hogy van-e a szövegben érvelési hiba
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vagy manipuláció (mítosz, ideológia, propaganda)];
5. a stílusnemek, a stíluserények és a stilisztikai eszközök megállapítása;
6. az előadásmód megállapítása (hangzó szöveg esetén: beszéd és testbeszéd;
írott szöveg esetén: interpunkció, grafémaalakzatok, tipográfia);
7. a hallgatóságra tett hatás vizsgálata (a hallgatóság értékeinek való
megfelelés, a szónok éthosza, az érvelés etikus volta).
5.1.4. Alkalmazhatóság – Kitekintés: dalszövegek retorikai elemzése
„Íme mily sokfelé elágazik, mily sokféle gyümölcsöt terem a retorika hatalmas
fája. De legnagyobb haszna mindig egy marad: hogy gondolkodni és beszélni tanít.”
(Babits 1909/1978: 97)
A retorikai kritika a megismerést szolgálja (vö. Perelman 1977/1982), a
gyakorlatban maximálisan hasznosítható. A retorikai ismeretek egyaránt hasznosíthatók
akár az oktatásban is mint műelemzési módszer, ill. mint fogalmazástanítás (ld. 2.1.5.7.,
ill. 2.1.5.8.).
A zene és az irodalom összefonódása a kezdetektől való, a „legvalószínűbb
feltevés szerint a versformák eredete a munkadalokhoz és a mágikus szertartások
énekelt-táncolt szöveges előadásaihoz vezethető vissza” (Szepes–Szerdahelyi 1981: 25).
A dalszövegek az irodalomtörténetileg hitelesített szóhasználat szerint „énekelt versek”.
Vers és dal egyjelentésű volta a reneszánsz táján változott meg, de „ezt követően sem
szűnt meg, bizonyos formákban pedig ma is él” (i. m.: 25).
A dalszövegek – bár bizonyos költészettani normáknak korlátozottan felelnek
csak meg – korunk talán legfontosabb szövegtípusai: társadalmi mondanivalót (is)
közvetíthetnek, így tömegek gondolkodását befolyásolhatják. A dalszövegek szerzőire
költőkként tekinthetünk, hiszen a hagyományos irodalom-felfogás szerinti költőkhöz
hasonlóan „tehetséggel bírnak arra, hogy élményeiket szavakba sűrítsék, (…) úgy, hogy
a szavakból összeállt szöveg másokban is az övéihez hasonló élményeket hívjon életre, s
akiknek ez a nyelvi tehetsége (…) az emberi érzésekre való nyitottsággal párosul”
(Kádárné 1997: 12).
Az elemzés alapművelet, melyet a diákság többsége sajnos kötelességként él
meg. A szövegek olvasása, hallás utáni befogadása során mindenképpen értelmezzük
azokat. A dalszövegek esetében az elemzési törekvések a fiataloknak nem eshetnek
nehezükre, hiszen „e korcsoport minden tagja – ahol és amikor lehet – zenét hallgat, a
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fiatalok kultúrája a zene mentén strukturálódik” (Szapu 2002: 72). Az együttesek a
rajongótáboruk „szócsövei”, a fiatalok számára a zene az önkifejezés sajátos formája
(vö. Héjjas 2004). Teljes azonosulásról azonban csak bizonyos csoportok és zenei
stílusok

esetében beszélhetünk, ahogy a dalszövegek között

is találhatunk

„fércműveket”, melyek (szép)irodalmi elemzéséről felesleges beszélnünk.
A dalszövegek elemzése során a diákok túlléphetnek a tananyag passzív
befogadásán – így újraértelmezhető a magyartanárok szerepe, melyet a kritikai
gondolkodás, valamint a konstruktív, befogadásközpontú tanítás napjainkban egyaránt
megkíván. /Változás nem a modern taneszközök használatától várható, sokkal inkább a
tanulási helyzetek, módszerek újjászervezésétől és a tanárok reflexivitásra és az
önreflexióra képessé tevő kompetenciáitól (Pethőné 2005: 60). A tanítás minősége,
sikere alapvetően a pedagógusokon múlik./
A dalszövegek tanórákba emelése, elemzésük kiváló lehetőséget nyújthat az
átjárásra a retorika és az irodalom, illetve más tantárgyak, társadalomtudományok
között, rámutathat a retorika szerepére az anyanyelv oktatásában és használatában.
5.1.4.1. A Most múlik pontosan c. dalszöveg elemzése
Kiss Tibor, a Quimby zenekar énekes-dalszerzője dalának16 elemzésekor a
diáksághoz közel álló, kortárs szöveget vizsgálhatunk – a klasszikus retorika rendszerét
követő lépésekbe új, az eredetieket árnyaló szempontokat építve.
A dalról sok értelmezés született, melyek a különböző interpretációk17 miatt
gyakran ellentmondásosak. Az eredeti szöveg (1):
(I.)

most múlik pontosan
engedem hadd menjen
szaladjon kifelé belőlem gondoltam egyetlen
nem vagy itt jó helyen
nem vagy való nekem
villámlik mennydörög
ez tényleg szerelem

16

Quimby: Most múlik pontosan (1) [zene és szöveg: Kiss Tibor; megjelent: a Kilégzés c. nagylemezen
(2005)] http://www.quimby.hu/?p=lemez&id=15#5 Letöltés ideje: 2012. 07. 20., 13:15
17
pl. a Csík zenekaré (2) az Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen… c. lemezen (2008), Janicsák Vecáé (3)
Az első X c. lemezen (2010)
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(II.)

látom hogy elsuhan felettem egy madár
tátongó szívében szögesdrót csőrében szalmaszál
magamat ringatom
míg ő landol egy almafán
az Isten kertjében
almabort inhalál

(III.)

vágtatnék tovább veled az éjben
az álmok foltos indián lován
egy táltos szív remeg a konyhakésben
talpam alatt sár és ingovány

(IV.) azóta szüntelen
őt látom mindenhol
meredten nézek a távolba
otthonom kőpokol
szilánkos mennyország
folyékony torz tükör
szentjánosbogarak
fényében tündököl
(V.)

egy indián lidérc kísért itt bennem
szemhéjain rozsdás szemfedő
a tükrökön túl fenn a fellegekben
furulyáját elejti egy angyalszárnyú kígyóbűvölő
A dalban (1) a retorikai szituáció mindhárom eleme (vö. Cooper 1989: 20–31)

megvan: a szükség a zenekar aktív jelenléte, az alkotás szüksége. A hallgatóság a
zenekar rajongótábora, ill. a (magyar) társadalom egésze, a kényszer pedig a szövegíró
életében kereshető: őszinte vallomás önsorsrontó életformájáról, az alkohol, a drogok
ördögi köréről, ami által a dal erkölcsi példázatként is értelmezhető.
A beszéd fajainak megállapítása vitás kérdés – dalszövegek esetében a
klasszikus, logikai alapú kategorizálás, a műfaji besoroláshoz hasonlóan nehézkes. A
dalszöveg (1) a tanácsadó és a bemutató beszédek jellegzetességeit viseli magán,
témáját tekintve egyaránt érzelmi, hangulati és gondolati. A Csík zenekar átiratában (2)
ünnepi jelleget ölt, s az érzelem, a hangulat dominál Janicsák újragondolásában (3) is.
Bár számos felosztásvariáció ismert, a beszédeket általában három fő részre
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tagolhatjuk. Kiss Tibor szövege öt versszakból áll: I. vsz. – bevezetés, II–IV. vsz. –
tárgyalás, V. vsz. – befejezés. A feldolgozások e szerkezetet megváltoztatják: az V.
versszak helyett a III. és IV. versszakot, de a Csík zenekar (2) a kezdő strófát is ismétli,
keretes szerkezetet létrehozva e módon.
A beszéd érvelésének elemzése összetett művelet. Az eredeti dal (1) érvelése
inkább érzelmi, a szerkezeti változtatások miatt a (2) és (3) feldolgozások érvelésében
erősödik a logikai haladás. Az ismétlések segítik a szelektivitást: a hallgatóság a szónok
szándékának megfelelően fogja fel az üzenetet. Ezért értelmezhetik sokan a dalt
(tévesen) szerelmes, ill. szakítóversként.
Fontos elemzési szempont lehet a stílusnemek, a stíluserények megállapítása is.
A dalszövegben (1) minden stíluserény megmutatkozik: illően világos, a magyar nyelv
szabályainak megfelel, kellőképpen ékes – ez utóbbit bizonyítja a dalszövegben
előforduló nagyszámú szókép /a dalszövegben félkövérrel kiemelve/. A klasszikus
stílusnemeknek számtalan stílusárnyalata létezik, melyeket tovább színezhet az
alkotó/előadó egyénisége. Kiss Tibor fennkölt dalában gyönyörködtetve bizonyít s indít
meg.
A dalszövegek zenével válnak teljes értékűvé, így az előadásmód megállapítása
kiemelt szempont lehet elemzésükkor. A zene a nyelvhez hasonlóan kommunikál,
egymáshoz kapcsolódó összetevőkön és ezek artikulált előadásmódján alapul. A
zeneműveket elemezhetjük a szónok feladatai szerint, a zenei előadás a szónokéhoz
hasonlatos (vö. Adamik Tamás (főszerk.) 2010: 1292–1297). A Quimby zenekar
jellegzetes hangzásával (karakteres férfiének, „koszos” gitárhangzás, fúvósok, vonósok)
életre keltett sejtelmes, bizarr szövegvilág (1) a feldolgozásokban a női ének, a beemelt
népi motívumok és hangszerek hatására a táncházak, fonók örömzenéjévé (2), a zongora
és a hegedű házasításával pedig szerelmi balladává (3) vált.
A szöveg írott formájában /(1) – kiemelések tőlem/ a központozás hiánya az
értelmezési lehetőségek számát növeli.
A dalszövegek esetében az előadásmóddal szorosan összefügg a hallgatóságra
tett hatás, ami alapján Kenneth Burke a forma öt típusát határozta meg: szillogisztikus,
kvalitatív haladás, konvencionális, ismétlődő, alkalmi vagy kisebb formák (vö. Burke
1968: 123–183). Az eredeti dalban (1), ill. a (2) és (3) interpretációban a kvalitatív
haladás (ti. az elmét egyik pszichológiai állapotától a másikig hullámzó vagy egyenes
vonalon vezeti a szöveg) eltérő. Lélekemelő a szöveg intertextuális jellege, az
áthallások /a dalszövegben aláhúzással kiemelve/: megidéződik a bibliai Éden, József
Attila (II. vsz.), ill. Juhász Gyula Anna örök című verse (IV. vsz.). Az ismétlődő forma
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kreatív redundanciával közvetít egy gondolatot. Az eredeti nyitóformula, vagyis az I.
vsz. a (2) feldolgozásban záróformulaként is funkcionál, új értelmet adva a dalnak.
Gondolatalakzatok alig, szóképek /a dalszövegben félkövérrel kiemelve/ annál nagyobb
számban fordulnak elő.
A dalszerző költői eszköztárának, dalszövegeiben a konvencionális formáknak
(tér- és időbeli, ok-okozati stb. elrendezés) elemző bemutatása – ahogyan éthoszának
vizsgálata is – kiterjedtebb kutatás anyaga lehet.
A hallgatóságra gyakorolt hatás pedig „mérhető” a dal(szöveg) népszerűségén –
Kiss Tibor szerzeménye hatásos, hiszen széles körben ismert slágerré vált megszületése
óta.
5.2. A jelenkor beszédei – beszédelemzések
5.2.1. A válogatás elve
A fejezetben tizenkét „jelenkori” (az 1989/1990-es rendszerváltástól napjainkig
tartó években, évtizedekben született) közéleti-, politikai beszéd részletes elemzése
következik különböző szempontok szerint. A válogatás során szempontként figyelembe
vettem az adott közszereplő, politikus ismertségét, a közéletben betöltött szerepét; a
beszéd ismertségét, illetve ennek okait. Igyekeztem objektivitásra és „politikai
korrektségre” törekedni – elemzésnek vetettem alá beszédeket a politikai bal és jobb
oldalról egyaránt. Az elemzett beszédek válogatásakor törekedtem továbbá a (mű)faji
sokszínűségre is.
(Az elemzések során a beszédekből vett részletek közlésekor az eredeti (ill. a
forrásokban fellelhető) tördelést és helyesírást követtem.)
Az első elemzés, a „Köszönet – Tisztelet – Kiegyezés” című (5.2.2.), Áder János
2012 májusában elhangzott, köztársasági elnöki beiktatási beszédeinek komplex
retorikai elemzése. A további elemzések a beszédek elhangzásának időrendjéhez
igazodva következnek.
Orbán Viktor 1989. 06. 16-án, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén
elhangzott beszédét (5.2.3.) egyfajta mérföldkőnek, korszakhatárnak tekinthetjük a
hazai retorikatörténetben. A szónok szakított a korszakra (s a megelőző évekre)
jellemző retorikai felfogással (vö. 4.2.6.), s a klasszikus retorika hagyományainak
megfelelő, tartalmában merész beszédet mondott (amelynek köszönhetően – egyes
felfogások szerint – amúgy saját politikai karrierje is beindult, és amely a személyével
kapcsolatosan kialakult politikai mítoszok megalapozásában mindenképpen szerepet
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játszott).
Göncz Árpád 1992. október 23-án nem mondhatta el ünnepi beszédét (5.2.4.) – a
köztársasági elnököt tüntetők nem hagyták szóhoz jutni a Kossuth téren. A beszéd
beválogatásánál tehát a szónok éthoszából fakadó, a szónok és hallgatósága viszonyából
kialakult helyzet játszott szerepet.
A stílus szempontjából vizsgáltam a 2006 októberében kirobbant tüntetések
egyik alapjául szolgáló beszédét, de Gyurcsány Ferenc 2006. 05. 26-án elhangzott,
hírhedt-híres Őszödi beszéde (5.2.5.) más szempontok (nyilvánosságra kerülése, későbbi
megítélése, médiareprezentációja /pl. Makó Ágnes 2011. Az őszödi beszéddel
kapcsolatos online sajtómegjelenések néhány jellegzetessége az Index és az Origo
hírportálokon

http://www.mediakutato.hu/cikk/2011_04_tel/04_oszodi_beszed

stb./

alapján is helyet kaphatott volna a korpuszban.
Mádl Ferenc 2009. január. 29-én elhangzott beszéde Antall Józsefről /Antall
József – egy politikus és államférfi ars poeticája/ (5.2.6.) műfaja, tartalma, valamint az
Antall Józsefhez köthető politikai mítoszok miatt került be az elemzett beszédek közé.
Orbán Viktor /Nem leszünk gyarmat! (2012. 03. 15.)/ (5.2.7.), és Bajnai Gordon
ugyanezen év október 23-i ünnepi beszéde (5.2.8.) egyaránt műfajuk (ünnepi beszéd), és
a politikai közbeszédet meghatározó metafora- és mítoszhasználat miatt kerülhettek be a
gyűjteménybe, ahogyan Orbán Viktor Szent István nélkül nem lehetnénk itt című ünnepi
beszéde is (5.2.10.), mely a Szent István-emlékév alkalmából hangzott el 2013.
augusztus 19-én, Székesfehérvárott.
A hazai közélet döntő többségét határozott megnyilatkoztatásra késztette egy
korábbi antiszemita parlamenti felszólalás. A NEM 2012. 12. 02-i „Tömegtüntetés a
nácizmus ellen” című demonstrációján, Budapesten több beszéd (5.2.9.) hangzott el, az
elhangzottak közül Rogán Antal (5.2.9.2.), Mesterházy Attila (5.2.9.3.) és Bajnai
Gordon

(5.2.9.4.)

alkalmi,

tanácsadó

beszédei

emelkedtek

ki

érvelésükkel,

szerkesztettségükkel és mondanivalójukkal.
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5.2.2. „Köszönet – Tisztelet – Kiegyezés” – Áder János beiktatási beszédeinek
komplex retorikai elemzése
Alábbiakban Áder János köztársasági elnökké választása után, a Magyar
Országgyűlésben (1), és a pár nappal később, a beiktatásakor elhangzott (2) beszédének
fentebb vázolt szempontok alapján történő komplex retorikai vizsgálata következik.
„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
hagyd örökűl ha kihúnysz: A haza minden előtt.”
/Kölcsey Ferenc: Emléklapra (1833)/
5.2.2.1. A retorikai szituáció
A retorikai szituáció, másképpen a „személyek, események, tárgyak, viszonyok
szövevénye, és a kényszer, amely határozottan megnyilatkoztatásra késztet” (Bitzer
1968: 1–2), mindkét beszéd esetében létező jelenség. A rendszerváltás utáni időszak 5.
köztársasági

elnökének

a

megválasztásakor,

2012.

05.

02-án,

a

Magyar

Országgyűlésben [1] és a beiktatásakor, 2012. 05. 10-én, a Sándor-palota előtti Szent
György téren elhangzott beszéde [2] is egyaránt válasz a szituációra, ti. Áder Jánosnak
az ország első számú közjogi méltósággá való kinevezése által megteremtett szükségre
(vö. Golden 1984: 20). /A beszédekre a továbbiakban az [1] illetve a [2] jelölésekkel
hivatkozom./
A beszédek esetében a retorikai szituáció mindhárom eleme (ti. szükség,
hallgatóság, kényszer) megtalálható (vö. Cooper 1989: 20–31). A szükség nem más,
mint a kialakult helyzet: Áder János köztársasági elnökké választása [1], illetve
beiktatásának ténye [2], s hogy ezáltal az országnak új elnöke van. A hallgatóság –
ahogyan ez már a megszólításokból is kiderül – közvetve [1] (az országgyűlés, a
politikai méltóságok, a képviselők, s rajtuk keresztül a választópolgárok), illetve
közvetlenül [2] a magyar nemzet. A kényszer – vagyis az elhatározás és alkalom, hogy
minek érdekében és mi módon kell beszélni – pedig nem más, mint maga a
megválasztás [1], és az ünnepélyes beiktatás [2].
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1. kép: Áder János köztársasági elnökké választásakor, a Magyar Országgyűlésben (2012. 05. 02.,
ATV)

2. kép: Áder János beiktatási beszéde (2012. 05. 10., ATV)

5.2.2.2. Az ügy milyensége, a beszéd faja
A szónok beszédének anyagául (materia), tárgyául szolgáló, a retorikai szituáció
által létrehozott ügyet (causa) emeli a szónok témává, s tárja fel a megismerés
(intellectio) folyamatában. A vizsgált beszédek ([1] és [2]) esetében ez az anyag a
sztoikusok elnevezésével élve ún. hypothesis, mert az adott események (hely, idő,
körülmények) meghatározzák. A retorikai szituációtól függ tehát az ügy milyensége, ez
pedig meghatározza a szónoki megnyilatkozás, a beszéd fajtáját, de kihat majd annak
szerkezetére (érvelésére, terjedelmére) is. Az ügy milyensége az A C. Herenniusnak
ajánlott retorika szerint négyféle (tisztességes, becstelen, kétes és érdektelen) lehet.
Ettől a felosztástól lényegében csak elnevezésében tér el Hermagorasé, aki paradoxnak
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nevezi a Cornificius által becstelennek hívottat. Cicero öt minősítését (tisztességes,
csodálatraméltó, jelentéktelen, kétes és homályos) Quintilianus kiegészíti a rút (turpe)
fajtával. (Adamik 2001: 18–19). Áder János tanulmányban vizsgált beszédeinek ([1] és
[2]) esetében az ügy tisztességes (honestum), s mint ilyen, a legkönnyebben
képviselhető, hiszen megfelel a hallgatóság jogi és etikai értékítéletének. A jogilag és
etikailag esetlegesen az ellenkező minőségű álláspontot képviselők meggyőzését, az
ügy esetlegesen kétessé (dubium vel anceps genus) válásának megelőzését szolgálják a
beszédekben az olyan hívószavak („köszönet”, „tisztelet” [1]; „kiegyezés” [2]), a
magyarság dicső múltjára, közismert történelmi eseményekre, fordulópontokra való
utalás („Voltunk Európa védőbástyája, (…) Gondoljunk csak a legutóbbi fél évszázad
történéseire! 1956-os forradalmunkra, a vasfüggöny lebontására, szabadságunk és
függetlenségünk békés kivívására.” [2]; „Széchenyi István (…) felajánlotta birtokai
egyéves jövedelmét a tudományos akadémia létrehozására” [1]; „annak a generációnak
a tagjai, akik a rendszerváltás idején, 1990-ben születtek” [1]), vagy hazánk
köztiszteletben álló alakjainak és világnézetük be-/megidézése (Szent István [2]; Deák
Ferenc, Kölcsey Ferenc [1] és [2]; gróf Széchenyi István, József Attila [1]), amelyek
egyetemesen képviselhetővé, elfogadhatóvá teszik a beszéd anyagát. A retorikai
tradíción belül kifejlődött új irányzatok egyikének, a Sonja K. Foss és Cindy L. Griffin
nevével fémjelzett „ösztönző retorika” (vö. Róka 2010: 26–27) tanainak alapján a
köztársasági elnök beszédeiben ([1] és [2]) ún. ösztönző szónok, aki – többek között a
fenti hívószavakkal – „meghívja a közönséget”, hogy lépjen be a világába.
A szónoki beszéd fajainak megállapítása a kezdetektől vitás kérdés.
Arisztotelész klasszikusnak nevezhető kategorizálása (ti. a beszédeket logikai alapon
három beszédfajtába sorolta: tanácsadó, törvényszéki és bemutató) előtt (pl. Iszokratész,
Anaximenész) és után is számos felosztás látott napvilágot (vö. Adamik 2001).
Quintilianus bölcsen visszatér a klasszikus hármas felosztáshoz, hiszen nincs olyan
beszéd, „amelyben valamit ne dicsérnének vagy feddenének, javasolnának vagy
elleneznének, valami mellett ne kardoskodnának, vagy megakadályozására ne
törekednének” (Quintilianus 2008: 3, 4, 15). Mindezeket figyelembe véve az elemzett
szónoklatok ([1] és [2]) leginkább vegyes típusúak: mindkét beszéd közéleti (in
negotiis), nevezhetők egyrészről ünnepélyes tanácsadó (politikai), másrészről bemutató
(alkalmi) beszédnek, s templomi, egyházi szónoklatokkal (homília, sermo), a
prédikációkkal is rokon vonásokat felmutatnak, lévén mindkettő erkölcsi-tanító jellegű.
Tanácsadó beszédek, mert a jövővel kapcsolatos tanácsok, ajánlások fogalmazódnak
meg bennük: vigyáznunk kell, „hogy soha, egyetlen pillanatra se feledkezzünk meg
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arról, mit is jelent a demokrácia”; üljünk le „ha lehet, szép szóval, ha kell, kemény
érveléssel, de mindig a tisztelet hangjánál maradva megbeszélni közös dolgainkat”;
„Végre nekünk is helyre kell tennünk tévedéseinket. Tanulnunk kell kudarcainkból.”;
Deák Ferenc szavaival élve „»Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva,
hanem köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni.«”; ennek
fényében „fontoljuk meg együtt, min kellene változtatnunk, és mit kellene tennünk azért,
hogy életünk, közéletünk a teljesítmény megbecsüléséről szóljon.” [1]; „Javaslom, az
önmagunkkal való kiegyezés útját követve kezdjünk el lépésről lépésre változtatni
közgondolkodásunkon. Javaslom, fogjunk hozzá a munkához.” [2] És bemutató, alkalmi,
ünnepi beszédek (görög elnevezéssel epideiktiokonok) is, hiszen a köszönet szavai
mellett Áder János dicsér (a haza nagyjait, a köztársasági elnöki címet korábban bírókat
[1]), magasztal, de egyben okít is. Mindkét beszéd ideje többnyire a jelen, de Áder is –
ahogyan Kölcsey Ferenc pl. a Parainesisben – megidézi és értékeli a nemzeti múltat,
emellett feltételezi a jövőt is. Wacha Imre 1994-es munkájában az alkalmi beszéd
típusán belül terjedelem és címzett alapján hat altípust különböztet meg: az ünnepi
beszédet, a megemlékezést, a méltatást, a köszöntőt, a felköszöntőt, illetve felköszöntést,
és végül hatodikként a sajátos (szertartásos) alkalmi beszédekét. Áder jelen beszédeit a
köszöntők, illetve sokkal inkább az utolsó, a sajátos (szertartásos) alkalmi beszédek
altípusába sorolhatjuk. Wacha ez utóbbin belül tizenkét fajtát említ a közéleti szónok
számára felmerülő alkalmak jellege szerint: 1. ünnepi beszéd, megemlékezés nemzeti,
társadalmi ünnepeken; 2. köszöntő állami és társadalmi ünnepeken; 3. tanévnyitó; 4.
tanévzáró; 5. tanfolyamnyitó; 6. tanfolyamzáró; 7. avatóbeszéd; 8. létesítmény avatása;
9. létesítmény átvétele; 10. versenynyitó és –záró; 11. személy jubileumán; és 12.
intézmény jubileumán elhangzó beszéd (Wacha 1994: 44–55). Ebből a felsorolásból
Áder vizsgált beszédei pedig leginkább az 1. és a 2. fajtába illenek.
5.2.2.3. A szónoki beszéd részei
Az antik retorika talán legmaradandóbbnak bizonyult része a szónoki beszéd
részeivel foglalkozó. Retorikaelméletében a Cornificusnak tulajdonított A C.
Herenniusnak ajánlott retorika a Kr. e. 1. század 80-as éveiből hat részét nevezi meg a
szónoki beszédeknek: a bevezetést (exordium), az elbeszélést (narratio), a tételt
(divisio), a bizonyítást (confirmatio), a cáfolást (confutatio) és a befejezést (conclusio).
Ez a felosztás idővel kiegészül a kitérővel (egressus, egressio), melyről először
Quintilianus Szónoklattanában olvashatunk, bár szerinte ez nem új rész, hiszen a
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szónoki beszédben bárhol lehet kitérőt tenni. A későbbi korok retorikái számos,
egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő felosztásvariációt tartalmaznak. Abban
azonban szinte kivétel nélkül megegyeznek, hogy a beszédeket alapvetően három fő
részre tagolhatjuk: bevezetésre, tárgyalásra és befejezésre (Balázs 1985: 73).
Áder a megválasztása után elhangzott szónoklatának [1] bevezetésében erkölcsi
kötelességének tartott önvizsgálatával, beiktatási beszédében [2] az alázatos hálával
kelti fel a hallgatóság jóindulatát. Minthogy az ünnepi beszéd bevezetésében éreztetni
kell a hallgatósággal, hogy ők is részei a dicséretnek, mert amiről szó van, arra ők is
büszkék lehetnek, arra nekik is büszkének kell lenniük, ezért Áder hangsúlyozza, ő is
csak egy a megszólítottak közül: „Nem születtem köztársasági elnöknek, mint ahogy egy
demokráciában senki sem születik semmilyen közjogi méltóságra. Magyar embernek
születtem.” Hasonlóan készíti elő a beszédben később elhangzó ajánlásait, mint
beszédében az Iliász bölcs Nesztóra, aki saját versenyzői múltját idézi fel a beszédben,
melynek központi témája Antilokhosz felkészítése a versenyre (Iliász, 23., 306–348.
sor): felidézi saját múltját, pályáját. Áder János beszédei esetében az elbeszélés arra
korlátozódik arra, amennyi a tárgyalt ügy megvilágításához feltétlenül szükséges,
emellett tükrözi a szónok jellemét és érzelmeit (Balázs 1985: 75–76).
A beszédek tárgyalásában kap helyet a tétel, a témamegjelölés, mely a szónok
álláspontját is tartalmazza. Áder vizsgált beszédei esetében: ma is szükség van
kiegyezésre, s nem mindegy, milyen értékeket képviselünk. A tárgyalás ad helyet a
bizonyításnak és cáfolásnak, ahol a szónok különféle meggyőzési és érvelési módszerek
felhasználásával támasztja alá saját álláspontját, illetve cáfolja a lehetséges ellenérveket.
A befejezés célja az emlékezet frissítése, az érzelmek felkeltése. Kiemeli a beszéd
főbb pontjait, de lehetőleg nem szó szerinti ismétléssel, hanem csak utalásszerűen;
valamint igyekszik a hallgatóságot érzelmileg a saját oldalára állítani (ezzel valamelyest
a bevezetés tükörképévé válhat) (vö. Adamik–Jászó–Aczél 2004: 375–384). Áder János
megválasztásakor elhangzott beszédének [1] befejezése hosszas, egyben nagyszerű:
„Tudom, egyetlen beszéd nem változtatja meg a világot. Mégis mindenkit arra kérek és
buzdítok, fontoljuk meg együtt, min kellene változtatnunk, és mit kellene tennünk azért,
hogy életünk, közéletünk a teljesítmény megbecsüléséről szóljon.” Ezt követi egy
hosszas anaforalánc, majd Kölcsey Ferenc üzenete („A haza minden előtt.”), amelyet
egy ismétlő formulával a beszéd lezárásaként használ a szónok. A beiktatási beszéd [2]
zárása hasonló, de rövidebb az előzőénél. Áder összegzi és megismétli fő gondolatait:
„Meggyőződésem, az új magyar kiegyezésnek ez a 21. századi útja. Ez szolgálja hazánk
nyugatos polgárosodását. És ezért a kiegyezésért mindannyiunknak van személyes
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tennivalója.” Ezt követik javaslatai és személyes vállalása („Készen állok az előttem
álló feladatra. Arra, hogy az Önök érdekeit és értékeit képviseljem, arra, hogy
Magyarország köztársasági elnökeként hazámat szolgáljam.”), s az ars poeticául
választott jelmondat.
5.2.2.4. A beszéd érvelése, érvelésének elemzése
Retorikai közhellyel élve érvelő hatása van a szerkezetnek. A struktúra
fontosságát már Arisztotelész is kiemelte, s külön foglalkozik vele a Rétorika harmadik
könyvében, az A. C. Herenniusnak ajánlott retorika is a szerkezet tanításával kezdődik,
s a későbbi retorikák is a szerkezet tárgyalását veszi előre, hiszen könnyebb tanítani,
mint az érvelést.
A beszéd érvelése, érvelésének elemzése igencsak összetett művelet, melynek
során szempontok egész sorát vehetjük figyelembe.
Megvizsgálhatjuk, hogy logikai és/vagy érzelmi érvelésről van-e szó. A logikai
haladású beszédekben is vannak érzelmi elemek, és az érzelmi haladású szónoklatokban
is van logikai érvelés, a haladást erősítendő. Áder János beszédei ([1] és [2]) logikai
haladásúak, de kimutathatóak érzelmi elemek is bennük.
A szerkezetnek bizonyító ereje van a szónoki beszédben, fontos az elrendezés
(elsősorban az érveké). A strukturált üzenet – azon belül az ismétlések, az ismerős
mintázatok – segíti a szelektivitást: a hallgatóság úgy fogja fel az üzenetet, ahogyan a
szónok akarja. A jól szervezett üzenet segíti a hallgatóságot a hézagok – enthümémák –
kitöltésében is. A szerkezetnek mnemotechnikai funkciója (vö. Ong 1982/2010: 98–99)
is van: a régi retorikusok azt tanácsolták, hogy az érveket erős-gyenge-erős (ún.
nesztori) sorrendben helyezzük el, mert arra emlékezünk, amit először, és amit utoljára
hallottunk (Gósy 2005: 255). Áder érveit fokozatosan rendezi el fő tételeit (fontos
önvizsgálatot tartanunk, fontos, hogy milyen értéket vallunk) a nagyszerkezetek
részeiben, a nesztori-sorrend elsősorban a beiktatási beszédben [2] érhető tetten.
A hallgatóra gyakorolt hatás alapján a forma Kenneth Burke szerint „a hallgató
elméjében étvágy keltése, és az étvágy megfelelő kielégítése” (Cooper, 1989: 103).
Burke a forma öt típusát határozta meg: szillogisztikus haladás, kvalitatív haladás,
konvencionális forma, ismétlődő forma, alkalmi vagy kisebb formák (vö. Burke 1968:
123 – 183).
A szillogisztikus forma Áder János beiktatási beszédben [2] jól tetten érhető: a
hallgatóságot a premisszáktól (a magyar népet államalkotó, és államiságát megtartó
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politikai nemzetté „elsősorban népünk jóra való nyitottsága” tette, s „ez élteti
kultúránkat, ez gondolkodásunk alapja, ez tehetségünk és változni akarásunk forrása.”)
a konklúzióig ˙(„Ma is szükség van kiegyezésre.”) vezeti. Ennek eredménye a
beszélővel

való

intellektuális

megegyezés

vagy

azonosulás,

identifikáció

(identification): „A magam részéről készen állok arra, hogy még ma nekilássak.” Áder
János elemzett beszédeinek üzenetét könnyű felfogni, hiszen haladóak, logikusan
felépítettek.
A kvalitatív haladás az elme egyik pszichológiai állapotától vezet a másikig. A
tanulmányban vizsgált beszédek esetében ez egyenes vonalú haladás: a hálás köszönet
szavaitól („Olyan magyar emberként, aki hálás szívvel áll nemzete előtt. Hálás vagyok,
hogy…” [2]) jutunk el egészen a lelkesítő javaslatokig: „javaslom, az önmagunkkal való
kiegyezés útját követve… Javaslom, fogjunk hozzá a munkához.” [2] Kölcsey (és a haza
nagyjai) szellemének megidézése mindkét beszéd esetében lélekemelő hatással bír,
lélekemelő továbbá a sok áthallás, a szövegek intertextuális jellege (vö. Genette 1996).
A beszédek erkölcsi példázatként, útmutatásként is funkcionálnak: Szent István Intelmei
(közvetlenül, idézet formájában: „tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos
állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le,
csakis a gőg és gyűlölség” [2]) és Kölcsey Parainesisének gondolatai (közvetve, a
szónok érvelése során [1] és [2]) egyaránt megidéztetnek (paratextualitás). A
megválasztás után elhangzott beszédben [1] József Attila A Dunánál című verséből vett
idézete („a múltat be kell vallani”) konkrét szövegközi kapcsolatot jelez
(hipertextualitás), a szerkezete, és a szónoklat lezárásaként használt anafora
(„Szólítom…”) is, mely egy gyakran alkalmazott harang-feliratot idézhet fel: „Az élőket
szólítom, A holtakat siratom, A villámokat elűzöm.” (Vivos voco. Mortuos plango.
Fulgura Frango.) (architextualitás).
Az ismétlődő forma kreatív redundanciával közvetít egy gondolatot. A
beszédekben Áder fokozatos él ezzel: egymás kölcsönös megbecsülése, kölcsönös
tisztelet, az önmagunkkal való kiegyezés, az értékek képviselése mindkét beszédben
egyaránt visszatérő gondolat.
A konvencionális forma hagyományos sémákat jelent: térbeli, időbeli, okokozati stb. elrendezést. A beszédek térbeli elrendezése Babits Mihály Hazám című
költeményének elrendezésére, az időbeli Kölcsey epigrammáira, ok-okozati elrendezése
pedig a Parainesisére emlékeztet.
Végül az alkalmi vagy kisebb formák: a nyitó- és záróformulák, a metafora, a
paradoxon, a költői kérdés, a szóképek, a szó- és gondolatalakzatok. A beszédek ([1] és
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[2]) közös záróformulája („A haza minden előtt.”) a szónok szemléletét, ars poétikáját
tükrözi. A szónok a költői/retorikai kérdés eszközével is él: „De miért írta vajon, hogy
ezzel minden honfitársát ellenségévé tette? Mert az önzetlenség és a teljesítmény
elismerése nem volt divat akkoriban? Mert az irigység, a széthúzás, az önérdek
virágzott volna Magyarországon? És ha így is volt akkor, vajon ma, közel 2 évszázad
múltán mit írna naplójába Széchenyi István?” [1]
Szóképekkel szinte alig találkozunk a beszédekben, a nemzet összetettségének a
zenével való összehasonlítása azonban némiképp enyhíthet hiányérzetünkön: „Egy
nemzet igazi egysége ugyanis épp olyan összetett, mint a zenében az összhang, a
harmónia, amely mindig sokféle hangban, sokféle szólamban ölt testet.” [1]
Az alakzatokat már annál bőkezűbben méri Áder János. Beszédeiben gyakran
dialogizál („Mit tegyünk hát ebben a helyzetben?” „Mit is kíván tőlünk ez a feladat?”
[1]; „Tegyük fel a kérdést: Mi tette a magyar népet államalkotó, és államiságát
megtartó politikai nemzetté?” [2]).
Él az ellenvetés („Én azt javaslom, ne arról szóljon az életünk, miként toroljuk
meg a másikon sérelmeinket! Ehelyett szóljon inkább arról, hogyan tegyük helyre
kudarcainkat és tévedéseinket.” [1]; „Ehhez a belső békét megteremtő kiegyezéshez
egyikünknek sem kell erejét meghaladó nagy tetteket véghezvinnie.”; „Ha megbecsüljük,
és követendő példának tekintjük a teljesítményt, amit sohasem valami elérhetetlen
ideálhoz, hanem mindig kinek-kinek a személyes képességeihez viszonyítunk.” [2]); az
esdeklés (obsecratio) (ilyenek a beszédeket tagoló megszólítások, illetve a „Szólítom…”
kezdetű anaforaláncolat [1]), a felsorolás („Készen állok arra, hogy ebből a nemzet előtt
álló nagy feladatból a rám jutó részt elvégezzem. Javaslom, az önmagunkkal való
kiegyezés útját követve kezdjünk el lépésről lépésre változtatni közgondolkodásunkon.
Javaslom, fogjunk hozzá a munkához. Minél hamarabb. A magam részéről készen állok
arra, hogy még ma nekilássak. Készen állok, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek
azért, hogy közös erővel lélekben ismét felemeljük országunkat. (Javaslom, hogy) A
bennünk élő jót követve tegyük olyanná, amilyennek szívünk mélyén szeretjük hazánkat.
Készen állok az előttem álló feladatra. (Készen állok) Arra, hogy az Önök érdekeit és
értékeit képviseljem, arra, hogy Magyarország köztársasági elnökeként hazámat
szolgáljam.” [2]) alakzatával.
Beszédeinek jellemző alakzatai továbbá a meghatározás („Tanulni számomra
annyit jelent, mint megérteni önmagunkat és a körülöttünk lévő világot.”; „A kiegyezés
számomra azt jelenti, hogy itt az ideje, hogy mi magyarok kiegyezzünk végre
önmagunkkal.” [2]), a megszólítás („Tisztelt Ház, tisztelt Elnök Urak, Miniszterelnök
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Úr, Hölgyeim és Uraim, tisztelt Honfitársaim!”, „Tisztelt Hölgyeim és Uraim!”,
„Tisztelt kormánypártiak és tisztelt ellenzékiek!”, vagy a „Szólítom…” kezdetű
anaforaláncolat [1]; Tisztelt Honfitársaim, Magyarország Polgárai, magyarok itthon és
a nagyvilágban!”, „Kedves Magyarok, tisztelt Honfitársaim!” [2]), a szembeállítás
(„Bennünk,

magyarokban mindig megvolt a jóakarat és a képesség arra, hogy

újjáépítsük, amit mások leromboltak, hogy újraegyesítsük, amit mások megosztottak,
hogy visszanyerjük, amit mások eloroztak.” [2]), és a személyfestés (a „Szólítom…”
kezdetű anaforaláncolatban [1] pl. „Szólítom 56 velünk élő hőseit, akik életüket
kockáztatták a magyar szabadságért”).
A Burke féle szempontok segítségével ezeket a stíluseszközöket szerkezetbe
ágyazva, funkcionalitásukra, érvelő szerepükre is rámutatva vizsgálhatjuk (vö.
Adamikné 2011a).
Mint azt fentebb megállapítottuk (l. 5.2.2.1.), a retorikai szituációtól függ az ügy
milyensége, ami meghatározza a beszéd fajtáját, s kihat szerkezetére, érvelésére,
terjedelmére is. Az alkalmi és ünnepi beszéd másfajta bizonyítással élhet, mint egy
törvényszéki beszéd: mivel célja nem valamely tárgyilagos bizonyítás, hanem annak
alátámasztása, hogy amiről beszél, amit dicsér, valóban dicséretre méltó, érveit
elsősorban nem logikai forrásokból meríti.
Vizsgáljuk meg Áder János beszédeinek érvelését ([1] és [2]) a némiképpen
kibővített, a szónoklatokhoz igazított Toulmin-modell segítségével! Ahogyan a
köztársasági elnök úr, úgy a jelen tanulmányban elemzett beszédei is a Kölcsey-életmű
alapvetését (ti. „A haza minden előtt”) veszik kiindulópontul. Mivel bármi, amit a
hallgatóság evidenciának fogad el, vagy ami támogatja az állítást, adatként fogható fel,
ez a „négy szócska”, a beszédek közös adata (data). Az Emléklapra c. Kölcsey vers
„üzenete” világos és egyértelmű tényállás, szilárd alapot biztosít az érvelésnek. Áder
János megválasztása után elhangzott beszédének [1] modellálása a szónoklat hossza,
összetettsége miatt talán nehezebb, míg a beiktatási beszédéé [2] kissé könnyebben
véghezvihető. Mivel a két beszéd alapvetése azonos, így érvelésük, érvelési rendszerük
is hasonló, s ez segíthet a modellálásban.
A beiktatási beszéd [2] fő állítása a következő: „Ma is szükség van kiegyezésre.”
Az igazolás: a magyar népet államalkotó, és államiságát megtartó politikai nemzetté
„elsősorban népünk jóra való nyitottsága” tette, s „ez élteti kultúránkat, ez
gondolkodásunk alapja, ez tehetségünk és változni akarásunk forrása.” Az érv
minősítése: „Bennünk, magyarokban mindig megvolt a jóakarat és a képesség arra,
hogy újjáépítsük, amit mások leromboltak, hogy újraegyesítsük, amit mások
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megosztottak, hogy visszanyerjük, amit mások eloroztak.” Megerősítésként pedig ott áll
a történelmi példa, s a megerősítő nem más, mint a haza bölcse: „Deák Ferenc is erre
építette a kiegyezés művét, amit Magyarország fejlődésének legfényesebb évtizedei
követtek.”
A beszéd [2] modellje így fest:

11. ábra: Áder János [2] beszédének érvelése a kibővített Toulmin-modellel ábrázolva

Az [1] beszéd fő érvelési vonala ennek fényében a következő:

12. ábra: Áder János [1] beszédének érvelése a Toulmin-modellel ábrázolva

Ebben a hosszabb beszédben [1] az igazolást újabb adattal támogathatjuk meg
(„Magyarország népe sikerre született.”), amit nevezhetünk megerősítésnek is. Az így
kialakuló modell a következő:
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13. ábra: Áder János [1] beszédének érvelésének ábrázolása a kibővített Toulmin-modellel

A tisztelet, egymás kölcsönös tisztelete fontos érték a szónoklatokban. A
tisztelet egyik kifejezésmódja a megbecsülés, a másik fél teljesítményének elismerése.
Áder a beszédeiben reflektál a magyar társadalmat az elmúlt években egyre inkább
jellemző vélekedésre, miszerint a teljesítményt nem ismerik el eléggé (kitér emellett a
kettős mérce alkalmazására is). A teljesítmény eléréséről szóló állítások a
következőképpen modellezhetők:

14. ábra: Áder érvelése a teljesítmény eléréséről a kibővített Toulmin-modellel ábrázolva

Wayne Brockriede és Douglas Ehninger az állítások az igazolások és az adatok
különböző

típusainak

meghatározásával

továbbfejlesztette

a

Toulmin-modellt

(Brockriede – Ehninger 1976/1984). Az állítás (claim) vagy konklúzió négy típusát az
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ügyállás

(sztaszisz)

típusaihoz

hasonlóan

állapították

meg:

lehet

megjelölő

(designative), meghatározó (definitive), értékelő (evaluative), felszólító (advocative). A
meghatározó konklúziók (definitive claims) azt állítják, hogy néhány szituációt,
gondolatot vagy tényt (tényeket) osztályoznunk kell, vagy meg kell határoznunk. Áder
János mindkét beszédében – implicit [1] és explicit [2] módon azzal érvel, hogy a ma is
szükség van kiegyezésre, tehát meghatározó állításokat tesz: mint szükséget határozza
meg a kiegyezést. A kiegyezést, melyet szintén definiál: „itt az ideje, hogy mi magyarok
kiegyezzünk végre önmagunkkal, mert csak ebből születhet meg saját belső békénk” [2].
Állításai értékelő konklúziók (evaluative claims) is egyben, hiszen az önmagunkkal és
egymással való kiegyezés, a kölcsönös tisztelet fontosságát állítják, erkölcsi
kötelességünknek tekintik azt. Érték alapján ítéli meg a szituációt, a vizsgált beszédek
esetében erkölcsi érték alapján. De ezek felszólító konklúziók (advocative claims) is,
mivel azt állítják, hogy mit kell, vagy nem kell megtennünk: „néhány dolgot el kell még
rendeznünk egymás között”, illetve „Magyarországot nem uszító gondolatokkal
nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni.”
[1], és ehhez nem kell nagy dolgokat véghezvinnünk, elég, „ha egyenlő mércével
mérünk”, ha „tisztelettel viseltetünk egymás iránt”, ha „megbecsüljük és követendő
példának tekintjük a teljesítményt” [2].
Brockreide és Ehninger – Arisztotelésznek a meggyőzés három módjáról
(logosz, éthosz, pathosz) való osztályozása alapján – az igazolás (warrant) három
típusát határozta meg: érvelő (substantive), tekintélyre hivatkozó (authoritative) és
motivációs (motivational). Az érvelő igazolások az adatok és az állítások közötti
kapcsolóelemek, amelyek valamiféle érvelési mintát követnek: ok-okozati érvelést,
általánosítást, analógiát stb., általában logikai viszonyt fejeznek ki, amelyek
megmagyarázzák, hogy egy bizonyos állítás miért következik bizonyos adatokból. Ilyen
érvelő igazolással a következők: „elsősorban népünk jóra való nyitottsága” tette, s „ez
élteti kultúránkat, ez gondolkodásunk alapja, ez tehetségünk és változni akarásunk
forrása”. „Bennünk, magyarokban mindig megvolt a jóakarat és a képesség arra, hogy
újjáépítsük, amit mások leromboltak, hogy újraegyesítsük, amit mások megosztottak,
hogy visszanyerjük, amit mások eloroztak.” „Deák Ferenc is erre építette a kiegyezés
művét, amit Magyarország fejlődésének legfényesebb évtizedei követtek.” [2]
Tulajdonképpen ezek a toposzokból vagy érvforrásokból vett érvek. Áder úgy érvel,
hogy a jóra való nyitottság, a jóakarat, a képesség a változásra mindig is megvolt
bennünk, magyarokban, és ezek fontosak a jövő szempontjából. Az igazolás tehát
szubsztantív, mert azt állítja, hogy a 21. század Magyarországa és a 19. századi
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Magyarország összehasonlíthatók. Az érvelő igazolás általában ésszerű vagy
érzékelhető viszonyt fejez ki. A Deák Ferencre való hivatkozás tekintélyre hivatkozó
igazolás: megmutatja, miért lehet bízni az adatokban, az adatok forrásának tekintélyét,
megbízhatóságát mutatja meg. A „haza bölcsének” – akit Áder maga is példaképnek
tekint – tekintélyében a hallgatóság pedig bizonyosan hisz. A motivációs igazolás az
adatokat pszichológiai álláspont, érzelmi állapot vagy a hallgatóság belső szükséglete
alapján kapcsolja az állításhoz. A Kölcsey-féle nemzetszemlélet középpontjában a
hazaszeretet áll, Áder János pedig maga is ars poeticájának vallja, hogy „A haza minden
előtt.” A beszédekben elhangzottak alapján a következő modellt is felállíthatjuk:

15. ábra: Áder – „A haza minden előtt” /a Toulmin-modellel ábrázolva/

A szükségletek vagy érzelmek, amelyek a motivációs igazolást alapozzák,
negatívak vagy pozitívak is lehetnek. Áder az új magyar kiegyezés előfeltételének az
önmagunkkal való kiegyezést vallja, s mikor azt mondja: „amit önmagunkról
gondolunk, olyan lesz országunk” [1], akkor hazaszeretetünkre apellál, tudván, hogy ez
erős lehet.
Bármi, amit a hallgatóság evidenciának fogad el, vagy ami támogatja az állítást,
adatként fogható fel. Az adatoknak három fő típust különböztethetünk meg: a
tanúságtételt (testimony), a statisztikát (statistics), és az illusztrációt (example), s
mindegyik típusnak különböző formái lehetnek. A tanúságtétel lehet egy idézet egy
tisztelt forrásból vagy egy interjúfelvétel. Áder János beszédeinek esetében ez teljesül:
nemzeti imádságunk szerzőjének, Kölcsey Ferencnek bölcs szavai („A haza minden
előtt” [1] és [2]) vagy a József Attila idézet („A múltat be kell vallani.” [1]) egyaránt
tisztelt forrásból származóak. Áder megválasztása utáni beszédében [1] egy kisebb –
akár kitérésként is kezelhető – illusztrációt is találunk:
„Ha nem így volna, méghozzá csakugyan régtől fogva, akkor alighanem
Széchenyi István sem azt írta volna naplójába, mint amit azon a nevezetes napon írt,
amikor felajánlotta birtokai egyéves jövedelmét a tudományos akadémia létrehozására.
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S hogy mit tartalmazott ez a csaknem 200 évvel ezelőtt írt naplóbejegyzés? Egyetlen
mondatot csupán. Így szól: »1825. november 3.: A kerületi ülésen beszéltem; minden
honfitársamat ellenségemmé tettem.« Hogy miről beszélt Széchenyi az Országgyűlés
kerületi ülésén, tudjuk: felajánlotta birtokai egyéves jövedelmét.”
Ezt az illusztrációt azonban nem adatként kell kezelnünk, hanem olyan kommunikátori
stratégiaként, melynek során a szónok a kognitív disszonanciával teszi aktívvá a
befogadókat (vö. Németh 1999: 85–86). Áder a történetet követő szónoki kérdéseket
használja ehhez:
„De miért írta vajon, hogy ezzel minden honfitársát ellenségévé tette? Mert az
önzetlenség és a teljesítmény elismerése nem volt divat akkoriban? Mert az irigység, a
széthúzás, az önérdek virágzott volna Magyarországon? És ha így is volt akkor, vajon
ma, közel 2 évszázad múltán mit írna naplójába Széchenyi István?”
Az elemzőnek tehát meg kell állapítania melyik típusú adat, állítás, igazolás
használatos az érvelésben. A Toulmin-modellt lehet használni az érvelés hiányzó
részeinek az azonosítására is. Az elemzési stratégia visszafele nyomozó (abduktív): a fő
állítást keressük meg előbb, s azután fejtsük fel azokat a lépéseket, amelyek a fő
állításhoz

vezetnek

(vö.

Adamikné

2012).

A

Toulmin-modell

segítségével

megállapítható, hogy külső és/vagy belső érveket (külső érvek: tekintély, tanúság,
statisztikák, maximák, precedens, jelek; belső érvek: általános és speciális
érvforrásokból vett érvek) alkalmaz-e a szónok, hogy milyen toposzokkal, milyen
általános és milyen speciális érvforrásokkal él (meghatározáson, összehasonlításon,
viszonyokon, körülményeken alapuló), illetve annak megállapítása, hogy van-e a
szövegben érvelési hiba, vagy manipuláció (mítosz, ideológia, propaganda).
5.2.2.5. A stílusnemek, a stíluserények és a stilisztikai eszközök megállapítása
Fontos elemzési szempont lehet a stílusnemek, a stíluserények és a stilisztikai
eszközök megállapítása is a szónoki megnyilatkozások esetében.
Áder János beszédeiben ([1] és [2]) mind a stíluserény megmutatkozik: illően
világos szónoklatok, melyek a magyar nyelv szabályainak megfelelnek, s kellőképpen
ékesek: a beszédek szerkezetébe ágyazott, funkcióval bíró stilisztikai eszközökre és
érvelő szerepükre Áder János beszédeiben már fentebb kitértünk (l. 5.2.2.4.). Azt már
Quintilianus is megállapította, hogy a három klasszikus stílusnem számtalan
stílusárnyalatra bomlott az idők során. A stílusárnyalatokat tovább színezheti még az
alkotó egyénisége, ízlése, a szónok személyisége. Cicero a szónok három funkcióját
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(tanítás, szórakoztatás /megnyerés/, meggyőzés) a három stílusnemmel kapcsolta össze.
„De amennyi feladata van a szónoknak, annyi stílusnem van: az egyszerű a
bizonyításban, a középső a gyönyörködtetésben, a fennkölt a megindításban; ez
utóbbiban van a szónok minden ereje.” (Cicero – idézi: Adamik. In: Adamik Tamás
(főszerk.) 2010: 1097)
Ciceroi olvasatban Áder János „ékesszóló” (eloquens), hiszen közügyeket érintő
kérdésekben úgy beszél, hogy bizonyít, gyönyörködtet, s egyben megindít. Az adatokat
egyszerű stílusban közli, a közepessel megnyeri, s a fennkölttel megrendíti (azaz
meggyőzi), gyönyörködteti hallgatóságát. A bizonyítás („Ma is szükség van
kiegyezésre.” [2]) szükségszerű, a gyönyörködtetés (Szent István [2], Kölcsey [1] és [2],
Széchenyi [2] és Deák [1] és [2] gondolatainak és szellemének megidézései, Kölcsey
Ferenc [1] és [2] és József Attila [2] verseinek sorai) kellemes, a megindítás („Lehet
eltérő az értékrendünk, lehet eltérő a meggyőződésünk, lehet különböző a hitünk, de a
mi hazánk Magyarország.” [1]; „A bennünk élő jót követve tegyük olyanná, amilyennek
szívünk mélyén szeretjük hazánkat.” [2]) maga a győzelem.

16. ábra: Áder János 2012. 05. 02-i beszédének szófelhője (Wordle)

17. ábra: Áder János 2012. 05. 10-i beszédének szófelhője (Wordle)
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5.2.2.6. Az előadásmód megállapítása
„Amikor megkérdezték Démoszthenésztől, hogy a szónoklásban mi az első, az
előadásmódnak adta az első, a második és a harmadik helyet.” (Cicero – idézi: Nemesi
Attila László. In: Adamik Tamás (főszerk.) 2010: 311) Az ókori retorikusok tehát a
szónok legfontosabb feladatának tartották az előadásmódot (ponuntiatio), mely
szorosan összetartozik az emlékezetbe véséssel, a memóriával (memoria). Fontos,
kiemelten kezelt terület lehet egy szónoki beszéd elemzése során az előadásmód
megállapítása (szóbeli előadásmód, hangzó szöveg esetén: beszéd és testbeszéd; írott
szöveg esetén: interpunkció, grafémaalakzatok, tipográfia), e tanulmányban azonban
csak röviden térünk ki rá. Áder János előadásmódja megfelelt az ország első számú
közjogi méltóságával szemben támasztott elvárásoknak és igényeknek, a hangzó szöveg
a rendelkezésünkre álló feljegyzések, felvételek alapján mindkét beszéd esetében
érthető volt, a szónok előadásmódja elősegített a beszédben rejlő érvelés megértését.
5.2.2.7. A hallgatóságra gyakorolt hatás
Nehéz feladat a hallgatóságra gyakorolt hatás elemzése is. Ha kitekintünk a
művekből, az elhangzott beszédekből – esetünkben Áder János szónoklataiból ([1] és
[2]) –, és a mindenkori olvasóra vagy hallgatóságra gyakorolt hatást akarjuk elemezni,
megkönnyítheti dolgunkat, ha rendelkezésünkre állnak különböző dokumentumok
korabeli szem- és fültanúktól, ha vannak felvételek, feljegyzések. Áder János elemzett
beszédei esetében ezek rendelkezésünkre állnak.
Vizsgálni lehet, mennyire felelt meg a beszéd a hallgatóság értékeinek, a szónok
éthoszának, s azt is, hogy az érvelés etikus volt-e. Ahogyan azt Perelman is kifejti, a La
nouvelle rhétorique című nagy ívű munkájának Az érvelés keretei című részében, az
érvelés értéke függ érvelés hatékonyságától és a hallgatóság milyenségétől egyaránt
függ. A szónok érvelésének tehát azon a felfogáson, hiten kell alapulnia, amelyet a
hallgatóság magénak vall. A szónoknak ismernie kell, hogy a hallgatóság mit tekint erős
és mit gyenge érvnek, mi az, ami felrázza, megindítja, s mi az, ami közömbös számára,
ami hidegen hagyja. A jó szónoknak a hallgatóság által elfogadott vélemények és
meggyőződések halmazából kell kiválasztania a meggyőzés szempontjából fontos
elemeket, s jelenlévőkké tenni azokat, a térben és időben egymástól esetleg távol eső
dolgokat is úgy kell lefesteni, mintha jelen lennének. Ennek eszközei a szó- és
gondolatalakzatok. Alkalmazásukkal a szónok érzelmeket ébreszt a hallgatóságban – a
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meggyőzés alapját éppen ez az érzelmi elfogadás, azonosulás képezi. Ezért tekinthetünk
az alakzatokra és szóképekre a meggyőzés eszközeiként (vö. Adamik Tamás (főszerk.)
2010: 927–930).
A beszéd célja az esetek többségében a másik fél meggyőzése, s ehhez jó
érvelésre van szükség. A jó érvelés, a jó érvek a hallgatósághoz szólnak, éppen ezért a
szónoknak ismernie kell a hallgatóság természetét. Nehéz dolog ez, hiszen a hallgatóság
lelkülete is bonyolult, reakciója értelmi és érzelmi reakciók együttese, Martha Cooper
megnevezésével holisztikus. Fontos tehát ismernünk az ésszerűnek elfogadott
gondolkodásmintákat (a klasszikus retorika toposzait), és az érzelmeket. Előbbivel a
gyakorlati érvelés kutatói és a kognitív pszichológusok foglalkoznak, az érzelmeknek és
az érzelmi ráhatásnak napjainkban pedig különösen nagy fontosságot tulajdonítanak.
A közvélekedés nem mindig találkozik a logikai standardokkal. Az igazolás
sokszor az, amit értéknek érzünk, s ez nem mindig logikai állítás. Az értékek képezik
Perelman retorikaelméletének lényegét (Perelman 1977/1982: 21).
Napjainkra elmondható, hogy társadalmunkban az egyik talán legmellőzöttebb
és legelhanyagoltabb elem a tisztelet és a megbecsülés. A tisztelet vagy megbecsülés a
másik ember értékének elismerése: amikor megadjuk valakinek a tiszteletet, akkor
egyben elismerjük méltóságát és értékes voltát. Áder János beszédeiben ([1] és [2]) jó
érzékkel emeli ki ezt, elsősorban a keresztény, polgári értékrend szellemében. Olyan
társadalom képét rajzolja fel előttünk, amely tagjainak kölcsönös tiszteletére és
megbecsülésére épül – ahogyan ez a Bibliában is olvasható. A gyermekek két alapvető
szükséglettel születnek: szükségük van szeretetre és a fontosság tudatára, vagyis hogy
„jó érzéseik” legyenek saját magukkal kapcsolatban. Ez utóbbi a tisztelettel függ össze,
és nem azonos a szeretet igényével. A tisztelet hiányát a gyermek akkor is megsínyli, ha
nagyon szeretik. A legáltalánosabb következmény a kisebbségi érzés, rosszabb esetben
pedig a reménytelenség, az általános bizonytalanság. A szülő–gyermek-viszony analóg
a társadalom választott vezetői és tagjai közt fennálló kapcsolattal. Ahogyan a
szülőknek, úgy a politikai vezetőknek sem szabad erről megfeledkezniük. Beszédeiben
Áder János sokszor hangsúlyozza, hogy kevés olyan dolog van, ami nagyobb mértékben
gazdagítaná életünket, mint a kölcsönös tisztelet helyreállítása és újbóli alkalmazása.
„Mert fontos tudnunk, és nem lehet eléggé tudatosítanunk egymásban, hogy a
sokféleséget mindig csak egyetlen apró különbség választja el a széthúzástól, azaz attól,
hogy bármelyik pillanatban terméketlen, ártó, önző, a közösséget indokolatlanul
megosztó vagy önpusztító erővé váljék. És ez a különbség nem másban van, mint a
tiszteletben vagy annak hiányában. Csakhogy ez az egyetlen leheletnyi különbség egész
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világokat választ el egymástól.” [1]
A jó érvek kiállják az ellenvetést és etikusak. A beszéd hatásában
nagymértékben közrejátszik a szónok szavahihetősége, éthosza. Ha a szónok nem
ismeri el a hallgatóság autonómiáját, akkor nem tekinti partnernek, nem érvel, hanem
manipulál, propagandafogásokat használ. Mindkét félnek elfogulatlannak kell lennie, s
ez jóhiszeműséget kíván, valamint hajlandóságot a nézet megváltoztatására. Mindkét
félnek érdekeltnek kellenie, felelősséget kell vállalnia. Az etika kérdéséhez
kapcsolhatjuk a világszemlélet (kultúra, mítosz, ideológia) és a propaganda kérdését,
amelyek egyaránt szóba jöhetnek egy politikai beszéd elemzésekor (vö. Adamikné
2012).
Elemzett beszédeiben Áder János etikusan, manipulatív szándékok nélkül érvel,
elismeri a hallgatóság autonómiáját, nem sérti a társadalmi kontrollt. Érdekelt, ezt
sugallja a Kölcsey jelmondat is, s felelősségvállalása is több helyen megfogalmazódik,
legszebben talán a beiktatási beszéd [2] befejező szakaszában.
5.2.2.8. Összegzés
Áder János elemzett beszédei ([1] és [2]) jó beszédek. A szónok kielégíti bennük
a retorikai szituáció teremtette szükségleteket, illően világos, kellőképpen ékes.
Gondolatait logikus struktúrába rendezi, egyszerű s egyben nemes szóhasználata segíti a
megértést. Olyan értékekre hivatkozik (egymás szeretete és tisztelete, közös boldogulás,
jóra

való

nyitottság,

megbecsülés,

a

teljesítmény

elismerése,

sikeresség,

felelősségvállalás), melyeket a hallgatóság magáénak érez, így érvei igazodnak a
hallgatóság gondolkodásmódjához és lelkiállapotához. Áder János partnernek tekinti a
szónoklataiban megszólítottakat (a nemzet egészét), kifejezve ezzel irántuk való
tiszteletét. A tisztelet kérdése központi helyet foglal el a megszólalásokban: egymás
kölcsönös tiszteletére, megbecsülésére alapozva „az új magyar kiegyezés” [2] 21.
századi útján indulhat el a magyarság. „Ez szolgálja hazánk nyugatos polgárosodását.
És ezért mindannyiunknak van személyes tennivalója.” [2] Beszédeiben Magyarország
ötödik köztársasági elnöke kinyilvánítja szándékát a tettre, jó példával járva elöl:
„Egyszer és mindenkorra tegyük közös életünk központi kérdésévé a teljesítményt, a
cselekvést, a tenni tudó és tenni akaró sikeres emberek megbecsülését! Ha ezért bármit
tehetek, örömmel teszem.” [1] „Készen állok arra, hogy ebből a nemzet előtt álló nagy
feladatból a rám jutó részt elvégezzem.” [2]
Ami Áder János szónoklatait megkülönbözteti a tisztséget előtte betöltők
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hasonló beszédeitől, az többek között Kölcsey Ferenc hitvallásának átvétele és
aktualizálása (ezt a szemlélet egyébként megjelenik későbbi beszédeiben is), emellett a
nemzet, a haza iránti tisztelet kinyilvánításnak, oly módja (ti. ha elérhetők vagyunk a
másik számukra, vagyis odafigyelünk rá és mindarra, amit mond vagy tesz), melyet
megválasztásakor elhangzott beszédében megfogalmazott, úgy, ahogyan azt korábban
egyik köztársasági se mondta ki:
„Szeretném, ha tudnák, ha minden magyar tudná, a Sándor-palota díszes falai
sem fogják eltakarni előlem hazámat.” [1]
Áder beszédei tanítanak, példát, s egyben utat mutatnak – „ha lehet, szép szóval,
ha kell, kemény érveléssel, de mindig a tisztelet hangjánál maradva.” [1]
Magyarország ötödik köztársasági elnökének megválasztásakor és beiktatásakor
elhangzott beszédeiben többször, többszörösen megidéztetik Kölcsey Ferenc, s
nemzetszemlélete. Az elemzést ennek szellemében – reflektálva némiképp Áder János
beszédeire – zárja egy Kölcsey-beszéd részlete, mely 1832. november 6-án,
Nagykárolyban hangzott el, mikor követté választották:
„Követté lett választatásomban, a közbizodalom e nyilvános kijelentésében
bírom a legszebb koszorút, melyet szabad férfiak a magok polgártársának nyújthatnak.
Ily megtiszteltetés kétség kivűl legforróbb hálámat érdemli. De köszönet, mely szóval
mondatik, nem egyéb, mint üres hang. Való köszönet csak tett által mutattatik meg,
csak teljesítés által bizonyíttatik be. (…)”
Mert „a retorika végső célja, hogy művelt és erkölcsös közéleti embereket,
polgárokat neveljen, akik szóban és írásban képesek a közösség érdekeit hatékonyan
képviselni. Olyan polgárokat kíván tehát nevelni, akiknél a szó és a tett összhangban
van egymással.” (Adamik Tamás (főszerk.) 2010: 9–10) Áder János fentebb elemzett
beszédei jó beszédek, eredményezzenek hát jó cselekedeteket, szép tetteket.
„A haza minden előtt.”
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5.2.3. Orbán Viktor Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén elhangzott beszéde
5.2.3.1. Retorikai korszakhatár
1989. 06. 16-án, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén (melyet kivégzésük 31.
évfordulójára „időzítettek”) Orbán Viktor szakított a korszakra (s a megelőző évekre)
jellemző retorikai felfogással (vö. 4.2.6.), s a klasszikus retorika hagyományainak
megfelelő, tartalmában merész beszédet mondott. Sokan kritizálták is ezért,
„nevezetesen, hogy ki lehet-e sajátítani ilyen nagyszabású gyászeseményeket, és lehet-e
politizálni velük. Jól tudható azonban, hogy a politikusok temetése könnyen válik
politikai demonstrációvá, az 1956-os Rajk-újratemetés maga is a felkelés előzménye
lett.” (Nyyssönen 2008: 63)
Orbán szónoklatát tekinthetjük egyfajta mérföldkőnek, korszakhatárnak is a
hazai retorikatörténetben. A beszédnek köszönhetően – egyes felfogások szerint –
amúgy saját politikai karrierje is beindult, de szónoklata a személyével kapcsolatosan
kialakult politikai mítoszok megalapozásában, illetve ezek későbbi alakulásában is
mindenképpen szerepet játszott.

3. kép: Orbán Viktor 1989. 06. 16-án (NOL Nagy-Piroska)

5.2.3.2. Az analógiára épülő érvelés
Perelman szerint a politikai érvelés során asszociatív stratégiát követve a beszélő
eredetileg különálló elemeket társít egymáshoz. Azok az érvek, amelyek a valóság
struktúráját értelmezik, rendszerint két stratégiát követnek: „vagy kiemelik az adott
dolog különleges természetét, vagy analógiába állítják más dolgokkal. Az analógia nem
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tesz egyenlőséget két dolog közé, hanem a közöttük lévő hasonlóságot erősíti meg”
(Perelman, 1977/1982: 114 – idézi Nyyssönen 2008: 62). Az ilyen összehasonlítás célja,
hogy „a múltbeli tapasztalatok analógiákkal és metaforákkal tehetők relevánssá a jelen
számára, s ezek az analógiák és metaforák politikai cselekvésre is bátoríthatnak.”
(Nyyssönen 2008: 65)
Orbán Viktor a rendszerváltás időszakát igyekszik párhuzamba állítani a
régmúlttal: az 1848-as, illetve (a retorikai szituációhoz is igazodva) az 1956-os
forradalom és szabadságharc időszakával, azok politikai mítoszával. Az érvelés szerint
a korabeli események régebbi eseményekre hasonlítanak (pontosabban azokra kell,
hogy hasonlítsanak), azokat ismételik vagy viszik tovább (Pataki 1993). Míg a 19.
század végén ez múltbéli viszonyítási alap szinte minden esetben az 1848-as
eseménysorozat volt, addig a magyarországi rendszerváltás időszakában már az aktuális
jelen alapján inkább 1956-hoz, mint a múlt fontos eseményéhez közelítettek a politika
résztvevői (Nyyssönen 2008: 64–67).
Az érvelés tétele: „a demokrácia és a kommunizmus összeegyeztethetetlenek”.
Ezt 1956 mártírjainak „sorsából tanulhattuk meg”. Mivel „a mai napig 1956 volt az
utolsó esély arra, hogy nemzetünk a nyugati fejlődés útjára lépve gazdasági jólétet
teremtsen” azaz, „hogy megkísérelje elérni a már 1848-ban kitűzött céljait, a nemzeti
függetlenséget és a politikai szabadságot” ezért „ma sem engedünk a ’48-ból, így nem
engedünk ’56-ból sem”.
Orbán egész beszédét erre az analógiára építi, de egyéb képet és alakzatot is
használ érvelésének, gondolatainak megerősítésére. Ilyen a beszédben az érvelési
közhelyekhez

kapcsolódó

szembeállítás

(görög

antitheton,

antitheszisz,

latin

contrarium, contrapositum) gondolatalakzata, először pozitív („Mi azokat az
államférfiakat tiszteljük bennük, akik azonosultak a magyar társadalom akaratával,
akik, hogy ezt megtehessék, képesek voltak leszámolni a szent kommunista tabukkal,
azaz az orosz birodalom feltétlen szolgálatával és a párt diktatúrájával.
Ők azok az államférfiak számunkra, akik az akasztófa árnyékában sem vállalták, hogy a
társadalmat megtizedelő gyilkosokkal egy sorba álljanak, akik életük árán sem tagadták
meg azt a nemzetet, amely elfogadta őket, és bizalmát beléjük helyezte.
Mi az ő sorsukból tanultuk meg, hogy a demokrácia és a kommunizmus
összeegyeztethetetlenek.”), majd negatív kontextusba helyezve („Mi, fiatalok, sok
mindent nem értünk, ami talán természetes az idősebb generációk számára. Mi
értetlenül állunk az előtt, hogy a forradalmat, és annak miniszterelnökét nemrég még
kórusban gyalázók ma váratlanul ráébrednek, hogy ők Nagy Imre reformpolitikájának
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folytatói. Azt sem értjük, hogy azok a párt- és állami vezetők, akik elrendelték, hogy
bennünket a forradalmat meghamisító tankönyvekből oktassanak, ma szinte tülekednek,
hogy – mintegy szerencsehozó talizmánként – megérinthessék ezeket a koporsókat (←
komplex kép). Mi úgy véljük, nem tartozunk hálával azért, hogy harmincegy év után
eltemethetjük halottainkat, nem jár nekik köszönet azért, mert ma már működhetnek
politikai szervezeteink.”).
A „mi” és „ők” párhuzamba, illetve szembeállításán kívül a beszédíró a haladást
és az elmaradottságot is szembehelyezi egymással, mégpedig egy érzékletes metaforán
alapuló összetett kép segítségével: „Mind a mai napig 1956 volt az utolsó esély arra,
hogy nemzetünk a nyugati fejlődés útjára lépve gazdasági jólétet teremtsen. [...]
A ma vállunkra nehezedő csődtömeg egyenes következménye annak, hogy vérbe
fojtották forradalmunkat, és visszakényszerítenek bennünket abba az ázsiai zsákutcába,
amelyből most újra megpróbálunk kiutat találni.”
Emellett a beszéd egyik fontos része – reflektálva az 1956-os szabadságharc és
forradalom vérbefojtására az erőszak és a béke, a békés út egy helyen való említése: „A
magyar politikai vezetésnek nem érdeme, hogy a demokráciát és szabad választásokat
követelőkkel szemben – bár fegyvereik súlyánál fogva megtehetné - nem lép fel a Pol
Potéhoz, Jaruzelskiéhez, Li Pengéhez vagy Rákosiékhoz hasonló módszerekkel. [...] Ma,
harminchárom évvel a magyar forradalom és harmincegy évvel az utolsó felelős
magyar miniszterelnök kivégzése után esélyünk van arra, hogy békés úton érjük el
mindazt, amit az ´56-os forradalmárok véres harcokban, ha csak néhány napra is, de
megszereztek a nemzet számára.” Ezt a gondolatmenetet a „ha” kötőszavak ismétlésével
szerkesztett alakzatlánc követi, melyben saját generációjának, korának szükséges,
kötelező feladatait sorolja.
A beszéd keretét az alkalom adja. A beszéd első felében megemlített, a mártírok
emléke előtt tisztelgő gyászszertartást, és a koporsók szimbolikus képét („Jól tudjuk, a
forradalom és a megtorlások áldozatainak többsége korunkbeli, magunkfajta fiatal volt.
De nem pusztán ezért érezzük magunkénak a hatodik koporsót.”) a szónok jó retorikai
érzékkel hozza vissza a beszéd zárásában: „Mi nem érjük be a kommunista politikusok
semmire sem kötelező ígéretével, nekünk azt kell elérnünk, hogy az uralkodó párt, ha
akar, se tudjon erőszakot alkalmazni ellenünk. Csak ezen a módon kerülhetjük el az
újabb koporsókat, a maihoz hasonló, megkésett temetéseket.”
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18. ábra: Orbán Viktor 1989. 06.16-i beszédének szófelhője (Wordle)

5.2.3.3. A beszéd utóélete, megítélése
Orbán Viktor 1989-ben Nagy Imre és társainak újratemetésén – tehát szinte
szakrális kontextusban – elmondott beszéde legitimizálta Orbán politikai pályafutását
(Povedák 2011: 160–161), jelentősége vitathatatlan.
2014. december 1.-jén Konok Péter, hírhedten – s vállaltan – kormányellenes
történész az Adamik Tamás, Adamikné Jászó Anna, Aczél Petra szerkesztette, a 2004ben, az Osiris Kiadónál megjelent Retorika c. tankönyvéből posztolt a Facebookra egy
könyvrészletet (Adamik–Jászó–Aczél 2004: 191) és hozzá a következő (az orbáni
retorikára jellemző ismétlő alakzattal „színesített”) szöveget fűzte:
„A lányom ebből tanul az egyetemen retorikát. Még egyszer elmondom, lassan,
hogy mindenki értse. Egyetemen, retorikát, ebből.”
A poszt alatt heves vita alakult ki, hogy helyénvaló-e egy aktív miniszterelnök
beszédét feladni egyetemi óra keretében... [Forrás: http://444.hu/2014/12/01/orbanviktor-1989-es-beszedebol-tanitanak-retorikat-egy-egyetemen/ (Letöltés ideje: 2014. 12.
15., 10:00)] Pedig a – legtöbb esetben elvakult, nyomdafestéket nem tűrő szavakat is
használó – kommentezők rövid utánajárás, akár internetes keresés után kideríthették
volna, hogy a világ számos országában, így a jelenkori retorika egyik fellegvárának
számító Amerikai Egyesült Államokban is bevett gyakorlatnak számít kortárs, fajsúlyos
politikusoktól származó beszédeket elemezni.
Az amerikai egyetemeken (Ohio, Rutgers, California State University, Chicago,
MIT stb.) szinte mindegyik alapszintű retorikakurzus tartalmaz beszédeket McCaintől,
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Bushtól, vagy akár Barack Obamától. De nem kell a tengerentúlra mennünk a példákért,
hiszen a Móra Könyvkiadónál 1995-ben megjelent 22 híres beszéd című könyvében (22
híres beszéd 1995) Platón (i.m.: 35–58), Pázmány Péter (i.m.: 183–202), Kölcsey
Ferenc (i.m.: 215–237), Széchenyi István (i.m.: 238–257), Kossuth Lajos (i.m.: 258–
274), Deák Ferenc (i.m.: 275–293), és Eötvös József (i.m.: 294–311) beszédeinek
bemutató elemzése mellett Vlagyimir Iljics Lenin (i.m.: 312–327), Sir Winston
Churchill (i.m.: 328–347), de Martin Luther King „Van egy álmom” című, 1863. január
1-jén, Lincolnban elmondott híres beszéde és bemutatása is helyett kapott. (i.m.: 377–
392)
Hozzátehetjük még azt is, hogy 2004-ben Orbán Viktor éppen nem volt aktív
miniszterelnök... De úgy tűnik, hogy az Internet megnyugtató, s „felszabadító”
anonimitásába burkolózó, hozzászólásaik alapján Orbán-ellenes „szakértők” sem ezzel,
sem a kiválasztott 1989-es beszéd elemzésének, tankönyvbe való beválasztásának
indokaival nem voltak tisztában. Konok „felfedezése” rövid idő alatt elterjedt a
világhálón, újabb, a szakmaiságot (ti. szövegértési és retorikai ismereteket, pontos
hivatkozásokat, ill. forrásmegjelölést, helyesírást, nyelvhelyességet stb.) továbbra is
nélkülöző bejegyzéseket generálva. Csak egy példa a sok „gyöngyszem” közül: „És az
is a jövő feladata lesz, hogy az egyetemeken szakdolgozatokat írjanak a harmadik
évezred elején született tankönyvek tudatmódisító (sic!) hatásáról.” [Forrás:
http://librarius.hu/2014/12/03/orban-viktort-magasztalja-az-egyetemi-retorika-tankonyv
(Letöltés ideje: 2014. 12. 15., 10:00)]
Szerencsére azonban – a tudományos, szakmai fórumokon túl is – léteznek
kevésbé elvakult bírálói a 2004-es Retorika c. tankönyvnek. Jó példa erre a fentebb
említett „recenzióknál” jóval tudományosabb „Beszél a felszín...” című írás, amelyet a
Magyar Narancsban, s annak online változatán (http://magyarnarancs.hu) , a Kultúra,
azon belül pedig – kissé érthetetlen módon – a Zene rovatban publikáltak 2004-ben.
[Forrás: http://magyarnarancs.hu/zene2/beszel_a_felszin_adamik_tamas__a_jaszo_anna_-_aczel_petra_retorika-56073 (Letöltés ideje: 2014. 12. 15., 11:00)]
A „politikai béna-kacsának” avagy „gumicsontnak” is beillő „poszt-forradalom”
kirobbantója azonban nem ért el sokat – vélhetően ingerültségből megfogalmazott –
bejegyzésével, legfeljebb annyit, hogy „negatív reklámjával” népszerűsítette kicsit a
hazai retorikatanítás egyik hiánypótló alapművét, és nem hagyta feledésbe merülni a
jelenkor hazai szónoklatainak egyik mérföldkövének számító beszédét.
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5.2.4. Gondolatok Göncz Árpád el nem mondhatott ünnepi beszédéhez (1992. 10.
23.)
5.2.4.1. A szónok szavahihetősége, éthosza
Göncz Árpád köztársasági elnököt 1992. október 23-i füttykoncert fogadta a
Kossuth téren. A mikrofonhoz lépve nem tudta elkezdeni ünnepi beszédét és miután
percekkel később sem csendesült a bekiabálás és füttyögés, végül le is tett róla.
Az akkori parlamenti ellenzék (MSZP, SZDSZ, Fidesz, Orbán Viktor külön is)
azt állította, a fütyülők bőrfejűek voltak és fasiszta jelszavakat kiabáltak. Az akkori
kormánypárt tagjai (például Boross Péter belügyminiszter) azt vetették Göncz Árpád
szemére, hogy a kritikát az elnök „kisszerű politikai csatározásokba való
belebonyolódása miatt” kapta (pl. ellentétbe került 56-os szervezetekkel, akiket az
ünnepségen nem engedtek szóhoz jutni; nem írta alá az igazságtételről szóló törvényt;
továbbá nehezményezték azt is, hogy Göncz ellenállt Antall József azon kérésének,
hogy leváltsa a szerinte egyoldalúan baloldali irányt vett média elnökeit).
A kifütyülésről szóló MTV-felvétel kapcsán a Magyar Televízió Bánó András
vezette Egyenleg című műsora is belekeveredett a botrányba, mivel többen (például az
akkor az MTV híradójánál dolgozó Császár Attila) azt állították: az ünnepségről készült
felvételt manipulatív módon megvágták, hogy az a baloldal véleményét támassza alá.
(vö. Az MTV Híradója az 1992. október 23-i eseményekről. Az adást vezette Németh
Miklós Attila. https://www.youtube.com/watch?t=26&v=DeyB8QVGWcQ)

4. kép: Göncz Árpád – 1992. 10. 23. (MTI)

Vizsgálni lehet, mennyire felelt meg az el nem mondott beszéd a hallgatóság
értékeinek, a szónok ethoszának, s azt is, hogy az érvelés etikus volt-e, illetve azon a
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felfogáson, hiten alapult-e, amelyet a hallgatóság magáénak vall.
Göncz az 1956-os forradalom alatt a Magyar Parasztszövetségben dolgozott,
november 4-e után pedig részt vett a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom
által benyújtott memorandumok elkészítésében. 1957-ben segített Nagy Imre „A
magyar nép védelmében” című kéziratát külföldre juttatni. Májusban letartóztatták,
majd 1958. augusztus 2-án a Bibó-per vádlottjaként életfogytig tartó börtönbüntetésre
ítélték – a fellebbezés lehetősége nélkül. 1960 márciusában részt vett a váci
éhségsztrájkban, majd 1963-ban amnesztiával szabadult.
Azt gondolhatnánk a fentiek ismeretében, hogy Göncz Árpád elfogadottsága az
1956-os események előtt való főhajtás során a hallgatóság részéről megalapozott
lehetett volna. Nem így történt. A beszéd hatásában (ez esetben elmondhatóságában
helyesebben

elmondhatatlanságában)

nagymértékben

közrejátszik

a

szónok

szavahihetősége, éthosza. Mindkét félnek elfogulatlannak kell lennie, s ez
jóhiszeműséget kíván, valamint hajlandóságot a nézet megváltoztatására.
5.2.4.2. Egy író szóképei és alakzatai az érvelés szolgálatában
A szépirodalmi stílusú beszéd központi motívuma az út metaforájára épülő
továbbszőtt kép. Az „egyetlen” úté, melyen 1956-os események által elindított
folyamatoknak köszönhetően indulhattunk el rendszerváltás után. Ez az út „a jövő felé
vezet”, és – ahogyan a beszéd végi buzdításban (exhoratio) olvashatjuk – „magunknak
kell végigjárnunk, s a végső sikereknek ez a záloga. Hogy igenis végigjárjuk.” Ehhez
pedig „Ötvenhat emlékéből merítsünk erőt” [...] „Erőt, elszánt türelmet, akaratot.”
A beszédíró érvelését erre a komplex képre építi, érvelésének erősítésére,
gondolatainak képszerű megjelenítésére (főleg beszéde bevezetésében, ill. első felében)
számos
–

szóképet (pl. metaforákat: „múlt hordaléka”, „az átalakulás minden indulati
terhe”, „a lázas napok valóságát elfedi az egymást követő »megemlékezések«
pora”, „a pillanat nagysága súgta meg, hogy mikor mi a teendőnk”
(megszemélyesítés)),

–

szóalakzatot (pl. kötőszóismétlést (görög polüszündeton, latin multiiugum) „Amit
akkor éltünk át, soha többé át nem éljük, az indulat, ami akkor volt hiteles és
valóságos, ma már – ha idézzük – alig több, mint színpadi díszlet. Akkor – ha
nem gondoltuk is végig – pontosan éreztük, minek vagyunk a részesei, s a
pillanat nagysága súgta meg, mikor mi a teendőnk.”, enallagét (latin enallage
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adiectivi; a görög „felcserélés” jelentésű szóból), azaz jelzőcserét a mondatban a
nagyobb hatás kedvéért pl. „ötvenhat véres pátosza felidézhetetlen”)
–

és gondolatalakzatot (pl. helyesbítést (latin correctio) „A múltunkból mi az, amit
érdemes magunkkal vinnünk, mi az, amiről tudatosan lemondhatunk, sőt le kell
mondanunk.”, hasonlatot (görög parabolé; latin similitudo) „milyen értékeket
kell óvnunk, mint a szemünk fényét”) használ.
A paralelizmussal erősített szerkesztésű ünnepi beszédében Göncz Árpád az

1956-os forradalmat napjaink jelenével, az előttünk álló „hosszan elhúzódó”, illetve
„tartós forradalommal” (szemléletes oximoron) állítja párhuzamba, mellyel csak úgy
tudunk

szembenézni,

ha

önmagunkkal

is

szembenézünk:

„Ha

hideg

fejjel

végiggondoljuk, hogy milyen értékeket kell óvnunk, mint a szemünk fényét, miről kell
lemondanunk, s mit nyerünk vele. A múltunkból mi az, amit érdemes magunkkal
vinnünk, mi az, amiről tudatosan lemondhatunk, sőt le kell mondanunk. S hogy mi az,
amit mi idősek magunkkal fogunk vinni a sírba – sérelmet, bántást, kudarcot, szép és
utólag megszépült emlékeket. / → szónoki meghatározás (görög horiszmosz)/ A
sérelmeiért, kudarcaiért erkölcsileg, anyagilag még mindig adósai vagyunk a mai
szabadságunkért oly sokat áldozott, az életéből immár kifelé tartó '56-os nemzedéknek.”
Párhuzamba állítás mellet a szónok a szembeállítás (görög antitheton,
antitheszisz, latin contrarium, contrapositum) gondolatalakzatával is él beszédének
érvelésében, mikor a régi vágyakat állítja szemben a 21. századi Magyarország
víziójával: „Ötvenhatot, bár a magyar nép egészének forradalma volt, ismerjük be,
mégiscsak a fiatalok vívták. S mert forradalom volt, a jövőre irányult. A vágyainkat
vetítette ki. Ez az út, amire most léptünk, 1989-ben – tudatosan vállalva ötvenhat
emlékét és szellemét – szintén a jövőbe, s szintén régi, ötvenhatnál sokkal régebbi
vágyaink irányába vezet: a korszerű, minden polgárnak esélyegyenlőséget, anyagi
jólétet, személyisége kiteljesítését ígérő, egy szóval, demokratikus Magyarország felé. A
fiatalok Magyarországa, a korszerű, XXI. századi Magyarország felé.” Ugyanezzel az
eszközzel él beszédének zárásakor is mikor a beszédben kibontott képpel megjelenített
úton megtett „lépéseket” veti össze egy továbbszőtt képben:
„1956-ban beírtuk a magyar nevet a világ történelmébe, s ki tudja, mekkorát, de
százévnyinél nagyobbat léptünk előre, az biztos.
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Most kicsinyek a lépteink, s ráadásul sokakkal, Európa többségével kell egyszerre
lépnünk, de hiszem, hogy a végén megint csak beírjuk a nevünket a történelembe:
ezúttal nem a vérünkkel, hanem a verejtékünkkel – az eredményeinkkel.”

19. ábra: Göncz Árpád el nem mondhatott ünnepi beszédének szófelhője (Wordle)
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5.2.5. Gyurcsány Ferenc – Őszödi beszéd (2006. 05. 26.)
„Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok gyerekek, igen, lesznek. Lesznek
tüntetések, lesznek. Lehet tüntetni a Parlament előtt. Előbb-utóbb megunják,
hazamennek.”
(Gyurcsány Ferenc)
A retorikai szituáció elemeinek (ti. szükség, hallgatóság, kényszer) (Cooper 1989:
20–31) megállapítása különösen hangsúlyos lehet Gyurcsány Ferenc 2006. 05. 26-án, az
MSZP zárt(körű) rendezvényén elhangzott18, hírhedt-híres Őszödi beszédének
elemzésekor.
A szükség nem más, mint a kialakult helyzet: ez Magyarország (és az országot
ekkor vezető politikai elit) helyzete, „állapota” 2006-ban. A hallgatóság megállapítása
rengeteg kérdést vet fel (pl. kinek/kiknek mondta el Gyurcsány, kinek/kiknek szánta
valójában stb.) a beszéd megítélésével kapcsolatosan, de fontos: a szónok ugyanis
minden esetben hallgatóságához igazítja beszédét – annak tartalmát, s formáját
egyaránt. Az elemzésekor tehát figyelembe kell venni a hallgatóságot, de a beszéd a
nyilvánosságra kerülése19 alapján is elemezhető lenne.
Mindezekkel szorosan összefügg a kényszer – vagyis az elhatározás és alkalom,
hogy minek érdekében és mi módon kell beszélni. A szónok beszédének anyagául
(materia), tárgyául szolgáló, a retorikai szituáció által létrehozott ügyet (causa) emeli a
szónok témává, s tárja fel a megismerés (intellectio) folyamatában.
A retorikai szituációtól függ továbbá az ügy milyensége (az A C. Herenniusnak
ajánlott retorika szerint négyféle /tisztességes, becstelen, kétes és érdektelen/ lehet,
Ciceró öt minősítését /tisztességes, csodálatraméltó, jelentéktelen, kétes és homályos/
Quintilianus kiegészíti a rút (turpe) fajtával. (Adamik 2001: 18–19)), ez pedig
meghatározza a szónoki megnyilatkozás, a beszéd fajtáját, de kihat majd annak
szerkezetére (érvelésére, terjedelmére) is. Gyurcsány elhíresült beszédének esetében az
ügy milyenségének megállapítása (ti. hogy becstelen, rút (turpe) avagy tisztességes
(honestum)) szintén fontossággal bír, hiszen ez az alapja a beszéddel kapcsolatos egyik
leggyakoribb vitakérdésnek: hazugságbeszéd vagy igazságbeszéd-e az Őszödi beszéd. A
politikailag és etikailag ellenkező minőségű álláspontot képviselő vélemények alapján

18

Az Őszödi beszéd teljes, letölthető hanganyaga: http://www.origo.hu/attached/20060917oszod5.mp3
A beszéd kiszivárgásáról: Rajnai Attila Az őszödi Nagy Testvér,In: Élet és Irodalom, 2007. május 25.,
21. szám.
19
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az ügy a beszéd esetében kétes (dubium vel anceps genus), képviselése talán a
legnehezebb. Ez magyarázat lehet a beszéd terjengősségére, de arra is, hogy mind a mai
napig heves érzelmeket, s reakciókat vált ki már a beszéd említése is, nemhogy annak
elemzése (jó példa erre a beszéd későbbi médiareprezentációja20 is) (vö. McQuail 2003:
129–134).

5. kép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Neményi Márton)

A beszéd kétes népszerűségét mégis leginkább „stílusának” (helyesebben szólva
„stílustalanságának”) köszönheti.

20. ábra: Az „Őszödi beszéd”szófelhője (Wordle)

„Görbe hüvelyben nincsen egyenes kard. A stílushibák gyűjteménye: nyomorék
gondolatok kórháza.” vallja Babits (Babits 1909/1978: 91). A szakirodalmak és a
közvélekedés egyaránt megegyezik abban, hogy a szleng igénytelen nyelvhasználat (ld.
20

pl. Andornaki Nóra (2008) „Tetten ért beszéd” – Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének sajtóvetületei.
http://diploma.bibl.u-szeged.hu/41187/
163

egyszerű stílus; Kiss 1995: 79–81).
Közéleti személyektől, nagy nyilvánosság előtt szónokló politikusoktól egyaránt
elvárható, hogy megnyilvánulásaikban a nyelvi normának (ld. 2.3.2.1.) megfelelően
gazdálkodjanak a nyelv eszközkészletével. „A szleng használatának napjainkban már
csak a nyelvhasználati helyénvalóság szabhat határokat. A szlenghasználat megfelelő
közege a bizalmas, informális társalgás. Aki pedig formális, hivatalos beszédheyzetben
is a szelngszókészletből válogatja szavait, azt a nyelvi értékítélet jelensége alapján
közönséges, komolytalan, gyermeteg és/vagy műveletlen embernek tarthatják – a szó
vagy kifejezés stílusárnyalatától függően.” (Parapatics 2008: 8)
A kiszivárgott beszédrészlet szóhasználatával kapcsolatban Gyurcsány Ferenc
később számtalan helyen nyilatkozta, hogy szerinte egy szenvedélyes beszédben helye
lehet a szleng kifejezéseknek, főleg, hogy azt „zárt” (mondhatni családias) körben
mondta el, s nem a nagynyilvánosságnak szánta. (A beszéd kiszivárogtatásával,
kapcsolatos hírek – és álhírek, bizonytalanságok – ez utóbbi állításnak azonban
némiképpen ellentmondanak...)
Következzék pár példa a beszédből – melyek használatában a (volt) kormányfő
nem talált (s azóta sem talál) kivetnivalót:
„És én magam, amit korábban egy évig nem tapasztaltak tőlem, az elmúlt egy hónapban
talán háromszor kezdtem el üvöltözni és kiabálni, nem bírva mindennek a feszültségét a
tárgyalásokon. Nem a kollégákkal, hanem amikor mennek a politikai egyeztetések, hogy
húzzatok már a picsába ezzel. Gyerünk előre.”
„Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában
ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk.” [...] „Nem tudtok
mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy
a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit.” [...] „Őrült lóhalálában készül,
mert egy darabig nem csinálhattuk, nehogy kiderüljön, most meg már olyan rohadtul
kell csinálnunk, hogy majdnem belegebedünk. Aztán lassan fölbukunk. Mert nem bírjuk
jobban a tempót. Ez a helyzet.”
„meg kibaszott sok elemzést el lehet végezni”
„Gyerekek. Nem vagyunk tökéletesek. Egyáltalán nem.” [...] „mert nem játszunk
különleges meccseket, mert az energiáinkat nem arra fordítjuk, hogy egymással
szarakodjunk.”
„Hát ez a baj. Ráadásul mindezt valahol úgy kell megtenni, hogy amit akarunk csinálni
hosszú távon, azt ne keresztbe verje.”
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„Ha belegebedünk, akkor sem.”
„Hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni
Orbán Viktortól, meg a jobboldaltól és tanulja most már meg magát nem ő hozzájuk
mérni, hanem a világhoz.”
„Életem legjobb része volt. Most az adja, hogy történelmet csinálok. Nem a
történelemkönyveknek, arra szarok. Egyáltalán nem érdekel, hogy benne leszünk-e, én
személy szerint. Egyáltalán nem érdekel.”
„Azt mondjuk-e, hogy: a rohadt életbe, jöttek páran, akik meg merték tenni és nem
szarakodtak azon, hogy hogy a francban lesz majd az útiköltség elszámolásunk, bassza
meg. Jöttek párak, akik nem szarakodtak azon, hogy a megyei önkormányzatban lesz-e
majd helyük, vagy nem, hanem megértették, hogy másról szól ez a kurva ország.”
„a dolgot, ami kurva fontos”
„Én azt mondom, hogy vegyen mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort… aludjon
egy-két éjszakát és döntse el magában [...)]”
„na, a franc egye meg, lehet, hogy mást kell mondani” [...] „Bassza meg, ugyan nem
értek egyet, de elengedem.” [...] „Ma legfeljebb az a választás, hogy megpróbáljuk-e mi
befolyásolni, hogy mi történik, vagy ránk fog omlani a francba.” [...] „És írok majd
kibaszott jó könyveket a modern magyar baloldalról.”
De a beszédre jellemző a (szak)politikai beszédekben szokatlanul személyes
hangnem (az alábbi részlet példa a beszédben előforduló kapcsolt egyenes beszédre is):
„Nézzétek!”, „Veres Janinak igaza van.” vagy „Odajön hozzám Magyarország talán
legbefolyásosabb üzletembere, Demján Sándor. Hatalmas nagy hanggal, hogy: Ferikém
olvasom a Sárközi-tanulmányban, [...] Mondom: Sanyikám, normális vagy te? Hát
legalább te tudhatnál számolni, áldjon meg a jó Isten. Odajön Surányi Gyuri barátunk,
hogy ő neki megvan, hogy hogyan kell átalakítani úgy a minimálbér adómentességét,
hogy közben fönt lehessen tartani az igazságosságot.”
A személyes hangnemnek, a személyes példáknak talán a legkétesebbike az
alábbi okfejtés:
„És mióta az anyám, az anyámnak ismerik a nevét Pápán és Gyurcsány Katusnak
hívják, azóta neki is jobb jut, a kurva életbe! Nem tudta, hogy mi történt. Megjavult az
egészségügyi rendszer, fiam? Mondom: egy lószart, mama.”
A beszédben nemcsak édesanyjával, de Magyarországgal kapcsolatosan is
használ durva, obszcén kifejezéseket: „Magyarország le van írva.”, „ebben a nyüves
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országban”, vagy „Az a személyes sztorim, hogy változtassuk meg ezt a kurva országot,
mert ki fogja megváltoztatni.”
A beszéd nem csak a vulgáris, trágár szavak használata miatt lehet „jó
iskolapéldája” a nem illő (vö. Parapatics 2008: 8-10) szónoklatoknak – valódi tárháza a
barbarizmusoknak és a szolecizmusoknak (pl. zavarok a mondatszerkesztés, az
egyeztetés szintjén: „Hogy egy sor ügyben fogalmam sincsen, hogy melyik a nem a
hatodik lépés – még a harmadikat sem tudom. Tudom az első kettőt.”, vagy „Közben
meg meg kell állapodni még a szabad demokratákkal, meg még miniszteri problémák…
ismeritek.”, képzavarok a mikrotervezés szintjén: „Egy nagyon szűk csapat dolgozik
Petrétei Jóska mögött.”).
De ahogyan a beszéd hosszúságára és terjengősségére, úgy a szolecizmusokra is
magyarázat lehet, ha és amennyiben elfogadjuk, hogy a beszéd fajtája rögtönzés, hiszen
a „beszédprodukciós folyamat szempontjából a retorikai rögtönzés félspontán beszédnek
tekinthető.” (Bóna 2009: 26)
A fél-reproduktív beszéd során a beszélő nem szó szerint mondja el előre
megfogalmazott és részletesen leírt gondolatait, hanem a leírtakat hol idézi, hol
kiegészíti azokat. Az ilyen beszédtervezés kísérő jelenségei a különféle szünetek, a
megakadások, ill. az akadásos ismétlések (vö. Gósy 2005).
A jó rögtönzéshez komoly elméleti tudásra és gyakorlatra, s a gondolkodásmód
retorikussá válására van szükség (Bóna 2009: 30) – ezek alapján a beszéd, s a szónok
zsigeri elutasítása hiba lenne.
Az Őszödi beszéddel kapcsolatban gyakran felmerül, hogy nem kellőképpen
ékes, pedig voltaképpen a retorikai eszköztár számos elemét vonultatja fel, melyekkel a
szónok érvelését erősíti. Gyurcsány beszédében él inszinuációval (pl. „Ezzel együtt a
figyelmeztetést és a tanácsokat ez ügyben köszönjük szépen.”, ill. „Igen. Igazatok van.”),
anaforaláncolatokat (pl. „Nincsen sok választás. [...] Semmit. [...] Semmit [...] Nem.
Nem. [...] ...nincsen választás. [...] Nincsen tovább. Nincsen.”), és más ismétléses
alakzatokat („végigbeszéltük, végigszenvedtük, végigüvöltöztük”) is használ. Találunk a
beszédben példát helyesbítésre (correctio) (pl. „Nem vagyunk tökéletesek. Egyáltalán
nem. Nem is leszünk.”), és a mellőzésre (praeteritio) is (pl. „Nem beszélek az Új
Magyarországról, a fejlesztésekről, határon túli magyarokról, egyházakhoz fűződő
kapcsolatról és még ezer dologról, mert a nagyhoz képest ma nem ez a legfontosabb.”
/ez egyben jó példa a túlzás (superlatio) szóalakzatra is/). Emellett népies, tájjellegű
szóhasználatra is találhatunk példát: „Lehet még egy picikét itt teszetoszáskodni”, de
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nem sokat.”, „énszerintem én nem köllök”. Valójában helyettesítéssel keletkezett
szóalakzatokról beszélhetünk.
A beszéd elhíresült beismerése („Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy
kellett tenni, mint hogyha kormányoztunk volna. E helyett hazudtunk reggel, éjjel, meg
este.”) akár Örkény István elhíresült 1956-os szállóigéjének [„Hazudtunk éjjel,
hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon” /vagy „Hazudott éjjel, hazudott
nappal, hazudott minden hullámhosszon.” (vö. Balázs 2012)/] parafrázisaként is
felfogható. Gyurcsány, és politikai szimpatizánsai amúgy e mondatra, ezen „őszinte
vallomásra”, illetve a beszéd egyik fő („legfontosabb”) kérdésére, s az arra adott
válaszra („Reform vagy bukás. Nincs más. És amikor azt mondom, hogy bukás, akkor
beszélek Magyarországról, beszélek baloldalról, és nagyon őszintén mondom nektek,
beszélek magamról is.”) hivatkozva tartják igazságbeszédnek a balatonőszödi beszédet.
„Nagy szónok nem lehet hamis ügy szónoka: tudatosan soha. A jó szónok elsősorban
igaz ember: vir bonus dicendi peritus - mint a rómaiak mondák. Rossz gondolatból nem
eredhet jó szó.” (Babits 1909/1978: 97)
Gyurcsány korábbi védjegyeit erősítette beszédében a DK (Demokratikus
Koalíció) 2013-as évadnyitóján is, a Szabadság hídon. Idézett az Őszödi beszéd
mondataiból, arra következetesen igazságbeszédként hivatkozott, beépített korábbi
beszédeiből már ismert „gyurcsányizmusokat” (pl. „Mi az, hogy? Nagyon is!”, „Egy
francot!”, „én egy ilyen pasi vagyok” stb.), emellett még a korábbiaknál is harsányabb
intonációval és gesztusokkal támogatta szónoklata előadásmódját. A gesztusok
megítélése azonban nem mennyiségi kérdés: „a gesztus akkor és addig jó, amíg az
előadáson nem uralkodik.” (Szitás 2009: 19, 24)
S mintegy legitimizálva a balatonőszödi szónoklatot, s annak elemeit, hasonló
szónoklatot (sic!) hallhatott tőle közönsége Nagy Imre kivégzésének évfordulóján,
2013. június 16-án, a Nagy Imre emlékháznál:
„Nézzék meg a házat, s ha egyszer van erejük, menjenek le a kis fogházba!
Menjenek a kisfogházba, ahol élt, ahol sanyargatták, ahol újra és újra azt kérdezte
magától, hogy ér-e annyit a haza, ér-e annyit a nemzet, ér-e annyit a meggyőződésem,
hogy, ha kell, akkor inkább akasszanak. Ez a drága haza, ez az átkozott, ez a kurva
ország, ér-e annyit... Ér, mert szeretem, mert, ha kell, akkor belehalok és megdöglök
érte. Ér, mert az enyém és a tiétek, ér, mert semmi más nem ér annyit, mert nem adjuk
el, mert nem azért álltunk politikusnak, mert autófényezőnek szar már lenni. [...]”
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5.2.6. Antall József – egy politikus és államférfi ars poeticája /Mádl Ferenc
beszéde/ (2009. 01. 29.)

6. kép: Antall József (Magyar Szó)

Mádl Ferenc laudációjának fő kérdése: ki is, „mi is volt Antall József. Tanár?
Történész, a tudománytörténet, a művelődés- és oktatáspolitika, az államtudományok, a
társadalom- és politikatudományok művelője? Politikus?”
Mádl beszédének bevezetésében (a beszéd exordiumának tekinthető az I. rész,
szűk értelemben véve annak első három bekezdése) fogalmazza meg a beszéd tételeként
felfogható választ: Antall József teljesítményét közel két évtized távlatából szemlélve
leginkább politikusnak és államférfinak tartja, „aki kétségkívül történelmi személyiség
volt.”
Beszédében arra törekszik, hogy megállapítását indokolja, szóképekben és
alakzatokban nem bővelkedik: száraz, „jogász beszéd”. Érvelése elsősorban az életrajzi
adatokra, de összehasonlításra is támaszkodik: „van igazság abban, ha pályaképének
alakulásában Platón életútjának mai változatát látjuk.” [...] „Antall József attól kezdve,
hogy Magyarország sorsa a kommunista diktatúra lett, a platóni utat járta.”
Az ezért kötőszóval kezdődő anaforalánc ok-okozati érvelésként bizonyítja a
bevezetés tételét:
„Ezért akart minél elmélyültebb ismereteket szerezni.
Ezért akarta tudni, hogy a történelem és saját kora politikai döntései során mit és
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hogyan lehetett, vagy lehetett volna jobban tenni.
Ezért mélyedt el a nemzeti és az európai történelem meghatározó erőtereinek és
eseményeinek világában [...]”
Az beszéd I. szakaszának fennmaradó részeiben Antall József aktív politikai
szerepvállalásának első állomásait veszi sorra a szónok, melyek az bizonyítás érveinek
hitelesítőiként szolgálnak.
A beszéd II. része a narráció, melynek tétele: „Engedjék meg, hogy a
következőkben az Antall József politikájában eszmévé magasztosult tanulságok és
üzenetek közül a legfontosabbakat felidézzem.” Ezt követi a tétel felosztása (partitio),
majd a beszéd fő tételének bizonyítása (argumentatio). Az elbeszélésben a tételt kifejtő
példák után érünk el a következtetéshez: „Ez a szellemi örökség Antall József politikusi
és emberi krédójába is bevésődött. Ennek jegyében vállalt bátor és sikeres harcot a
Varsói Szerződés felmondásában.” A következőkben a néhai miniszterelnök politikai
hitvallását mutatja be, mely szerint „csak a keresztény Magyarországnak van jövője,
értelme”.
Mádl Ferenc kitér Antall történelmi ismereteire, igazolva ezzel döntéseinek
megalapozottságát – a bizonyítás történelmi példái (Szent István, Luxemburgi
Zsigmond, Hunyadi János) pedig hazánk független korából származnak.
Politikai méltatását a beszéd címében vállalt feladathoz igazítva Antall József
kormányfői beiktatásakor elmondott beszédét idézi, melyben azt hangsúlyozta, hogy
kormánya a szabadság, a nép, a gazdasági fordulat kormánya és európai kormány lesz.
De idéz egy másik Antall beszédből is, mely 1993. június 16-án, a Budapest Collegium
ünnepi avató ülésén hangzott el, s melyben Antall pragmatikusan is megfogalmazta, mit
ért ezen: „Nem elégszünk meg a már kivívott társulási szerződéssel, hanem az
ezredfordulóig mindenképpen rendes tagjai akarunk lenni az Európai Közösségnek.
Ugyanakkor térségünk biztonságát, világunk megbillent egyensúlyát csak a transzatlanti
gondolat jegyében, a NATO megőrzésében és felelősségi körének kiszélesítésével tudjuk
elképzelni.”
A laudáció befejezésében (peroratio) Antall József politikai és államférfiú
krédójának szakrális alapokon nyugvó tartalmát tárja elénk a szónok összegzésképpen:
„az ember szeretetre-utaltságából következik az élet, a szabadság, a plurális
demokrácia, jogállamiság, az emberi méltóság, a szülő, az élettárs, a gyermek, a
tulajdon tisztelete. Olyan alapvető parancsok, mint a szolidaritás, az igazságosság, a
társadalom gyakorlatában pedig a szabad választások, az együttműködés, de még a
szociális piacgazdaság is.”
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A beszéd zárásában (IV: szakasz) az érzelmi érvelés pátoszát némi humorral,
vidám anekdotával tompítja Mádl. Ebben a kitérésben (digressio) ismét Antallt idézi
(aki 1991-ben a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén Bertrand Russell
szavaival értékelte életútját, szemléltetésül, hogy ő maga mennyi humorral és
öniróniával nézte a rá súlyos felelősséget rovó politikai tevékenységét):
„Valahogy így: amikor ifjú voltam és a legokosabb, akkor matematikus voltam;
amikor éreztem, hogy elmém éle kezd csorbulni, felcsaptam filozófusnak; amikor már
nem volt elég egzakt a gondolkodásom, akkor történetíró lettem; és mostanság, életem
vége felé, hogy a szellemi erő gyengülését fedezem fel magamban, politikus lettem.”
Mádl végső konklúziója, hogy Antall József egy dologban bizonyosan tévedett.
Tévedett abban, hogy „a politikai bölcsességhez kevés szellemi erő is elég”.

21. ábra: Mádl Ferenc beszédének szófelhője (Wordle)
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5.2.7. Nem leszünk gyarmat! – Orbán Viktor ünnepi beszéde (2012. 03. 15.)

7. kép: Orbán Viktor – „Tisztelet a magyaroknak!” (hir24, Fotó: Kummer János)

Sajátos szerepe van a retorikában a kérdésnek mint az érzelmekkel kapcsolatos
gondolatalakzatnak. Lehet a pathosz, a gondolatkiélezés eszköze, de rávilágíthat
ellentmondásokra, s következtetések alapjául is szolgálhat.
Orbán Viktor ünnepi beszédében egy nagyon fontos (moralizáló) kérdést tesz
fel: „Szabad-e ma a magyar?” Az ismétléses alakzatú retorikus kérdések
(anaforaláncolat) sorát („Szabad-e az a magyar, akit víz alá nyom az adóssága? Szabade az a magyar, akinek a saját otthon csak vágyálom? Szabad-e az a magyar, aki
háromszor is meggondolja, vállaljon-e újabb gyereket? Szabad-e az a magyar, aki évek
óta nem talál munkát? Szabad-e az a magyar, akinek éhes a gyermeke? Szabad-e az az
ország, ahol minden száz jövedelemadó-forintból kilencven a hitelezőkhöz kerül?
Szabad-e az az ország, amely szilárd talaj helyett adósságingoványon áll?”) követi a
válasz is: „a nagy március óta sohasem voltunk még ilyen közel a szabadsághoz. Mert
még sohasem voltunk olyan egységesek, mint ma.”, melyet Orbán egy újabb
anaforaláncolatában meg is indokol: „A dolog úgy áll, hogy hosszú évtizedek óta nem
voltunk olyan erősek, mint ma. A dolog úgy áll, hogy még sohasem állt ennyi politikai,
alkotmányos

és

gazdasági

eszköz

a

rendelkezésünkre,

hogy

kitörjünk

a

kiszolgáltatottságból. A dolog úgy áll, hogy ma már elegen és elég elszántak vagyunk,
hogy a szabadságjogaink után kivívjuk a szabad magyar életet is.”
A kimondott, kimondatlan kérdésre (ti. Mit is jelent számunkra a szabadság?) is
választ kapunk egy finomítással (expolitio), illetve helyesbítéssel (correctio) ötvözött
anaforaláncban – megindokolva egyben a kormány erre az időszakra jellemző
„szabadságharcos” retorikáját:
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„Nekünk a szabadság azt is jelenti, hogy nem vagyunk alávalóbbak másoknál. Azt
jelenti, nekünk is kijár a tisztelet. Azt jelenti, hogy magunknak, magunkért dolgozunk, és
nem fogjuk adósrabszolgaként leélni az életünket. Azt is jelenti, hogy nem vihetik el
fejünk felől az otthonainkat. A szabadság azt jelenti, hogy nekünk is jár az esély, hogy
megdolgozhassunk a saját felemelkedésünkért. Mi nem ajándékba kértük sem a
felemelkedést, sem a jó életet, sem a sikert. Mi mindig dolgoztunk, és dolgozunk érte ma
is. Csak az értelmes munka esélyét, csak az adósságból való kijutás ésszerű és
méltányos lehetőségét akarjuk ma is. A szabadság azt jelenti, hogy magunk állapítjuk
meg saját életünk törvényeit, mi magunk döntjük el, mi a fontos, és mi nem az. Magyar
szemmel, magyar észjárás szerint és a magyar szív ritmusát követve.”

22. ábra: Orbán Viktor ünnepi beszédének szófelhője (Wordle)

Szemléletes a későbbiekben „a főzésre kerülő béka” példája, de mi magyarok
szerencsére az „utolsó pillanatban ugrottunk ki a fazékból.” Orbán Viktor egyébként is
előszeretettel használ beszédeiben szemléletes képeket, sporthasonlatokat: pl. „A
politika a közélet porondja, nem a balett-táncosok világa. Ha az ember itt éli napjait,
gyakrabban jut eszébe Muhammad Ali, mint Aleszja Popova, bár mindkettő táncos
lábú.” „Ahogy a zseniális Wayne Gretzky (legendás jégkorongozó) tanácsolta: ne oda
korcsolyázz, ahol a korong éppen van, hanem oda, ahol lesz!” (Magyarország új
alapokon áll – 2012. február 7-én elhangzott, a 2011-es évet értékelő beszéd)
Orbán paralelizmussal erősített szerkesztésű ünnepi beszédében azonos
jelentőségű eseményként tárja elénk az 1848-as eseményeket és az azóta történt
eseményeket, napjaink jelenét.
„A mi szabadságharcaink mindig előbbre vitték a világot. Előrevitték, mert
igazunk volt. Akkor is igazunk volt, ha mindenki tagadta. 48-ban azt mondtuk, le kell
rombolni a feudalizmus falait, és nekünk lett igazunk. 56-ban azt mondtuk, hogy meg
kell roppantani, le kell törni a kommunizmus abroncsait, és nekünk lett igazunk. Ma is
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gyanakodva méregetnek bennünket. Pontosan így néztek ránk 48-49-ben, mikor Európa
csendes, újra csendes21 lett, de aztán a feudális világ egész Európában elporladt, és erős
nemzetek sarjadtak a helyén. Így néztek ránk 56-ban, de a kommunista zsarnokság,
melybe mi döftük az első vasat, végül összeroskadt, és Európa egyesülhetett.”
Az érvelés fő eleme a „szabadság” eszméje mellett az „igazságé”, amely relatív
fogalom, de mindenki számára elfogadható alapvető érték, tanítás: „Az igazság tesz
szabaddá.”
Orbán megidézi beszédében a korábbi szónoklataiban is megfogalmazott
alapvetéseket, s beszéde fő tételélt („Nem leszünk gyarmat!”) logikus, könnyen
követhető érveléssel támasztja alá: „Nem örülünk, de megértjük, hogy az európai
szövetség nem szentek szövetsége, de azt nem nézhetjük ölbe tett kézzel, hogy bármely
politikai és szellemi irányzat egy szentségtelen szövetséget erőltessen Európára (→
célzás). Európa nem adhatja meg és fel önmagát, az összetartozás érzése nem
gyengülhet tovább. (hiszen) Ez Európa vereségéhez és bukásához vezetne. Ezért nem
hagyhat Európa egész országokat az út szélén. (mert) Ha nem kapunk időben észbe, a
végén még maga Európa is a modern pénzügyi világrendszer gyarmatává válik.”
A beszéd végére marad a következtetés: „Gyáva emberekből sohasem lesz bátor
nemzet. Nemzetünk bátorsága a magyarok személyes bátorságának összege.” Így
érthető, és indokolt a főhajtás, hiszen „Amikor tisztelgünk a bátrak előtt, rájuk
gondolunk.”
A beszéd zárása az I. Világháborút lezáró békediktátumokra és fogadtatásukra
utaló, azóta szállóigévé vált „Igazságot Magyarországnak!”22 Majd érveléssel
nyomatékosítja beszédének tételeit:
(mert) „Ők nyerik meg a csatákat az egész nemzetnek.” (hiszen) „Így volt ez 48-ban, és
így van ez ma is.” (ezért) „Dicsőség a bátraknak!”

21

vö. „Európa csendes, ujra csendes,/ Elzúgtak forradalmai.../ Szégyen reá! lecsendesűlt és/ Szabadságát
nem vívta ki.” (Petőfi Sándor: Európa csendes, ujra csendes... (1849. január))
22
A két világháború között a magyar politikát, közbeszédet alapvetően határozta meg a trianoni
békediktátum. A társadalom minden rétegét átjárta a revízióra való törekvés, a szerződés igazságtalansága
felett érzett fájdalom. Sokan megpróbáltak tenni ellene, mindenki a maga módján. A „Justice for
Hungary” (Igazságot Magyarországnak) amerikai magyarok áldozatkészségéből épült repülőgép volt,
amellyel Endresz György I. Világháborús veterán vadászpilóta és Magyar Sándor navigátor 1931. július
15-16-án rekordidő alatt repülték át az Atlanti-óceánt. A szervezést az Egyesült Államokban élő magyar
diaszpóra végezte közadakozásból. 1930 februárjában Lord Rothermere, az angol Daily Mail
újságkonszern elnöke, 10 000 dollárt ajánlott fel annak a magyar pilótának, aki első ízben repül át New
Yorkból Budapestre. Az ő javaslatára kapta a repülőgép a „Justice for Hungary” nevet. Bár az esemény
nagysága, jelentősége óriási, ennek ellenére nem él igazán a köztudatban.
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5.2.8. Bajnai Gordon ünnepi beszéde (2012. 10. 23.)

8. kép: Bajnai Gordon 2012. 10. 23-án (WordPress)

Bár az 1956-os események előtti főhajtások és megemlékezések napján
hangzott el, Bajnai Gordon 2012. október 23-i ünnepi beszédének témája elsősorban
nem az ünnep, sem a megemlékezés. A megemlékezést, 1956 eseményeit a beszéd
paralelizmussal erősített szerkesztésében használja fel, mégpedig az aktuális kormány
bírálatára.

23. ábra: Bajnai Gordon ünnepi beszédének szófelhője (Wordle)

A terjengős, a megemlékezéshez túlzottan hosszú, sokkal inkább aktuálpolitikai
áthallásokban gazdag beszéd logikus érvelése az „Ez a kormány...” kezdetű
anaforaláncolatra épül /kiemelések, betoldások tőlem/:
„Mert Magyarországnak olyan kormánya lett, amelyért bocsánatot kell kérnünk a
világtól. De leginkább egymástól és a gyermekeinktől.
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(mert) Ez a kormány módszeresen, csigolyánként törte el a magyar demokrácia
gerincét.
(mert) Ez a kormány hűbérurai között osztja fel az országot. A hűbérurak a politikai
hatalomból pénzt csinálnak, a pénzt még nagyobb hatalomba fektetik be, hogy abból
végül még több pénzt csináljanak. Így megy ez, oda-vissza. Az állam a korrupció
eszközévé vált.
(mert) Ez a kormány úgy osztja el a javakat, hogy a gazdag gazdagabb legyen, a
középosztálybéli szegényebb. És aki szegény, az a legszegényebb.
(mert) Ez a kormány 1 millió új munkahellyel kecsegtetett, és most azért indít
munkahelyvédelmi programot, hogy saját intézkedéseitől védje a megmaradt
állásokat…
(mert) Ez a kormány az oktatási reformjával a szegényeket kizárja az előrejutásból, a
tehetségesebbeket pedig elüldözi az országból.
(mert) Ez a kormány úgy kér újabb és újabb áldozatot a jelenben, hogy közben két
végén égeti a jövőnket.
(mert) Ez a kormány erősnek hirdeti magát, pedig csak erőszakos. De mi tudjuk: az
erőszak a gyengék végső menedéke. Ez a kormány pedig gyenge. Nemcsak az a baj
vele, hogy felrúg minden szabályt, hanem az, hogy még így is eredménytelen.
(mert) Ez a kormány biztonságot, nyugalmat és gyarapodást ígért a szavazatokért.
Most az országban mindenütt félelmet, kilátástalanságot és elszegényedést látunk. Ez a
kormány a kudarcok kormánya.
(és ezért)
Ennek a kormánynak mennie kell!”
Ehhez pedig beszéde végén Bajnai egyedüli javaslatként a Haza és Haladás, ill. a
MILLA általi hangoztatott összefogást említi:
„Egyenként elbuknánk, de együtt győzni fogunk!”
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5.2.9. Beszédek a „Tömegtüntetés a nácizmus ellen” c. rendezvényen (2012. 12. 02.)
„A Tömegtüntetés a nácizmus ellen címmel meghirdetett demonstráción –
amelyet a Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány kezdeményezésére a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Hit Gyülekezete és az Élet Menete
Alapítvány szervezett – az összegyűlt több ezer fős tömeg, amely teljesen megtöltötte a
Parlament főbejáratával szemben lévő útszakaszt és az Alkotmány utca kereszteződését,
többször hosszasan skandálta: „Jobbik, oszolj!” illetve „Nácik, haza!”. A tömeg
hangosan követelte Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő lemondását.”(MTI)
5.2.9.1. A retorikai szituáció – az ügy milyensége, a beszédek faja
A tüntetést azután hirdették meg, hogy 2012. 11. 26-án, hétfőn Gyöngyösi
Márton Jobbikos képviselő a parlamentben annak felmérését szorgalmazta, hogy hány
olyan zsidó származású ember van az Országgyűlésben és a kormányban, aki
nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
(A felszólalás forrása: https://www.youtube.com/watch?v=SyVZVLgAZVs.)
A felszólalást általános felháborodás követte a hazai közéletben, a Jobbik
magyarázkodása csak fokozta az indulatokat.
(vö. http://index.hu/belfold/2012/11/26/jobbik_listat_a_zsidokrol/;
http://index.hu/belfold/2012/11/27/jobbik_pongyolan_fogalmazott_gyongyosi/)
Ez a kényszer késztette határozott megnyilatkoztatásra a közélet döntő többségét
a 2012. 12. 02-i demonstráción, melyről a legtöbb médium élőben közvetített.

9. kép: 2012. 12. 02. – Tömegtüntetés a nácizmus ellen (MTI, Marjai János)
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Az ügy ebben az esetben Quintilianus meghatározása szerint turpe, azaz rút, ami
a tisztességes (honestum) ellenpárjaként is felfogható, s mint ilyen, ez is könnyen
képviselhető, hiszen megfelel a hallgatóság jogi és etikai értékítéletének. A
rendezvényen megjelent hallgatóság jogilag és etikailag a szónokokkal azonos
minőségű álláspontot képviselt; a felszólalók – többnyire – politikai pártállástól
függetlenül nyilvánultak meg, így a meggyőzés során nem kellett az ügy kétessé
(dubium vel anceps genus) válásától tartaniuk.
Az elhangzottak közül Rogán Antal, Mesterházy Attila és Bajnai Gordon
alkalmi, tanácsadó beszédei emelkedtek ki érvelésükkel, szerkesztettségükkel és
mondanivalójukkal.
Mesterházy Attila tüntetésen elhangzott beszédéből kiolvasható a kényszerről,
hogy a decemberi demonstráció „nem politikai rendezvény”. A szükséget illetően pedig
így fogalmazott: „Itt lenni nem politikai kérdés. Hanem erkölcsi kötelesség.”, ahogyan
Rogán Antal is a kiállás idejének elérkezésére hívta fel a figyelmet beszéde
bevezetőjében: „Itt állok Önök előtt [...] mert nem elég a közlemények és a
sajtótájékoztatók visszafogott hűvössége.”, mert nem elég az erkölcsi felháborodás
akkor, ha valaki „a legelvetemültebb politikai gonoszság eszközeit ajánlja a magyarok
figyelmébe”.
A tömeg hangosan követelte Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő lemondását,
a megmozdulás szónokait

nagy tapssal fogadták. Rogán

Antal,

a

Fidesz

frakcióvezetőjének, az V. kerület polgármesterének megjelenését külön „Respect
Rogán” („Tisztelet Rogánnak”) táblákkal is köszöntötték. A Parlament előtt összegyűlt
emberek emellett az ország különböző településeinek neveit tartalmazó táblákat
tartottak a magasba – ezek szerint a hallgatóság az egész ország különböző részeiről
érkezett tüntetőkből állt össze. A nácizmus- és fasizmusellenes transzparenseken neves
és ismert, zsidó származású művészek (pl. Hofi Géza humorista, Latabár Kálmán
színész, Radnóti Miklós költő) fotója volt látható, mellükön sárga csillaggal; világhírű
és Nobel-díjas tudósok (például Neumann János matematikus) neve volt „listázottként”
feltüntetve. De egy nagyméretű képen Horthy Miklós és Adolf Hitler korabeli közös
fotója volt látható, rajta az „együtt tették tönkre az országot” felirat – egyfajta
rájátszásként a jobboldali pártok plakátjaira, melyeken prominens baloldali politikusok
(Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon) fotói alatt olvashatta ugyanezt az ország népe.
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5.2.9.2. Rogán Antal beszéde – „A haza ma nem néma.”
A kormánypárt retorikájának egyik aktuális jelmondata ebben az időben:
„Magyarország megvédi polgárait!” Ennek értelmében Rogán Antal beszédében a fő
hangsúlyt a listázás javaslatának elutasítására helyezte, ti., hogy a 20. századi népirtások
minden esetben listákkal kezdődtek. Érvelésének megerősítéseként (backing),
minősítőjeként (qualifier) a „nácizmus borzalmát dermesztő élességgel megidéző”
Pilinszky Jánost, s szavait „használja fel” beszédében:
„Táblára írva nyakadba akasztjuk történeted.” ill. „nem feledhetjük a
vesztőhelyek kockacsendjeit, nem feledhetjük a lágereket, nem feledhetjük a nácizmus
bűneit.”

10. kép: Rogán Antal 2012. 12. 02-án (MTI, Beliczay László)

Beszéde szerkesztése során ügyel annak makrostruktúrájára is: a szónoklatnak
markáns keretet ad a „nyakba akasztott tábla” kép kifejtése – ezzel kezdte, s ezzel is
zárja.
„Józan magyarok milliói ma gondolatban itt vannak velünk, tudják és értik, hogy
azért jöttünk össze, mert ma a Kossuth téren mi akasztunk táblát a gonoszság nyakába.
Rajta a felirat: nem engedjük, ezt már nem engedjük se Gyöngyösinek, se másoknak
soha.”
A beszéd egyik erőssége, hogy személyes példával támogatja meg érvelését –
gyermekeire (ezáltal a családra, mint egyetemes értékre) hivatkozva ad hangot
felháborodásának:
„És legvégső soron azért jöttem, mert személyesen sem tűrhetem. Nem tűrhetem,
hogy felnövekvő gyermekeim, Dániel és Áron lelkét a jövőben ilyen gondolatokkal
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mérgezzék. Nem tűrhetem, hogy bárki részéről azt hallják, a szabadság, az önbecsülés
és a méltóság nem illet meg mindenkit.” A személyes állásfoglalás hitelességet
kölcsönöz a szónoklatnak, megerősíti a szónok ethoszát. „Ezért vittem gyermekeimet
magammal mindig, amikor az elmúlt években az Élet menetével Budapest utcáin
vonultunk. És amikor eljön az ideje, ezért fogom őket egyszer elvinni a halál völgyébe,
Auschwitz és Birkenau lágereibe.”, hogy gyermekei megtanulják: „rövid az út a szívben
lobogó gyűlölettől a porig égett házakig, a haláltáborokig és a tömegsírokig.”
A beszéd stilisztikai érdeme a példa végén található megszemélyesítés-metafora:
„Elmondom majd nekik, hogy amikor először jártam ott, a falak, a kövek, a fák mind
magyarul szóltak hozzám. Magyarok százezreinek hangján kérdezték ugyanazt: miért.”
Zlinszky Aladár az ilyen szóképre használja a „megelevenítés” definíciót (Zlinszky
1914: 191). A beszédben egyébként Rogán szóhasználata, fogalmazása és
mondatszerkesztése egyaránt a „FIDESZ-es retorikai hagyományokat” követi.

24. ábra: Rogán Antal 2012. 12. 02-i beszédének szófelhője (Wordle)

„A haza ma nem néma.” mondatával a kormánypárt álláspontját is ismerteti az
eset kapcsán: nem hallgathatunk, mert azzal hibát követünk el. A gondolat áthallás az
Ószövetségi Ninive történetre, illetve Babits Mihály Jónás könyvének soraira: „mert
vétkesek közt cinkos, aki néma.”
5.2.9.3. Mesterházy Attila beszéde – A „vírus” és „ellenszere”
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke a „vészkorszakot idéző, színtiszta fasiszta
beszédnek” nevezte Gyöngyösi Márton hétfői parlamenti felszólalását, és közös
fellépést sürgetett a szélsőjobboldal ellen. Beszédében a fasizmust életveszélyes vírussal
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azonosítja, s erre a szemléletes képre építi egész érvelését, melynek során a Jobbikot, s
mindazokat vírusgazdaként azonosítja, akik „stadionok lelátóin cigányoznak, zsidóznak,
akik árpádsávos zászlók alatt vonulnak, és akik a nyilasokat éltető írókat emelnek
piedesztálra”. Mesterházy szerint azonban „van ellenszer”: harcot kell indítani az
újfasizmus ellen, de ehhez „szavak helyett tettekre van szükség”. „Mától semmi sem
folytatódhat ugyanúgy, ahogy eddig volt.” Ezért támogatja pártjával az MSZP-vel a
Demokratikus Koalíció javaslatát, amely „karanténba zárná” a Jobbikot (egy emberből
kiindulva fogalmazva meg általánosításokat e módon az egész párttal, ti. a Jobbikkal
szemben, ami érvelési szempontból mindenképpen hiba, illetve manipuláció).

25. ábra: Mesterházy beszédének érvelése a kibővített Toulmin-modellel ábrázolva
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Tény, hogy a vírus – karantén – ellenszer kép is a DK-tól, egészen pontosan
Gyöngyösi Márton hétfői parlamenti felszólalása kapcsán kiadott nyilatkozatukból
származik

(vö.

http://index.hu/belfold/2012/11/26/jobbik_listat_a_zsidokrol/),

de

retorikai kibontása, az érvelés szolgálatába állítása mindenképpen a beszédíró érdeme.

11. kép: Mesterházy Attila 2012. 12. 02-án (MTI, Beliczay László)

Az MSZP elnökeként Mesterházy hangsúlyozta továbbá, hogy a fellépés a
kormányoldal nélkül eredménytelen lesz, ezért arra szólította fel a Fideszt, hogy
használja

kétharmados

többségét

„a

fasisztákkal

szemben”,

Orbán

Viktor

miniszterelnöktől pedig egyenesen elvárja, hogy hétfőn a parlamentben „végre egyszer
a saját hangján” határolódjon el a Jobbiktól, és ítélje el a pártot. Emellett azt követelte a
kormánytól, hogy ne alakítsa át „Horthy emléktérré” a Kossuth Lajos teret.

26. ábra: Mesterházy Attila 2012. 12. 02-i beszédének szófelhője (Wordle)

Beszéde végén Mesterházy Attila azt kérte az egybegyűltektől érvelésének fő
konklúzióját ismételve, hogy mindenki vegyen részt a fasizmus elleni küzdelemben.
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5.2.9.4. Bajnai Gordon beszéde – „Békében akarunk élni!”
Az

Együtt

2014

választói

mozgalom

nevében

Bajnai

Gordon,

volt

miniszterelnök, a Haza és Haladás Egyesület elnöke szólalt fel. Beszédének fő
motívuma, tétele, hogy a magyarok békét akarnak, olyan országot, ahol a félelem
nélküli élet alanyi jog.

12. kép: Bajnai Gordon 2012. 12. 02-án (MTI, Beliczay László)

A volt miniszterelnök reménykeltőnek nevezte, hogy a kormányoldal és a
baloldali ellenzék közösen emeli fel a szavát az antiszemita megnyilvánulásokkal
szemben. Hozzátette viszont, hogy egyrészt bűntudatra ad okot, hogy nem voltak
ugyanennyien a Parlament előtt a romák elleni – hat halálos áldozatot követelő –
gyilkosságsorozat

elleni

tiltakozásul,

másrészt,

míg

„normális

országokban”

természetes, hogy a demokratikus bal- és a jobboldal közösen áll ki a gyűlölet ellen,
addig Magyarország „ma ma nem működik normális országként”, hiszen a közös
tüntetés híre szenzációszámba megy. Ebben szerinte közrejátszik, hogy a politikai
ellenfelek az elmúlt évek fanatikus vitáikban egymást elhamarkodott címkézéssel
bélyegezték: „Ha baloldali vagy – komcsi vagy. Ha jobboldali vagy – náci vagy. Pedig
nekünk, a normális országot akaró embereknek nem érdekünk, hogy igazságtalan,
elhamarkodott címkézéssel szorítsuk ki középről akárcsak egyetlen honfitársunkat is.
Mára ugyanis ez a kölcsönös megbélyegzősdi bizony megosztotta és gyengévé tette
Magyarországot. Rossz üzenetet küldött mindenkinek.” Mindenkinek: a „valódi
náciknak”, a „jobb- és baloldali embereknek” egyaránt. Bajnai ezek után – nagyon
helyesen – nem kezdi el a felelősséget a különböző politikai oldalak képviselőire
„tolni”, sokkal inkább az összefogás erejére hívja fel a hallgatóság figyelmét:
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„De ma nem az egymásra mutogatás ideje van. Ma a gyűlölet elleni összefogás
ideje van.” Hiszen, ha „a normális politizálás új korszakát akarjuk Magyarországon,
akkor annak éppen ez az első számú erkölcsi parancsa. »A nácikkal szemben
mindenkivel össze kell fogni, de még a hatalomért sem szabad összefogni a nácikkal.«”
Hiszen a nácizmus összeegyeztethetetlen az élettel, pusztulást hoz.
Gyöngyösi beszédét „kimagyarázhatatlan”, „antiszemita, gyűlölködő” egyben
„önmagát leleplező beszédnek” tartja: a képviselőt, pártját, a Jobbikot, és „az egész
magyar szélsőjobbot leleplező beszédnek”. Ez a beszéd ébresztette fel a rendezvényen
jelenlévőkben, felszólalókban az „életösztönt”, s ezért került sor a demonstrációra.
„Azért, hogy világossá tegyük: nem vagyunk hajlandók kétszer ugyanabba a
folyóba lépni. Ugyanabba a folyóba, amelynek a partján elárvult cipők – magyar
férfiak, nők és gyermekek cipői – hevernek az idők végezetéig…
Ez a zavaros, bölcs és nagy folyó, a Duna tanúnk rá, hogy nem felejtünk, és nem
engedünk felejteni!”
Hérakleitosz talán legismertebb fennmaradt töredéke a folyó-hasonlat, mely
szerint minden mozgásban van, és semmi sem marad változatlan. Hérakleitosz a
létezőket a folyó áramlásához hasonlítva mondja, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba
a folyóba. A platóni értelmezés szerint, melyet egyaránt elfogadott Arisztotelész és
Theophrasztosz is, Hérakleitosz a folyó-hasonlattal a minden dologban jelenlevő
abszolút változást akarta hangsúlyozni, ti. a még látszólag nyugalomban levő dolgok is
állandó változásban vannak, csak mi ezt nem mindig látjuk. Bajnai beszédében a folyóhasonlattal – melyet a Dunával, s partján lévő Holokauszt-emlékhellyel való
azonosítással hoz közelibbé hallgatóságához – a hibák ismételt elkövetésének
elkerülésére figyelmeztet.
A szónoklatban Mesterházyhoz hasonlóan kórokozóként azonosítja a nácizmust,
mely csak „egy gyönge immunrendszerű szervezetet képes ledönteni a lábáról. Csak
betegeskedő országokat tud legyőzni. Ezért kedveli ez a vírus annyira a gazdasági
nehézségeket, a szociális válságokat, a nemzeten belüli megosztottságot. Mert ez az a
közeg, amelyben el tud szaporodni.” A tüneti kezelés azonban nem elég: a megelőzés a
legfontosabb. Ehhez pedig „jó kormányzás, erős társadalmi közép és egészséges
politikai kultúra kell”.
A beszéd zárása, a végső üzenet megfogalmazása némiképp a hazai jobboldali
retorika elemeit idézi: „Magyarországon nem kell többé félnie senkinek!” Az indoklás
összetett képben megfogalmazott: „Mert, így együtt már hangosabbak vagyunk a
gyűlölet minden szavánál és együtt erősebbek vagyunk már a gyűlölet minden tetténél.”,
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a zárómondat pedig a beszédben megfogalmazottak egyértelmű újbóli kinyilvánítása,
nyomatékosítása: „Magyarok vagyunk, megvédjük egymást és nem félünk!”

27. ábra: Bajnai Gordon 2012. 12. 02-i beszédének szófelhője (Wordle)
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5.2.10. Szent István nélkül nem lehetnénk itt – Orbán Viktor ünnepi beszéde a Szent
István-emlékév alkalmából (2013. 08. 19.)
Az Orbán Viktor által 2013. 08. 19-én elmondott beszéd fajának megállapítása
nem teljesen egyértelmű. Leginkább vegyes típusú: a beszéd egyrészről közéleti (in
negotiis), ünnepélyes tanácsadó (politikai), másrészről bemutató (alkalmi) beszéd.
Tanácsadó beszéd, mert a jövővel kapcsolatos tanács, ajánlás is megfogalmazódik
benne: „bizony (ma is) szükségünk van intelmekre,” (hiszen) ezek nélkül „nem állhat
fenn sem erős haza, sem szerető család, sem boldog ember”, ami a beszéd tétele (a
címében megfogalmazott állítással egyetemben: „Szent István nélkül nem lehetnénk
itt”).
Alkalmi beszéd is, hiszen Orbán Viktor a jeles alkalomból („Államalapító
királyunk emlékéve alkalmából gyűltünk össze.”) dicsér, magasztal: „A kormány mai
székesfehérvári ülése tiszteletadás és főhajtás. Fejet hajtunk e nagyszerű városunk
történelmi érdemei előtt, és kifejezzük tiszteletünket a város mai lakói iránt. Nagyra
becsüljük a város történelmét, és elismerjük azt a vállalkozó kedvet és életerőt,
amelynek Önök, fehérváriak újra és újra bizonyságát adják.” Állításait tényekkel
igazolja, (számszerű) adatokkal támogatja meg: „Vállalkozó kedvről és életerőről vall
az a beszédes tény, hogy az elmúlt évek során Önök 807, azaz nyolcszázhét kisebbnagyobb fejlesztést indítottak meg a kormánnyal közösen, s ezekből már 378 fejlesztést
meg is valósítottak.”

13. kép: Orbán Viktor – „Szent István nélkül nem lehetnénk itt” (hir24)

A beszéd terjedelme és címzettje alapján ünnepi beszéd, egyben méltatás, ha pedig
sajátos (szertartásos) alkalmi beszédként kezeljük, akkor ünnepi beszéd, megemlékezés
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és köszöntő nemzeti, állami és társadalmi ünnepen, illetve személy és/vagy intézmény
jubileumán elhangzó beszéd (vö. Wacha 1994: 44–55).

28. ábra: Orbán Viktor ünnepi beszédének szófelhője (Wordle)

Bármi, amit a hallgatóság evidenciának fogad el, vagy ami támogatja az állítást,
adatként fogható fel. Az adatoknak három fő típust különböztethetünk meg: a
tanúságtételt (testimony), a statisztikát (statistics), és az illusztrációt (example), s
mindegyik típusnak különböző formái lehetnek. A tanúságtétel lehet egy idézet egy
tisztelt forrásból vagy egy interjúfelvétel. Orbán Viktor beszédeinek esetében ez
teljesül: Szent István személyének, s Intelmeinek megidézése megfelelő tanúságtétel,
egyben sikeresen hivatkozik olyan történelmi személyre (s hagyatékára), aki
elfogadható szimbólum az egész ország számára.
Ady Mátyás királyhoz fordul, mert a magyar aranykor képzete vagy tudata
ehhez az időszakhoz kötődik (Dobos 1986: 161). Ahogyan Ady pártfogót keresett a
régmúltban, úgy keresnek a jelenkor magyar politikusai pártfogót a (rég)múltban (pl.
Árpád, Géza, Szent István vagy Koppány, Mátyás király, Rákóczi Ferenc, Kölcsey
Ferenc, Deák Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Apponyi Albert, Horthy Miklós
személyében de a különböző szintű és típusú integrációkban, a jövőben és a jövő
letéteményeseiben (pl. Göncz Árpádban, Horn Gyulában, Bokros Lajosban, Medgyessy
Péterben, Gyurcsány Ferencben, Bajnai Gordonban, vagy éppen Csurka Istvánban,
Antall Józsefben, Orbán Viktorban, Áder Jánosban stb.).
Orbán Viktor ünnepi beszédében Szent István királyt (és a hozzá kapcsolódó
mítoszokat) használja gondolatmenetének példázatossá tételére, ami „az induktív
bizonyítás eszköze. Az indukció során az egyeditől haladunk az általános felé, amely
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valamennyi hallgató számára elfogadható. A példa a témát, ügyet általános érvényűvé
teheti annak a hasonlóságnak az alapján, amely az ügy és a példa között nyilvánvalóvá
válik. A példa lehet rövid célzás vagy kifejtett példázat.” (Adamik–Jászó–Aczél 2004:
357). Orbán beszédének kifejtett példázata:
„Szent István király messze túltekintve a mindennapi élet forgatagán, politikai
küzdelmein és kisszerű pártoskodásán először is az élre állt, így megmentette hazáját és
népét a széteséstől. Ezután megakadályozta, hogy népe visszatérjen a pogányságba.
Ezután kivédte a bizánci birodalomba való beolvadás veszélyét. Ezután megőrizte
Magyarország függetlenségét a németekkel szemben. Ezután politikai egységet hozott
létre a törzsi önállósággal szemben, szilárd államot alapított, és törvényeket adott a
magyar népnek. Ha mindezt nem tette vagy elhibázta volna, ma aligha lehetnénk itt és
így együtt.” Ez az ismétléses alakzatra épülő eszmefuttatás erősíti a beszéd egyik tételét:
„Szent István nélkül nem lehetnénk itt.”
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6. ÖSSZEGZÉS
6.1. Az értekezés tézisei
1.

Az értekezés során több esetben bizonyítottam, hogy a közéleti

beszédekben előforduló stíluseszközök nem csupán „díszítőelemei” az adott
beszédnek, de komoly érvelő funkciójuk, logikai szerepük is van – nem is említve az
érzelmi hatásukat. Ilyen értelemben a politikai stílus a lényeg vagy a tartalom
megjelenítője, nem egyszerűen külső manír vagy választható és elvethető
megjelenési forma.
2.

A jó szónoknak a hallgatóság által elfogadott vélemények és

meggyőződések halmazából kell kiválasztania a meggyőzés szempontjából fontos
elemeket, s jelenlévőkké tenni azokat, a térben és időben egymástól esetleg távol eső
dolgokat is úgy kell lefesteni, mintha jelen lennének. Ennek eszközei a szó- és
gondolatalakzatok. Alkalmazásukkal a szónok érzelmeket ébreszt a hallgatóságban –
a meggyőzés alapját éppen ez az érzelmi elfogadás, azonosulás képezi. Ezért
tekinthetünk az alakzatokra és szóképekre a meggyőzés eszközeiként. A magyar
közéleti beszédekben használt stilisztikai eszközök azonban még nem köthetőek
kizárólagosan bizonyos politikai irányzatokhoz, oldalakhoz vagy személyekhez – ez
pedig jelentősen megnehezíti mind a meggyőzés, mind a be-, ill. elfogadás
folyamatát.
3.

A társadalmi, politikai események erősen befolyásolják a magyar

közéletet, a közéleti szereplők megnyilvánulásait, de ez a befolyásolás kölcsönös. E
jelenségek feldolgozását, a köztük fennálló kapcsolati háló megértését könnyíthetik
meg a politikai mítoszok. A rendszerváltozást követő évtizedek magyar közéletét
átható mítoszok még nem minden esetben letisztultak a kortárs társadalmak politikai
mítoszai is képlékenyek. A magyar közéleti beszédekben használt stilisztikai
eszközökhöz hasonlóan a hazai kortárs politikai mítoszok nem köthetőek
kizárólagosan bizonyos politikai irányzatokhoz, oldalakhoz vagy személyekhez – ez
szintén jelentősen megnehezíti mind a meggyőzés, mind a be-, ill. elfogadás
folyamatát.
4.

A politikai propaganda előszeretettel használ bonyolult, illetve

többjelentésű szavakat, szimbólumokat, amelyeknek aktuális értelme csak egy adott
kontextusban határozható meg. Emellett modern mítoszokat, egyfajta hőskultuszt
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hoz létre, mellyel célja a tömegek mozgósítása, s legvégül hogy előzetes
gondolkodás nélküli cselekvést váltson ki. Ezért egyik fontos eszköze a politikai
propagandának a dichotomizálás, a „mi” és „ők” éles szembeállítása – ez a jelenkori
magyarországi közéleti beszédek egyik fő sajátossága is.
5.

Ha és amennyiben a kommunikációtanra mint a retorika modernizálására

tekintünk, úgy a kommunikációtan alkalmazása segít a jelenkori közéleti beszédek, a
politikai viszonyok és szándékok megértésben is. A kommunikációtan hasznosítható
és alkalmazható a kampányok, valamint a közéleti beszédek (retorikai) elemzése
során is.
6.

Napjaink közéletében – politikai irányultságtól függetlenül – kevés a

Ciceroi értelemben vett „jó szónok”. Olyan, aki gondolatait képes logikus
struktúrába rendezni, egyszerű s egyben nemes szóhasználata segítené azok
megértését. Kevesen hivatkoznak rendszeresen, s következetesen olyan értékekre,
melyeket a hallgatóság magáénak érez (igaz, az értékek megállapítása újabb
kérdéseket vethet fel /vö. 2.1.5.2./), így érveik igazodhatnának a hallgatóság
gondolkodásmódjához és lelkiállapotához. Végezetül alig akad olyan rétor napjaink
közéletében, aki beszédeiben képes lenne rendszeresen, és egyszerre gondolkodásra
késztetni, gyönyörködtetni, megindítani, tanítani, példát s egyben utat is mutatni.
6.2. Továbbmutató kutatási lehetőségek, alkalmazhatóság
A politikai beszéddel foglalkozó nemzetközi és hazai szakirodalom egy – az
értekezésben is idézett – része állítja, hogy aki birtokolja a választók számára
legtetszetősebb, leginkább érthető metaforákat (tágabb értelemben szóképeket és
alakzatokat) s általuk a szimbolikus nyelvi teret, az győzhet a hatalom megszerzéséért,
illetve megtartásáért folytatott politikai versengésben is. A magyar közéleti, politikai
beszédeket alakító stiláris eszközök, metafora-paradigmák, illetve a politikusokhoz
kapcsolódó mítoszok – átfogó jellegű – feltárása még nem történt meg. Úgy vélem, ez
akár széleskörű érdeklődésre számot tartó publikálási lehetőségeket is rejt.
Érdekes alapja lehetne a kutatásoknak a mai magyar politikai beszédek esetében
a Magyarországon korábban tapasztalható konzervatív-liberális tagolódás bal-, ill.
jobboldalivá válása, emellett az egyes politikai erők, politikusok retorikájának
változása, módosulása annak függvényében, hogy kormányzói vagy ellenzéki
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szerepkörben voltak/vannak. Emellett vizsgálhatjuk az egyes politikusokra jellemző
retorikát – az általuk használt stilisztikai alakzatokat, a személyük köré épült
mítoszokat, illetve ezek változását (jó alanya lehet a vizsgálatoknak Orbán Viktor vagy
éppen Gyurcsány Ferenc, hiszen a személyükhöz kapcsolódó mítoszok amúgy is
meghatározták az elmúlt évek, évtizedek közbeszédét).
Vizsgálhatjuk a napjaink közbeszédét leginkább meghatározó pártok (pl.
FIDESZ illetve az MSZP és/vagy DK) egymástól jól /vagy időnként éppen nehezen/
megkülönböztethető retorikáját, metaforahasználatát (út; hajó – vonat; tegnap – holnap;
hazugság – igazság stb.), de akár az újonnan bevezetett, új értelemmel felruházott
„terminus technikusokat” is (hazugságbeszéd – igazságbeszéd).
Stilisztikai, szociolingvisztikai kérdéseket vethet fel a közszereplőktől származó
„aranymondások/aranyköpések” beépülése a köznyelvbe, ezek továbbélése, illetve
mindezen jelenségek okainak vizsgálata.
Az építészet mint kommunikáció vagy mint retorika megközelítés szellemében
vizsgálható lenne hazai közegben, hogyan vált/válik a vizuális nyelv és a retorika az
állam látványos megjelenítésének eszközévé, s miképpen szolgál a művészet és az
építészet a mindenkori politikai rendszer hatalmi stratégiáiként.
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UTÓSZÓ
A jó beszédekben a szónok kielégíti a retorikai szituáció teremtette
szükségleteket, illően világos, kellőképpen ékes. Gondolatait logikus struktúrába
rendezi, egyszerű s egyben nemes szóhasználata segíti a megértést. Olyan értékekre
hivatkozik, melyeket a hallgatóság magáénak érez, így érvei igazodnak a hallgatóság
gondolkodásmódjához és lelkiállapotához. A jó szónok partnernek tekinti a
szónoklataiban megszólítottakat, kifejezve ezzel irántuk való tiszteletét. A jó szónok
elgondolkodtat, gondolkodásra késztet, gyönyörködtet, megindít, tanít, példát s egyben
utat mutat.
Ha arra vagyunk kíváncsiak, mi a politika, akkor nemigen mondhatjuk, hogy
valósága függetleníthető az értelemadástól és az értelemfejtéstől, a nyilvános
megnyilatkozás sokféle formájától. Minden politikai jelenség úgy keletkezik és hal el,
hogy a politizáló ember valamilyen értelmet hoz létre és ejt el, valaminek valamilyen
jelentést és jelentőséget tulajdonít: beszélve cselekszik és cselekedve beszél –
természetesen bizonyos szabályokat követve. A politika azonban nemcsak beszéd, de
létrejötte és fennállása sem függetleníthető tőle! De egyáltalán nem mindegy, hogy
milyen az a forma, milyen a „nyelvi köntös”, amelyben a kifejezésre váró, közölni akart
gondolat megjelenik. A megnyilatkozás hatása szempontjából nem mellékes, hogy jól
van-e megszerkesztve, hogy hallgatni vagy olvasni élvezet-e, vagy éppen kín. A
Rétorikában ez olvasható: „A stílus alapfeltétele a nyelvhelyesség” (Rétorika 1407a). Az
igényes nyelvhasználatra való törekvés igen fontos az évezredes nagy keleti
kultúrákban, a kínaiban és az indiaiban is, de a klasszikus retorikák is nagy hangsúlyt
fektettek erre.
S a jól megformáltság nemcsak a szépirodalmi alkotások iránt támasztott igény,
hanem érvényes követelmény mindenféle megnyilatkozásra. „Szépen az ír és beszél,
akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni. A
művészet pedig ott kezdődik, ahol az ember az ilyen előadással még élvezetet is szerez
hallgatóinak.” (Illyés 1964)
A klasszikus európai retorika a társadalmi gyakorlaton alapszik, a hatalom
megszerzésének vágyában és gyakorlásában gyökerezik. Egyetértek a nézettel, mely
szerint nincs retorikai elmélet gyakorlat nélkül, egyik a másik feltétele, illetve, hogy az
elmélet és gyakorlat 21. századi szétfeszülését egy olyan retorikai megközelítés oldhatja
fel, amely a tudományág egyedülálló pontjára összpontosít: a szóbeli meggyőzés
társadalmi nyelvezetére.
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Elhangzott 1832. nov. 6-án, Nagykárolyban.
http://www.mek.oszk.hu/06300/06367/html/02.htm#14
(Letöltés ideje: 2013. 04. 10., 13:15)
(9.3.) Orbán Viktor beszéde Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén
Elhangzott 1989. 06. 16-án, a Hősök terén, Budapesten.
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Elhangzott Brüsszelben, 2009. január 29-én az Európai Parlament új szárnyának
Antall Józsefről történő elnevezése kapcsán tartott konferencián.
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Nyomtatásban megjelent a Magyar Szemle Új folyam XVIII. évfolyam 3–4.
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(9.7.) Nem leszünk gyarmat! – Orbán Viktor ünnepi beszéde
Elhangzott 2012. március 15-én, Budapesten.
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Elhangzott 2013. augusztus 19-én, Székesfehérvárott.
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(Letöltés ideje: 2013. 10. 10., 14:00)
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7.3. Az értekezés témakörében megtartott előadások
„Zene és szöveg. Dalszövegek retorikai elemzése”
(Elhangzott: 2013. március 28-án, 11:10–11:30 között a XII. szekcióban, az
R/423-as teremben /2013-03-26-28 – XXIII Magyar Alkalmazott Nyelvészeti
Kongresszus: Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális
perspektívák/.)
„A stílus maga az ember” – A mai magyar politikai beszédek stílusa
(Elhangzott: 2013. november 8-án az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke,
az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint a
Rákóczi Szövetség szervezésében megrendezésre került XV. Országos Kossuth
Lajos Szónokversenyen és Retorikai Konferencián (melynek témája a politikai
retorika volt), az ELTE Bölcsészettudományi Karának tanácstermében.)
„"A zene az kell" – a dalszövegek helye a középiskolai magyartanításban”
(Elhangzott:
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9. MELLÉKLET – A RÉSZLETESEN ELEMZETT BESZÉDEK TELJES SZÖVEGE
(A beszédek közlésekor az eredeti (a forrásokban fellelhető) tördelést, és helyesírást
követtem.)
9.1. Áder János beszéde megválasztása után a Magyar Országgyűlésben (2012. 05.
02.)
Tisztelt Ház, tisztelt Elnök Urak, Miniszterelnök Úr, Hölgyeim és Uraim, tisztelt
Honfitársaim!
Amikor az ember elfogadja a felkérést, hogy Magyarország köztársasági elnökének
jelöljék, mielőtt igent mondana, önmagával és honfitársaival szemben is kötelessége
alapos önvizsgálatot tartani. Én is erkölcsi kötelességemnek éreztem, hogy
önvizsgálatot tartsak.
Akik ismernek, pontosan tudják rólam, sosem ijedtem meg a feladattól, a
felelősségvállalástól. A mostani önvizsgálat mégis minden korábbinál nehezebb helyzet
elé állított.
Nehéz munka volt ez, hiszen hogyan is lehetne könnyű önmagunkat egy olyan feladat
súlyával összemérni, mint amit a köztársasági elnöki megbízatás jelent? Ha valakik, az
előttem járók mind ismerik ezt az érzést. És velük együtt most már ismerem én is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország 5. köztársasági elnökeként kimondott első
szavam a köszöneté. Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik támogatták, és azoknak
is, akik kritikával illették jelölésemet. A támogatás mindig sok erőt ad az embernek, a
bírálat pedig arra jó, hogy józanságra, mértéktartásra intse. Ezért is köszönöm meg
Önöknek tiszta szívemből a bizalmat és a fenntartásokat is. Számomra ez így együtt
fejezi ki mindazt, amit a demokrácia és a nemzet egysége jelent.
Egy nemzet igazi egysége ugyanis épp olyan összetett, mint a zenében az összhang, a
harmónia, amely mindig sokféle hangban, sokféle szólamban ölt testet. De ahhoz, hogy
ebben az összhangban mindig szívesen ismerjünk önmagunkra, mindössze egyetlen
dologra érdemes, és kell is vigyáznunk. Arra, hogy soha, egyetlen pillanatra se
feledkezzünk meg arról, mit is jelent a demokrácia.
A demokrácia igazsága ugyanis mindig vitákban születik meg. Ezek a viták lehetnek
élesek, lehetnek kemények, de sohasem hiányozhat belőlük egymás tisztelete.
Magyarságunk tisztelete, európaiságunk tisztelete, nemzeti közösségeink tisztelete,
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alkotmányos jogintézményeink tisztelete.
A második legfontosabb szó ezért számomra a tisztelet szava. Mert fontos tudnunk, és
nem lehet eléggé tudatosítanunk egymásban, hogy a sokféleséget mindig csak egyetlen
apró különbség választja el a széthúzástól, azaz attól, hogy bármelyik pillanatban
terméketlen, ártó, önző, a közösséget indokolatlanul megosztó vagy önpusztító erővé
váljék. És ez a különbség nem másban van, mint a tiszteletben vagy annak hiányában.
Csakhogy ez az egyetlen leheletnyi különbség egész világokat választ el egymástól.
Meggyőződésem,

hogy

mi

magyarok

elsősorban

azzal

bizonyíthatjuk

életrevalóságunkat, ha mindig képesek leszünk, ha lehet, szép szóval, ha kell, kemény
érveléssel, de mindig a tisztelet hangjánál maradva megbeszélni közös dolgainkat.
Ebben kitüntetett szerep hárul mindazokra, akik politikusként vállalnak felelősséget
akár falujuk, akár városuk vagy épp hazánk boldogulásáért. Nem mindegy, hogy milyen
mintát adunk, nem mindegy, milyen értéket közvetítünk.
Tisztelt Honfitársaim! Ma szinte nincs olyan ember, nincs olyan család, nincs olyan
közösség, aki ne érezhetné úgy, hogy az elmúlt években, évtizedekben sok
méltánytalanság érte, és nehezen gyógyuló sebeket is szerzett. Ez igaz a politika
világára is.
Mit tegyünk hát ebben a helyzetben? Én azt javaslom, ne arról szóljon az életünk,
miként toroljuk meg a másikon sérelmeinket! Ehelyett szóljon inkább arról, hogyan
tegyük helyre kudarcainkat és tévedéseinket.
Őszintén hiszem, hogy Magyarország népe sikerre született. De ahhoz, hogy valóban
siker koronázhassa törekvéseinket, néhány dolgot el kell még rendeznünk egymás
között, amelyeket eddig elmulasztottunk.
József Attila szép szavával élve, „a múltat be kell vallani”. Végre nekünk is helyre kell
tennünk tévedéseinket. Tanulnunk kell kudarcainkból.
Mit is kíván tőlünk ez a feladat? Netalán nagy és emberfeletti erőfeszítéseket? Én azt
mondom, semmiképpen. Egyszer az életben álljunk meg egy percre, és kérdezzük meg
önmagunktól:

vajon

hova

juthatunk

egymás

teljesítményének

állandó

semmibevételével, az igazság relativizálásával, egymás lekicsinylésével, vagy épp a
kettős mérce állandó alkalmazásával? Csakis rajtunk áll, milyen sorsot választunk
magunknak. Érdemes belátnunk: amit önmagunkról gondolunk, olyan lesz országunk.
Mert egy országunk van, mert egy nemzetet alkotunk, egyetlen államalkotó közösség
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tagjai vagyunk. Lehet eltérő az értékrendünk, lehet eltérő a meggyőződésünk, lehet
különböző a hitünk, de a mi hazánk Magyarország.
Nem véletlenül mondta Deák Ferenc, akiben a „haza bölcsét” tiszteli az utókor, hogy
„Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos,
jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni”. Magyarország köztársasági elnökeként én
is ezt javaslom mindenkinek. Mindenkinek, akinek fontos közös boldogulásunk.
Tisztelt Országgyűlés, tisztelt Honfitársaim! Annak a generációnak a tagjai, akik a
rendszerváltás idején, 1990-ben születtek, épp mostanában fejezik be egyetemi és
főiskolai tanulmányaikat, vagy most töltik gyakorlóéveiket első munkahelyeiken.
Számukra is szeretném felidézni a demokratikus Magyarország köztársasági elnökeinek
szavait és küldetését.
Göncz Árpád elnök úr megválasztását követő parlamenti beszédében azt hangsúlyozta,
hogy nem fél a vitáktól, és nem fogja véka alá rejteni a véleményét, mert bízik az
igazság erejében, és abban, hogy a magyar nép végül felismeri igazát és érdekeit.
Csaknem 22 év telt el azóta, de ma már világosan látszik, Göncz elnök úrnak mennyire
igaza volt. A magyar nép csakugyan felismerte azt, hogy meg kell követelnie vezetőitől,
hogy a magyar érdekeket képviseljék.
Néhai Mádl Ferenc elnök úr első beszédében a belső béke fontosságát hangsúlyozta, és
a nemzet egységének szolgálatát állította középpontba. Valljuk be, az ő türelmére és
bölcsességére ma is nagy szükségünk volna.
Sólyom László elnök úr beszédében azt hangsúlyozta, hogy „az elnök úgy fejezi ki a
nemzet egységét, hogy annak sokféleségét megőrzi és bátorítja; a sokféleségből nem
szürke átlagot akar kikeverni, hanem egy ideált: Magyarország arcát, ahogy az
emberek ünnepnapon szeretik magukat látni.” Sólyom elnök úr sok honfitársunk
szándékát fogalmazta meg ezzel.
A következő elnök húszéves demokráciánk történetében eddig példa nélküli helyzettel
találja magát szemben: „a nép szuverén hatalmát egyetlen pártszövetségre ruházta át,
ami óriási lehetőség, és ugyanakkor óriási felelősség” – figyelmeztetett mindannyiunkat
Schmitt Pál elnök úr megválasztásakor.
Mindez azt is jelenti, hogy bár a népakarat mindig rész szerint osztja ki a kormány- és
az ellenzéki pártok súlyát, ám e súlytól függetlenül minden parlamenti pártot
egyetemlegesen terhel az ország sorsáért, jó híréért, hiteléért viselt felelősség.
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Magyarország köztársasági elnökeként magam is maradéktalanul viselni fogom az
alaptörvényben rám rótt felelősséget. Miként abban is biztos vagyok, hogy mindannyian
azt várják tőlem, hogy a rám ruházott jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul
érvényesítsem. És érvényesíteni is fogom.
Tisztelt kormánypártiak és tisztelt ellenzékiek! Magyarországnak 1990-ben sikerült
visszatérnie az európai polgári demokráciák családjába.
Bár rögös volt az út, amely idáig tartott, és a múlt árnyéka is hosszan elkísért
bennünket, végre azt is elmondhatjuk, ma már minden feltétel adott ahhoz, hogy új
alapokra helyezzük jövőnket. Mára beláttuk, hogy az új kihívásokra nem lehet régi
válaszokat adnunk. A 20. század kérdéseire 20. századi válaszok születtek. De hogy
melyek a 21. század igazi nagy kérdései, és hogy azokra vajon milyen helyes válaszok
adhatók, azt csak most kutatja a világ.
Ebben a világ népei előtt álló nagyszabású munkában egy dologban biztosak lehetünk: a
mi válaszainkat nekünk kell megtalálnunk.
22 évvel ezelőtt kivívott szabadságunknak hála, igen jó alapokkal rendelkezünk
mindehhez. Megvan a lehetőségünk érdekeink megfogalmazására és képviseletére.
Megvan a lehetőségünk, hogy szabadságban éljünk, hogy bármiről, bármikor szabadon
alkossunk véleményt, és szabad akaratunkból cselekedjünk.
S mindemellett ma már azt is elmondhatjuk, hogy van új, 21. századi, szabadságban és
demokráciában született alaptörvényünk, amely szilárd és legitim fundamentuma közös
értékeinknek.
Olyan alaptörvényünk van, amely kimondja, hogy Magyarország független,
demokratikus jogállam, amelynek államformája köztársaság. Olyan alaptörvényünk
van, amely az egyetemes emberi értékekre és nemzeti hagyományainkra épül.
Új alaptörvényünk Európa legfiatalabb alkotmányaként azonban új korszakhatárt is
jelez a magyar állam 1000 esztendős alkotmányos fejlődésében.
Meggyőződésem, hogy az új alaptörvényünk minden tekintetben megfelelő irányt és
kereteket jelöl ki számunkra ahhoz, hogy politikai nemzetként mindig helyes
megoldásokat találjunk a 21. század alapkérdéseire és kihívásaira.
Tisztelt Honfitársaim! Most külön is szeretnék szólni mindazokhoz, akik a mindennapi
életben helytállva gyermekeket nevelnek, gondoskodnak családjukról, szeretteikről,
idős szüleikről, nagyszüleikről. Mindazokhoz, akik vigaszra szorulnak, és mindazokhoz,
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akik vigaszt nyújtanak másoknak. Mindazokhoz, akik becsülettel keresik a személyes és
közös boldogulás útját.
Önöknek, honfitársaimnak azt ígérem, hogy köztársasági elnökként mindig, mindenütt,
itthon és a nagyvilágban az Önök érdekeit és értékeit képviselem, azaz a magyar
érdekek, a magyar értékek szószólója leszek. Gazdasági, tudományos, kulturális
értékeinké és érdekeinké. Szeretném, ha tudnák, ha minden magyar tudná, a Sándorpalota díszes falai sem fogják eltakarni előlem hazámat.
Kötelességem, hogy abban nyújtsak segítséget, hogy mi magyarok olyasmikről is szót
váltsunk végre, amikre eddig még sosem jutott igazán erőnk és figyelmünk.
Elégedett lennék, ha 5 év múlva azt mondhatnám, hogy ennek eredményeként sikerült
közös nevezőre jutnunk legalább néhány aprónak tűnő, mégis alapvetően fontos
kérdésben. Olyan kérdésekben például, hogy hogyan becsüljük meg a teljesítményt.
Mert ezzel bizony régóta adósai vagyunk önmagunknak. Ha nem így volna, méghozzá
csakugyan régtől fogva, akkor alighanem Széchenyi István sem azt írta volna naplójába,
mint amit azon a nevezetes napon írt, amikor felajánlotta birtokai egyéves jövedelmét a
tudományos akadémia létrehozására.
S hogy mit tartalmazott ez a csaknem 200 évvel ezelőtt írt naplóbejegyzés? Egyetlen
mondatot csupán. Így szól: „1825. november 3.: A kerületi ülésen beszéltem; minden
honfitársamat ellenségemmé tettem.”
Hogy miről beszélt Széchenyi az Országgyűlés kerületi ülésén, tudjuk: felajánlotta
birtokai egyéves jövedelmét. De miért írta vajon, hogy ezzel minden honfitársát
ellenségévé tette? Mert az önzetlenség és a teljesítmény elismerése nem volt divat
akkoriban? Mert az irigység, a széthúzás, az önérdek virágzott volna Magyarországon?
És ha így is volt akkor, vajon ma, közel két évszázad múltán mit írna naplójába
Széchenyi István?
Tisztelt Honfitársaim! Vegyünk végre egy nagyon nagy levegőt, és fújjuk ki magunkból
múltunk minden belénk ivódott átkát és rossz szokását!
Egyszer s mindenkorra tegyük közös életünk központi kérdésévé a teljesítményt, a
cselekvést, a tenni tudó és tenni akaró sikeres emberek megbecsülését! Ha ezért bármit
tehetek, örömmel teszem.
Magyarországon rengeteg nagyszerű teljesítmény születik, ami azt bizonyítja, hogy mi
magyarok nemcsak dolgos, hanem elismerten tehetséges népe vagyunk a világnak. És itt
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most nemcsak a világraszóló magyarokra gondolok, tudósainkra, feltalálóinkra,
művészeinkre, világklasszis sportolóinkra, hanem azokra is, akik munkahelyeiken, a
földeken, az iskolákban, a kórházakban, a vendéglátásban, a szolgáltatóiparban vagy a
hivatalokban teszik becsülettel a dolgukat. Mert sokmilliónyi ember és sokmilliónyi
család mindennapi erőfeszítése, elismerésre méltó teljesítménye működteti országunkat.
Miért nem ezt, a mindennapok teljesítményét tesszük közös életünk legfontosabb
céljává és értékmérőjévé, hogy aztán együtt örülhessünk egyéni, családi és közös
sikereinknek?
Tudom, egyetlen beszéd nem változtatja meg a világot. Mégis mindenkit arra kérek és
buzdítok, fontoljuk meg együtt, min kellene változtatnunk, és mit kellene tennünk azért,
hogy életünk, közéletünk a teljesítmény megbecsüléséről szóljon.
Tisztelt Honfitársaim! Szólítom az anyákat, a családjuk boldogulásáért küzdő szülőket,
és tiszta szívemből kívánom, sorsuk adjon számukra jókedvet, bőséget, mert ők nevelik
a jövő Magyarországát.
Szólítom a tisztességben megőszülteket, adják tovább unokáiknak tapasztalataikat,
életszeretetüket, mert Magyarországnak nagy szüksége van a türelmükre és a
bölcsességükre.
Szólítom a fiatal, feltörekvő nemzedékek tagjait, akiknek sikerén nem kevesebb, mint
hazánk 21. századi nyugatos polgárosodása múlik, és arra kérem őket, igyekezzenek
mindig úgy tekinteni az idősekre, mintha tükörbe néznének, mert unokákból egyszer
majd ők is nagyszülőkké lesznek.
Szólítom a piaci versenyben becsülettel helytálló magyar vállalkozókat, akik millióknak
adnak munkát és megélhetést hazánkban.
Szólítom hazám minden egészséges, életerős polgárát, és arra kérem őket, vigyázzanak
jobban egymásra és önmagukra, mert Magyarország számít az ő teljesítményükre és
megvalósításra váró álmaikra.
Szólítom fogyatékkal élő honfitársaimat, azokat a százezreket, akiktől komoly
teljesítményt követel mindaz, ami másoknak természetesnek számít.
Üzenem nekik, Magyarország nem lenne teljes az ő akaraterejük és az általuk képviselt
értékek nélkül.
Szólítom a megtévedteket, a megalázottakat és megszomorítottakat, és arra kérem őket,
ne adják fel a tisztes életbe, a tisztes boldogulásba vetett reményt, mert Magyarország
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nem mondott le róluk.
Szólítom a hívőket, és szólítom a nem hívőket. Arra kérve őket, hogy mindig lássuk
meg egymásban mindazt, ami összeköt bennünket, mert egymás megértésével
mindannyian gazdagabbá válunk.
Szólítom nemzeti kisebbségeink tagjait, és azt üzenem nekik, biztos vagyok abban,
hogy saját identitásuk megőrzése olyan teljesítmény, amely magyarságukat is erősíti.
Szólítom 56 velünk élő hőseit, akik életüket kockáztatták a magyar szabadságért. Fejet
hajtok 56 hősei előtt, mert az ő teljesítményük nélkül ma más lenne a világ, és más
lenne Magyarország.
Szólítom a határainkon túl élő magyarokat, éljenek bár szülőföldjükön vagy más, távoli
országokban. A nemzet egysége iránti kötelezettségemnél fogva üzenem nekik, nagyra
tartjuk mind egyéni, mind közösségként elért teljesítményeiket, és Magyarországnak
sohasem lesz közömbös a sorsuk.
Szólítom a velünk szomszédos országok népeit, és velük együtt szólítom európai uniós
és NATO-beli szövetségeseinket, és innen üzenem nekik, barátsággal és tisztelettel
vagyunk irántuk, ami azt is jelenti, hogy ugyanezt a tiszteletet és barátságot a magunk
irányában is elvárjuk tőlük.
És végezetül szólítom szülőföldem lakóit, a rábaközi embereket, akik arra tanítottak
engem, hogy csak az elvégzett munka termi meg gyümölcsét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarország Polgárai! Kölcsey Ferenc, aki maga is
országgyűlési követ volt, s akit Deák Ferenc is példaképének tartott, négy szócskát üzen
nekünk, mai magyaroknak. Ezt a négy szót: „A haza minden előtt.”
A haza minden előtt.
Köszönöm. Figyelmük megtisztelő volt számomra.
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9.2. Áder János beiktatási beszéde (2012. 05. 10.)
Tisztelt Honfitársaim, Magyarország Polgárai, Magyarok itthon és a nagyvilágban!
A mai nap, elnöki munkám első napja olyan alkalom, amikor hazánk államfőjeként
állok Önök előtt, és Magyarország polgáraként szólok Önökhöz. Olyan magyar
emberként, aki hálás szívvel áll nemzete előtt.
Hálás vagyok, hogy egy lehetek azok közül, akik azonos nyelvi és kulturális közösséget,
államalkotó népként pedig egy politikai nemzetet alkotnak: hogy egy lehetek Önök
közül, mai magyarok közül. Mindazok közül, akik ma is szívesen emlékeznek a
millennium évében gyakran idézett Szent István-i intelemre, amely így szól: „tartsd
mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem
emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és gyűlölség”.
Tisztelt Honfitársaim! Nem születtem köztársasági elnöknek, mint ahogy egy
demokráciában senki sem születik semmilyen közjogi méltóságra. Magyar embernek
születtem. Magyarnak, és ezért hálás vagyok a sorsnak. Magyarnak, ami azt jelenti, egy
vagyok azok közül, akik az anyákat édesanyának, nyelvüket anyanyelvnek, országukat
hazának hívják.
Szüleim dolgos, családjukat féltőn szerető rábaközi emberek voltak, akikben a tanulás
képessége, a tudás és a szorgalom tisztelete munkált. A tanulást és a kötelességet csak
két dolog előzhette meg náluk: egymás szeretete és tisztelete. Sokat tanultam tőlük,
mint ahogy sokat tanultam egész eddigi életem során. Megismertem a kétkezi munkát,
az egyetemi tudományos műhelyek világát, a hazai és az európai politikát.
Tanulni számomra annyit jelent, mint megérteni önmagunkat és a körülöttünk lévő
világot. Felfogni és elfogadni, hogy bár szabadon gondolkodhatunk és cselekedhetünk,
mégsem élhetünk kizárólag saját törvényeink szerint. Tudomásul venni, hogy bizony
felelősek vagyunk egymásért és közös boldogulásunkért. Ennek felismerésével válunk
nyitottá, s tudunk különbséget tenni jó és rossz, hasznos és ártalmas, igaz és talmi
között.
Ez a tudás. Ez minden tanulás értelme. Ha ezt tudjuk, nagy baj már nem érhet
bennünket.
Kedves Magyarok, tisztelt Honfitársaim!
Tegyük fel a kérdést: Mi tette a magyar népet államalkotó, és államiságát megtartó
politikai nemzetté? Én úgy vélem, elsősorban népünk jóra való nyitottsága. Ez élteti
kultúránkat, ez gondolkodásunk alapja, ez tehetségünk és változtatni akarásunk forrása.
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Ez a magyarázat arra, hogy bár kis nép a miénk, a történelem során mégis sokszor
kerültünk a világ nagy fordulatainak középpontjába. Voltunk Európa védőbástyája, és
nemegyszer volt, hogy mi magyarok mutattunk utat a kontinens többi népének.
Gondoljunk csak a legutóbbi fél évszázad történéseire! 1956-os forradalmunkra, a
vasfüggöny lebontására, szabadságunk és függetlenségünk békés kivívására. Bennünk,
magyarokban mindig megvolt a jóakarat és a képesség arra, hogy újjáépítsük, amit
mások

leromboltak,

hogy

újraegyesítsük,

amit

mások

megosztottak,

hogy

visszanyerjük, amit mások eloroztak. Deák Ferenc is erre építette a kiegyezés művét,
amit Magyarország fejlődésének legfényesebb évtizedei követtek.
Ma is szükség van kiegyezésre. Kiegyezésre, de nem a szó felszínes politikai
olvasatában, hanem annak mélyebb értelme szerint. A kiegyezés számomra azt jelenti,
hogy itt az ideje, hogy mi magyarok kiegyezzünk végre önmagunkkal, mert csak ebből
születhet meg saját belső békénk. Ehhez a belső békét megteremtő kiegyezéshez
egyikünknek sem kell erejét meghaladó nagy tetteket véghezvinnie. Csak néhány dolgot
tegyünk másképp. Elég, ha egyenlő mércével mérünk. Elég, ha tisztelettel viseltetünk
egymás iránt. Ha megbecsüljük, és követendő példának tekintjük a teljesítményt, amit
sohasem valami elérhetetlen ideálhoz, hanem mindig kinek-kinek a személyes
képességeihez viszonyítunk.
Meggyőződésem, az új magyar kiegyezésnek ez a 21. századi útja. Ez szolgálja hazánk
nyugatos polgárosodását. És ezért a kiegyezésért mindannyiunknak van személyes
tennivalója.
Készen állok arra, hogy ebből a nemzet előtt álló nagy feladatból a rám jutó részt
elvégezzem. Javaslom, az önmagunkkal való kiegyezés útját követve kezdjünk el
lépésről lépésre változtatni közgondolkodásunkon. Javaslom, fogjunk hozzá a
munkához. Minél hamarabb. A magam részéről készen állok arra, hogy még ma
nekilássak. Készen állok, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek azért, hogy közös
erővel lélekben ismét felemeljük országunkat. A bennünk élő jót követve tegyük
olyanná, amilyennek szívünk mélyén szeretjük hazánkat.
Készen állok az előttem álló feladatra. Arra, hogy az Önök érdekeit és értékeit
képviseljem, arra, hogy Magyarország köztársasági elnökeként hazámat szolgáljam
„A haza minden előtt.”
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9.3. Orbán Viktor beszéde Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén (1989. 06. 16.)
Polgártársak!
Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra negyven évvel ezelőtt történt bevezetése
óta a magyar nemzetnek egyszer nyílt alkalma, csak egyszer volt elegendő bátorsága és
ereje ahhoz, hogy megkísérelje elérni a már 1848-ban kitűzött céljait, a nemzeti
függetlenséget és a politikai szabadságot. Céljaink máig nem változtak, ma sem
engedünk a '48-ból, így nem engedünk '56-ból sem.
Azok a fiatalok, akik ma az európai polgári demokrácia megvalósításáért küzdenek, két
okból hajtanak fejet a kommunista Nagy Imre és társai előtt.
Mi azokat az államférfiakat tiszteljük bennük, akik azonosultak a magyar társadalom
akaratával, akik, hogy ezt megtehessék, képesek voltak leszámolni a szent kommunista
tabukkal, azaz az orosz birodalom feltétlen szolgálatával és a párt diktatúrájával.
Ők azok az államférfiak számunkra, akik az akasztófa árnyékában sem vállalták, hogy a
társadalmat megtizedelő gyilkosokkal egy sorba álljanak, akik életük árán sem tagadták
meg azt a nemzetet, amely elfogadta őket, és bizalmát beléjük helyezte.
Mi az ő sorsukból tanultuk meg, hogy a demokrácia és a kommunizmus
összeegyeztethetetlenek.
Jól tudjuk, a forradalom és a megtorlások áldozatainak többsége korunkbeli,
magunkfajta fiatal volt. De nem pusztán ezért érezzük magunkénak a hatodik koporsót.
Mind a mai napig 1956 volt az utolsó esély arra, hogy nemzetünk a nyugati fejlődés
útjára lépve gazdasági jólétet teremtsen.
A ma vállunkra nehezedő csődtömeg egyenes következménye annak, hogy vérbe
fojtották forradalmunkat, és visszakényszerítenek bennünket abba az ázsiai zsákutcába,
amelyből most újra megpróbálunk kiutat találni.
Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk – mai fiataloktól – a jövőnket a Magyar
Szocialista Munkáspárt. Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal,
hanem a mi elkövetkező húsz vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik.
Barátaim!
Mi, fiatalok, sok mindent nem értünk, ami talán természetes az idősebb generációk
számára. Mi értetlenül állunk az előtt, hogy a forradalmat, és annak miniszterelnökét
nemrég még kórusban gyalázók ma váratlanul ráébrednek, hogy ők Nagy Imre
reformpolitikájának folytatói. Azt sem értjük, hogy azok a párt- és állami vezetők, akik
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elrendelték, hogy bennünket a forradalmat meghamisító tankönyvekből oktassanak, ma
szinte tülekednek, hogy - mintegy szerencsehozó talizmánként - megérinthessék ezeket
a koporsókat. Mi úgy véljük, nem tartozunk hálával azért, hogy harmincegy év után
eltemethetjük halottainkat, nem jár nekik köszönet azért, mert ma már működhetnek
politikai szervezeteink.
A magyar politikai vezetésnek nem érdeme, hogy a demokráciát és szabad választásokat
követelőkkel szemben - bár fegyvereik súlyánál fogva megtehetné - nem lép fel a Pol
Potéhoz, Jaruzelskiéhez, Li Pengéhez vagy Rákosiékhoz hasonló módszerekkel.
Polgártársak!
Ma, harminchárom évvel a magyar forradalom és harmincegy évvel az utolsó felelős
magyar miniszterelnök kivégzése után esélyünk van arra, hogy békés úton érjük el
mindazt, amit az ´56-os forradalmárok véres harcokban, ha csak néhány napra is, de
megszereztek a nemzet számára. Ha hiszünk a magunk erejében, képesek vagyunk
véget vetni a kommunista diktatúrának, ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az
uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem tévesztjük szem
elől ´56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali
tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Ha van
bennünk elég mersz, hogy mindezt akarjuk, akkor, de csak akkor, beteljesíthetjük
forradalmunk akaratát. Senki sem hiheti, hogy a pártállam magától fog megváltozni.
Emlékezzetek: 1956. október 6-án, Rajk László temetésének napján a párt napilapja, a
Szabad Nép öles betűkkel hirdette címlapján: Soha többé! Csak három hét telt el, és a
kommunista párt ÁVH-s keretlegényeivel békés, fegyvertelen tüntetők közé lövetett.
Két év sem telt el, és az MSZMP Rajkéhoz Hasonló koncepciós perekben ítéltette
halálra ártatlanok százait, köztük saját elvtársait. Mi nem érjük be a kommunista
politikusok semmire sem kötelező ígéretével, nekünk azt kell elérnünk, hogy az
uralkodó párt, ha akar, se tudjon erőszakot alkalmazni ellenünk. Csak ezen a módon
kerülhetjük el az újabb koporsókat, a maihoz hasonló, megkésett temetéseket.
Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József a magyar
függetlenségért és szabadságért adták életüket. Azok a magyar fiatalok, akik előtt ezek
az eszmék még ma is sérthetetlenek: meghajtják fejüket emléketek előtt.
Nyugodjatok békében!
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9.4. Göncz Árpád el nem mondhatott ünnepi beszéde (1992. 10. 23.)
Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Barátaim!
Forradalomról megemlékezni harminchat évvel utóbb igencsak nehéz: ennyi idő alatt
elhalványul, átalakul az emlékezet, rárakódik a közbeeső múlt hordaléka, a változó idő,
a jelen, az átalakulás minden indulati terhe. Ennyi idő múltán a történteket, a lázas
napok valóságát elfedi az egymást követő „megemlékezések” pora: félek, magam is az
ünnepi formaságok – az „ezen túl minden másképpen volt” nyűgét venném magamra,
ha most annak a történelemformáló tizenkét napnak a levegőjét próbálnám felidézni:
ötvenhat véres pátosza felidézhetetlen, minden nagy szó, minden rikító jelző csak fakítja
a valóságot, ahelyett, hogy felidézné. Amit akkor éltünk át, soha többé át nem éljük, az
indulat, ami akkor volt hiteles és valóságos, ma már – ha idézzük – alig több, mint
színpadi díszlet.
Akkor – ha nem gondoltuk is végig – pontosan éreztük, minek vagyunk a részesei, s a
pillanat nagysága súgta meg, mikor mi a teendőnk.
Ma már tudjuk, köztársaságunk kikiáltásának évfordulóján tudatában vagyunk, milyen
folyamatot indított meg az a tizenkét nap, s hogy a folyamat hova vezetett.
Magyarországon ma nincsen idegen katona, függetlenségünk teljes. S tegyük hozzá,
felelősségünk is, hogy e függetlenséget, hazánk hosszú idő után visszanyert politikai
szabadságát mire használjuk, s hogy hogyan élünk vele. A pártállam széthullott, szét az
a világrend is, amely arra épült. S vele együtt a gazdasága. Van valóságos
parlamentünk, s elindultunk az egyetlen elképzelhető úton, amely Nyugatra, a
piacgazdaságon át az Egyesült Európába – mondjuk ki bátran: a jövő felé vezet. Ez az út
keskeny és göröngyös. A múlt rajtahagyta az országon a nyomát; még itt él az állampárt
erkölcsi hagyatéka, az a negyven év, amit ugyancsak hosszú időbe telik önmagunkból, a
társadalom egészéből kigyomlálnunk.
Itt él a félelem a múlttól és a jövőtől. Mint ahogy mindezekkel együtt itt él a közös cél,
a remény, a vállalkozó kedv, az összefogás lényege is. De sokunkban csalódás, testetlen
gyűlölet is.
A forradalom győzelme, leverettetése és a megtorlás után mély változás indult meg
Magyarországon. A mi forradalmunk, majd a többi közép- és kelet-európai ország
forradalmai nyomán gyökeresen átalakult a minket is magába foglaló térség, az
egységessé váló Európa és a világ kényszerítő valóságához és erőviszonyaihoz
igazodva. Forradalmunk leghőbb vágya, a semlegesség ebben a világban értelmét
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vesztette. A versenytársadalom győzelme, a piacgazdaság kikerülhetetlen útja nem
munkástulajdonhoz vezet. A nyugat-európai többpártrendszerű parlamentarizmus alig
tűri azt a fajta közvetlen demokráciát, amely forradalmunkat a közvetlenül választott és
munkahelyi, lakóhelyi közösségek által ellenőrzött munkástanácsok, forradalmi
bizottmányok révén győzelemre vitte.
Ha be akarunk tagolódni a jövendő egységes Európa rendjébe, alkalmazkodnunk kell
hozzá.

Gondolkodásmódunkban

és

viselkedésformáinkban,

a

gazdaságunk

átszervezésével. Ez – hatását tekintve – hosszan elhúzódó forradalom lesz, s ezzel
kénytelenek vagyunk szembenézni. De csak úgy tudunk szembenézni vele, ha
önmagunkkal is szembenézünk. Ha hideg fejjel végiggondoljuk, hogy milyen értékeket
kell óvnunk, mint a szemünk fényét, miről kell lemondanunk, s mit nyerünk vele. A
múltunkból mi az, amit érdemes magunkkal vinnünk, mi az, amiről tudatosan
lemondhatunk, sőt le kell mondanunk. S hogy mi az, amit mi idősek magunkkal fogunk
vinni a sírba – sérelmet, bántást, kudarcot, szép és utólag megszépült emlékeket. A
sérelmeiért, kudarcaiért erkölcsileg, anyagilag még mindig adósai vagyunk a mai
szabadságunkért oly sokat áldozott, az életéből immár kifelé tartó '56-os nemzedéknek.
Mi a szívünk mélyén aligha változunk, de tudnunk kell, hogy az idő igenis előre halad, s
ez hazánk számára viharos, hisszük, hogy előnyös, de korántsem biztos, hogy mindig és
mindenkinek kellemes változásokat hoz. Olyanokat is, amelyek sok szempontból ellene
mondanak '56 emlékének.
Ötvenhatot, bár a magyar nép egészének forradalma volt, ismerjük be, mégiscsak a
fiatalok vívták. S mert forradalom volt, a jövőre irányult. A vágyainkat vetítette ki. Ez
az út, amire most léptünk, 1989-ben – tudatosan vállalva ötvenhat emlékét és szellemét
– szintén a jövőbe, s szintén régi, ötvenhatnál sokkal régebbi vágyaink irányába vezet: a
korszerű,

minden

polgárnak

esélyegyenlőséget,

anyagi

jólétet,

személyisége

kiteljesítését ígérő, egy szóval, demokratikus Magyarország felé. A fiatalok
Magyarországa, a korszerű, XXI. századi Magyarország felé. Útközben a vágyainkból
sok mindent föl kell majd adnunk – ha nem is örökre. Ha szabad azt mondanom, s ha a
jelző nem mond ellent a szó értelmének: tartós forradalom áll előttünk, amit, ugyanúgy,
mint '56-ban, a fiatalok tudnak csak véghezvinni. A mai fiatalok. S ez, mint minden
forradalom, áldozatot kíván, de tisztító vihar is lesz: próbára tesz, szakadatlan kemény
vitákra sarkall, de egyben – a céljait illetően – egységet követel. Mert sok mindent
megengedhetünk magunknak, csak egyvalamit nem, hogy ne érjünk végére ennek a
magunk választotta útnak, hogy történelmileg ismét lemaradjunk.
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1956-ban beírtuk a magyar nevet a világ történelmébe, s ki tudja, mekkorát, de
százévnyinél nagyobbat léptünk előre, az biztos.
Most kicsinyek a lépteink, s ráadásul sokakkal, Európa többségével kell egyszerre
lépnünk, de hiszem, hogy a végén megint csak beírjuk a nevünket a történelembe:
ezúttal nem a vérünkkel, hanem a verejtékünkkel – az eredményeinkkel. Ötvenhat
emlékéből merítsünk erőt az útra. Erőt, elszánt türelmet, akaratot. Mert helyettünk más
nem meríthet, a mi utunkat magunknak kell végigjárnunk, s a végső sikernek ez a
záloga. Hogy igenis végigjárjuk.
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9.5. Gyurcsány Ferenc – Őszödi beszéd (2006. 05. 26.)
(Gyurcsány Ferenc balatonőszödi beszédéből kiszivárgot részletének írott változata)

(...)

Az amit el tudtam nektek mondani itt egy órában, sőt talán több is volt, mint

egy óra, az természetesen nem az egész politikánk. Az természetesen nem képes
magába foglalni egy sor dolgot, amelyet meg kell tenni, és nem képes visszaadni az
egyébként szükséges kommunikációnak azt a sokrétűségét, ami kell a sikerhez. Ezzel
együtt is a figyelmeztetést és a tanácsokat ez ügyben köszönjük szépen.
Ha őszinte vagyok hozzátok, akkor azt tudom mondani, hogy tele vagyunk kétségekkel.
Hogy a magabiztosság mögött ott van az őrlődés és a gyötrődés. Egészen pontosan
tudom, hogy mindaz, amit csinálunk, az nem lesz tökéletes. Hogy egy sor ügyben
fogalmam sincsen, hogy melyik a nem a hatodik lépés – még a harmadikat sem tudom.
Tudom az első kettőt. És egyszerre kell megpróbálni előre vinni ezeket az ügyeket,
fenntartani közöttünk az együttműködést, a jóhiszeműséget, biztosítani a koalíciós
partner támogatását, fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit, és vezető
publicistáit, hogy mire számíthatnak. Bevonni őket ebbe a folyamatba. Megtanulni nem
fölszisszenni minden pillanatban, és menni előre.
Dehogy tudom kiszámolni minden lépésünknek a következményét. Nem tudjuk.
Nincsen ennyi kapacitásunk. Az az igazság, hogy csak reggel 7 órától éjjelig dolgozik
az egész csapat, és hiába, egy pont után nem lehet szélesíteni. Nem tudjuk 12-15
embernél többen körül ülni azt az asztalt, amelynél meg kell állapodni kormányzati
emberekkel, minisztériumi emberekkel, meg szakértőkkel. Nem tudjuk. Ennyi
tehetségünk van, gyerekek.
Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt
megelőző hónapokban, titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási
kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt
megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk, és ti is tudtátok, hogyha el fog
jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk
nem volt. Úgy őriztük a politikai egységet tavaly nyár óta, és mögötte mondjuk, a
szakmai politikai egységet, mint soha ebben az elmúlt években. Vagy talán sose.
Természetesen mindaz, amit tudunk, az anyagaink kidolgozottsági foka hagy maga után
kívánnivalót. Igen. Igazatok van. Pontosan tudjuk mi azt, hogy rengeteg kockázattal
nézünk szembe. Mikor azt mondjátok nekem, hogy vigyázzunk oda, mert hát az
Alkotmánybíróság vissza küldhet dolgokat, tudjuk mi ezt. Nem baj, hogy mondjátok, de
higgyétek el, tudjuk. Egy nagyon szűk csapat dolgozik Petrétei Jóska mögött – mert
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hogy nem engedhetjük be a minisztérium egészére ebben a fázisban még – öt-hat-hét
ember. Reggeltől éjszakáig. A szó legszorosabb értelmében. Hogy nehogy baj legyen.
Őrületbe kergetjük egymást bizonyos pontokon, hogy összeszedjük a szükséges
mennyiségű pénzt. És én magam, amit korábban egy évig nem tapasztaltak tőlem, az
elmúlt egy hónapban talán háromszor kezdtem el üvöltözni és kiabálni, nem bírva
mindennek a feszültségét a tárgyalásokon. Nem a kollégákkal, hanem amikor mennek a
politikai egyeztetések, hogy húzzatok már a picsába ezzel. Gyerünk előre.
Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában
ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet
magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos
volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein,
hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a
liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk
semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati
intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a
kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk
négy év alatt, akkor mit mondunk? Természetesen a dolog az nem szépen, nyugodtan,
aprólékosan fölépített. Nem. Nem. Őrült lóhalálában készül, mert egy darabig nem
csinálhattuk, nehogy kiderüljön, most meg már olyan rohadtul kell csinálnunk, hogy
majdnem belegebedünk. Aztán lassan fölbukunk. Mert nem bírjuk jobban a tempót. Ez
a helyzet. Közben meg meg kell állapodni még a szabad demokratákkal, meg még
miniszteri problémák… ismeritek.
Nézzétek! A dolog az úgy áll, hogy a legrövidebb távon nincsen választás. Veres
Janinak igaza van. Lehet még egy picikét itt teszetoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan
eljött az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg
trükkök százai – amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni – segítette, hogy ezt
túléljük. Nincsen tovább. Nincsen. És persze még gondolkodhatunk nagyon sokáig, meg
kibaszottott sok elemzést el lehet végezni, hogy melyik társadalmi csoportot hogy fogja
végezni(?), azt tudom nektek mondani. Nem tudunk még hetekig elemezni gyerekek,
nem tudunk. Az első nap meg kell mondani, hogy mit kell csinálni azért, hogy ebből
még idén kiigazítás legyen, hogy szeptember elsejétől bizonyos adójogszabályok életbe
léphessenek. Elemezgethetek még egy pár hétig, aztán majd jönnek, akiknek az a
szakmájuk és azt mondják, hogy ők már elemezték. Magyarország le van írva. Ezért
annak az előrebocsátásával, hogy amit csinálunk, az messze nem tökéletes, nem tudok
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nektek B verziót mondani.
Aki a Magyar Szocialista Párt környékén befolyásos véleményformáló makrogazdasági
ügyekben Kornaitól Bokrosig, Békésitől Surányiig, Vértestől a jó ég tudja kicsodáig,
azokkal végigbeszéltük, végigszenvedtük, végigüvöltöztük. És azt is meg kell mondjam
nektek, hogy nagyon sok nagy ötlettel találkozunk. Hű, a hétszázát neki. És kiderül,
hogy még a legnagyobbak is, a legtöbbre tartottak is százmilliárdos nagyságrendű
tévedésekben vannak. Vessünk ki ingatlanadót mindenkire. Tudjátok, hogy mennyi jön
be ingatlanadóból, ha minden ingatlant megadóztatunk, ami 5 millió forintnál drágább?
Alacsony értékhatárt mondtam, nem 100 milliót, ötöt. És egyébként még odaadjuk még
az önkormányzatoknak azt az 52 milliárdot, ami a kommunális adóból bejön, mert
akkor azt oda kell nekik adni, már most az ő bevételük. Az egésznek az egyenlege
kevesebb, mint 20 milliárd forint. Odajön hozzám Magyarország talán legbefolyásosabb
üzletembere, Demján Sándor. Hatalmas nagy hanggal, hogy: Ferikém olvasom a
Sárközi-tanulmányban, hogyha minden háttérintézményt bezárunk, akkor 700-800
milliárd forintot fogunk megtakarítani. Mondom: Sanyikám, normális vagy te? Hát
legalább te tudhatnál számolni, áldjon meg a jó Isten. Odajön Surányi Gyuri barátunk,
hogy ő neki megvan, hogy hogyan kell átalakítani úgy a minimálbér adómentességét,
hogy közben fönt lehessen tartani az igazságosságot. És dolgozunk sokáig vele. Majd
elküldi a papírját végre, amire kiszámolja és kiderül, hogy minden nagyon jó, csak azt
nem tudja, hogy létezik az adójóváírás intézménye ma Magyarországon és azt is át kell
alakítani, és az 230 milliárd forint összességében. Ja? Hát, ha a 200 milliárd forint
benne van a pakkba, akkor már nincsen megoldása. Általában sok jó ötlet van egész
addig, amíg nem kell számolni. Mikor számolni kell, akkor elfogy a tudomány.
Általában sok kritika van, hogy a rendszer nem eléggé kerek, nem eléggé konzisztens,
mindenkinek van ötlete, hogy akkor mit vegyünk ki belőle, hogy a maradék
konzisztensebb legyen és máris éppen csak harmadannyi pénz van, mint amennyit össze
kell szedni. Ja? Úgy én is tudok konzisztens lenni. Ja, úgy én is tudok konzisztens
rendszert. Csak az a problémám, hogy nem 50 milliárdot kell összeszedni, hanem, nem
mondom meg, hogy mennyit. Hát ez a baj. Ráadásul mindezt valahol úgy kell megtenni,
hogy amit akarunk csinálni hosszú távon, azt ne keresztbe verje.
Gyerekek. Nem vagyunk tökéletesek. Egyáltalán nem. Nem is leszünk. Nem tudom
nektek azt mondani, hogy minden rendben lesz. Azt tudom nektek mondani, amit
mondtam az utolsó egy évben. Hogy ami tisztességgel megcsinálható, ami a
tehetségünkből kitelik, mert nem játszunk különleges meccseket, mert az energiáinkat
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nem arra fordítjuk, hogy egymással szarakodjunk, mert nincsenek külön érdekek, amik
egyébként nem bírná ki közöttünk a nyilvánosságot, mert nem valamit akarok veletek
elintézni.
Az a csapat, akire rábíztátok ennek az oldalnak a vezetését, az a csapat képes nagyjából
erre a teljesítményre. Képes nagyjából programot adni. Lehet, hogy van egy másik
csapat, amelyik tud mást. Nem tudunk, nem tudunk ennél többet és ennél jobbat. Nem
leszünk rá képesek. Ha belegebedünk, akkor sem. Nagy munka van, tisztességes munka
van egymás között. Muszáj megcsinálni. Nem beszélek az Új Magyarországról, a
fejlesztésekről, határon túli magyarokról, egyházakhoz fűződő kapcsolatról és még ezer
dologról, mert a nagyhoz képest ma nem ez a legfontosabb. Mindegyikben érdemi,
jelentős és mély javaslataink lesznek. Egyik-másik meglepetést is fog okozni. De az
egészhez képest, amit el kell döntenünk egymás között, nem ez a legfontosabb. Reform,
vagy bukás. Nincs más. És amikor azt mondom, hogy bukás, akkor beszélek
Magyarországról, beszélek a baloldalról, és nagyon őszintén mondom nektek, beszélek
magamról is.
És akarok most egyetlenegyszer mondani nektek három percet. Ezt legfeljebb még
egyszer fogom elmondani nektek. Fantasztikus dolog politikát csinálni. Fantasztikus.
Fantasztikus egy országot vezetni. Az utolsó másfél évet azért tudtam én személy
szerint csinálni, mert egy dolog ambicionált és egy dolog fűtött: visszaadni a
baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet. Hogy nem kell lehajtani a fejét
ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól, meg a jobboldaltól
és tanulja most már meg magát nem ő hozzájuk mérni, hanem a világhoz. Ez adta a
hitet, hogy miért érdemes ezt csinálni. Nagy dolog volt. Imádtam. Életem legjobb része
volt. Most az adja, hogy történelmet csinálok. Nem a történelemkönyveknek, arra
szarok. Egyáltalán nem érdekel, hogy benne leszünk-e, én személy szerint. Egyáltalán
nem érdekel. Csinálunk-e valami nagyot? Azt mondjuk-e, hogy: a rohadt életbe, jöttek
páran, akik meg merték tenni és nem szarakodtak azon, hogy hogy a francban lesz majd
az útiköltség elszámolásunk, bassza meg. Jöttek párak, akik nem szarakodtak azon,
hogy a megyei önkormányzatban lesz-e majd helyük, vagy nem, hanem megértették,
hogy másról szól ez a kurva ország. Hogy megértik azt, hogy azért érdemes
politikusnak lenni itt a XXI. század elején, hogy csináljunk egy másik világot. Csak
azért. Egzisztenciát lehet még találni sokat.
Tudom, hogy nekem ezt könnyű mondani. Tudom. Ne vágjátok mindig a képembe. De
csak azért érdemes. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint
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hogyha kormányoztunk volna. E helyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Nem akarom
tovább csinálni. Vagy megcsináljuk, és van hozzá egy emberetek, vagy mással
megcsinálni. Soha egy darab interjút nem fogok adni akkor, amikor be fogom fejezni,
hogyha vitával fogunk elválni egymástól. Soha. Soha nem fogom a magyar baloldalt
bántani. Soha. De csak azért érdemes csinálni, hogy hozzányúljunk a nagy dolgokhoz.
Elmagyarázni és majd hosszú bizottságokban ücsörögni és majd új munkabizottságot
tartani, aztán majd kideríteni, hogy soha egyetlenegy törvényben nem tudunk
megállapodni, mert újra csak azok a kompromisszumok születnek meg, ami lényegében
a semmittevés kompromisszuma, hogy fönnmaradjon, ami eddig volt. Mert minden más
sérti valakinek az érdekét. Ahhoz másik madám kell. Ez az én imádatomat nem fogja
megváltoztatni, egyáltalán nem. Én nem fogok naponta fölállni. Volt ilyen minisztere
Horn Gyulának is, aki mindig le akart mondani. Volt ilyen miniszterelnök elődöm is,
aki állandóan elmondta, hogy ő, hogy én nem ilyen pasi vagyok. Amíg van benne erő és
megyünk előre, addig igen, és egyszer meg nagyon csöndben elmegyek. Nem érdemes
másért. Mindenki döntse el magában, hogy 4-500 ezer forintért csinálja a dolgot, ami
kurva fontos, különösen, ha az embernek már egyébként nincsen más szakmája, csak ez,
tudom én. Hogy képes-e az elmúlt 15 év összes történetén fölülemelkedni és megkötni
új deal-eket, vagy azt gondolja, hogy ez is egy olyan négy év lesz, hogy á, francba,
túléltük az eddigit is, most is túl leszünk. Volt már elég miniszterelnökünk, hát ezen a
pasin is túl leszünk majd. Mi úgyis maradni szoktunk. Lehet. És azt is mondom, hogy ez
egy legitim érvelés, és nem is bánt, egyáltalán nem, egyáltalán nem. Van ebben a
frakcióban nem egy miniszterelnöknek alkalmas ember. Én azt mondom, hogy vegyen
mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort… aludjon egy-két éjszakát és döntse el
magában, ha mindenki csak ugyanazt tudja mondani, amit az elmúlt években mindig
mondott, és nem jut el odáig, hogy na, a franc egye meg, lehet, hogy mást kell mondani,
mint amit mondtam öt éven keresztül, mert láthatólag soha nem tudtunk megállapodni
egymással.
Mert ha mind a százkilencven ugyanazokat a mondatokat mondja, mint amit az elmúlt
években mondott, akkor ugyanúgy nem fog történni semmi, mert ugyanúgy nem tudunk
megállapodni. Bassza meg, ugyan nem értek egyet, de elengedem. Először csinálják.
Máskor meg azt, … másik engedje el, hogy hadd csinálhassák. Az nem reform, hogy a
többiek változzanak meg. Az nem reform, hogy egyébként kiállunk és mondjuk a
népnek a mantrát. Az a reform, hogy hajlandóak vagyunk mi is egy sor ponton
átértékelni mindazt, amit eddig gondoltunk és tettünk. Ehhez képest az első hónapoknak
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a dolga, a kiigazítás dolga, az csak szimpla kényszer, be kell valljam. Ott tévedtek, ha
azt hiszitek, hogy van választásotok. Nincsen. Nekem sincs. Ma legfeljebb az a
választás, hogy megpróbáljuk-e mi befolyásolni, hogy mi történik, vagy ránk fog
omlani a francba. A megoldásunk biztosan nem tökéletes, igazatok van, biztosan nem,
csak nem tudunk jobbat. Olyat, amiben meg tudunk állapodni a szakma nagy részével,
akivel el tudjuk fogadtatni a piacokkal, el tudjuk fogadtatni a koalíciós partnerrel.
Nálunk, akik nálunk ezt egy páran a tetején csinálják a Bélától a Veres Janiig, a Kiss
Pétertől az Ildikóig, Szekeres Imrétől a Hillerig, meg mondjuk velem, nagyjából
elhisszük, hogy körülbelül jó. Mert ezeknek kell, mindnek el kell hinni. Egyedül, különkülön tudunk mást is, csak nem külön-külön vagyunk, hanem ott ülünk
tizenegynéhányan az asztal körül, és el kell fogadni.
Én azt gondolom, hogy meg lehet csinálni. Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok
gyerekek, igen, lesznek. Lesznek tüntetések, lesznek. Lehet tüntetni a Parlament előtt.
Előbb-utóbb megunják, hazamennek. Csak, csak akkor lehet végigcsinálni, hogyha a
lényegben, a lényegben hisztek és a lényegben van egyetértés. Kikerülni a
konfliktusokat

önmagunk

között,

megijedni

attól,

hogy

egyébként

sértünk

érdekviszonyokat, akkor nem szabad elkezdeni, nem szabad. Semmihez nem
ragaszkodom. Úgy nem igaz, hogy én ahhoz ragaszkodom, hogy van egy valami a
fejemben, hogy annak kell lenni az egészségügyben, annak kell lenni a... Dehogy. Én
ezeket a beszélgetéseket szervezem, mediálom, nyitom ki a pasikat, hogy mondják el,
hogy mi van bennünk. Nem diktálom. Nem igaz. Ha diktálom, akkor, amikor le akarnak
lassulni és nem akarnak megállapodni, hogy gyerünk, a hétszázát neki. Ezt tartom a
dolgomnak. És ha megállapodtunk, akkor ne engedjem, hogy lelassuljanak. Nem arról
szól, hogy nekem van egy Á-tól Z-ig megírt forgatókönyvem Magyarországra és azt
mondom, hogy ki fogom belőletek verni. Egy francot! Van Á-tól Z-ig forgatókönyvem,
hogy hogyan lehet a szocialistákban ott lévő hihetetlen energiát arra fölhasználni, hogy
az országot megváltoztassák, hogy tegyék már bele, hogy legyenek már úrrá végre a
kishitűségükön, meg a régi igazságaikon. Arra van. Aztán amikor nem bírom, akkor
meg kiabálok egyet. Nincsen személyes sztorim ebben az ügyben, egyáltalán nincsen.
Nagy dolgot kaptam ettől, amit az elmúlt másfél évben csinálhattam. Az a személyes
sztorim, hogy változtassuk meg ezt a kurva országot, mert ki fogja megváltoztatni.
Orbán Viktor fogja megváltoztatni a csapatával? Vagy C változat: nem történik semmi.
El lehet még így egy darabig lébecolni. Persze, hogy bonyolult az egészségügynek a
dolga. De hát amelyikünk bemegy egy egészségügyi intézménybe, tudja, hogy
hazugságok sokaságára épül. Persze, hogy az oktatásban borzasztón nehéz bármihez
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hozzányúlni. De igen, azt látjuk, hogy nem egyenlően osztja a tudást széjjel.
Valamelyikőtök mondta, az mégis csak – talán az Arató Gergő – azért mégis csak a
legnagyobb igazságtalanság, kérem szépen, hogy a magyar oktatási rendszer egyik
oldalról a köztünk lévő társadalmi különbségeket fölerősíti, nem gyengíti, aztán meg
szegregál is. Hát ez az igazi nagy probléma, ez a nagy gond. És az a nagy gond, hogy
azoknak adjuk az ingyenes állami oktatás, kérem szépen, akik a legjobb családokból
jönnek. Hát ehhez képest nem az a botrány, hogy ki kell fizetni 3 százalékonként. Ha
van társadalmi botrány, akkor az, hogy a felső tízezer termeli magát újra közpénzen. Mi
meg ezt nem merjük kimondani, és be vagyunk szarva, hogy azt mondjuk, hogy
egyébként a 7 százalékot akkor tessék fizetni. Ne áltassuk itt egymást. Ez az igazi
botrány. Az az igazi botrány, hogy akiről a Laci beszél, az ő cigány embereinek, annak
tized olyan jó minőségű egészségügyi szolgáltatás jut, mint nekem. És mióta az anyám,
az anyámnak ismerik a nevét Pápán és Gyurcsány Katusnak hívják, azóta neki is jobb
jut, a kurva életbe! Nem tudta, hogy mi történt. Megjavult az egészségügyi rendszer,
fiam? Mondom: egy lószart, mama. Az az igazság, hogy fölismerik a nevedet. Ez
botrány. Hát ehhez képest, társadalmi értelemben a vizitdíj semmi. Az nem botrány, az
kényelmetlen politikailag, meg kifizetni. Mert politikailag lehet neki súlyos
következménye. De őszintén szólva ez a következmény legfeljebb bennünket érint, ha
idióták vagyunk. A társadalmi következménye, az meg mindenkit érint. Mi azért nem
merünk hozzányúlni egy sor nyilvánvaló társadalmi hazugsághoz, mert félünk a ránk
ható politikai következményektől.
De hölgyeim és uraim! Ez egy pár száz embernek, meg a családjának, meg az
ismerősének a problémája a miénk. De nem azért kell politikusnak lenni, mert ebből
olyan kurva jól meg lehet élni. Mert már elfelejtettük, hogy milyen autófényezőnek
lenni. Hanem azért, mert meg akarjuk ezeket oldani. Egyébként pedig épp az az elmúlt
négy évnek a tapasztalata, épp az Horn Gyula kormányzásának tapasztalata, hogy nem
abba szoktak belebukni emberek, hogyha valamit csinálnak, meg ha nem csinálnak. A
francba is, mibe is akkor? El kell indulni. Tudni kell, hogy mit akarunk csinálni.
Irtózatos lesz az első pár év, persze. Teljesen érdektelen, hogy 20 százaléka a
lakosságnak fog ránk szavazni. Tavaly nyáron az utolsó nyolc évben először a 100
emberből a Szonda szerint csak 18 mondta, hogy ránk fog szavazni. Tavaly nyáron,
gyerekek! Egy évvel később nyertünk. Mi lenne, ha nem az egymás közötti faszkodás
miatt veszítenénk el a népszerűségünket, hanem mert csinálunk nagy társadalmi
ügyeket. És nem probléma, hogy elveszítjük akkor egy időre a társadalom, a
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támogatásunkat. Aztán majd visszaszerezzük. Mert majd megértik. És el lehet majd
menni vidékre nyugodtan, hogy megcsináltuk, a hétszázát. Nem lett mindenkinek jobb?
Igazuk van. De neki, meg neki, meg neki, meg kollégiumok épültek ebben a nyüves
országban végre újra. Erről szól a politika. Nem arról, hogy melyikünkből lesz kerületi
polgármester, mégis hány darab helyettese lesz. Fontos az is, tudom én, nem vagyok
naiv. De nincs benn az ország első száz legfontosabb ügyébe. És mi döntjük el, hogy
melyikkel foglalkozunk, mi. És az ország azt gondolom, hogy megérdemelné, meg mi
magunk is, hogy ilyen dolgokat csináljunk.
Szóval azt tudom nektek mondani, hogy álljunk meg, csináljuk meg. Sok igazságotok
van a figyelmeztetésben, a féltésben, a részletek ügyében. Csak azt tudom mondani,
hogy nem fogok játszani semmilyen játszmát sem így, sem így. Tesszük a dolgunkat.
Amíg nagy tempóval lehet menni előre, addig megyünk. Ha nem lehet menni, és
elmagyarázzátok, hogy igen, de… Ahhoz énszerintem én nem köllök. Ahhoz más kell.
És írok majd kibaszott jó könyveket a modern magyar baloldalról.
Gyerekek!
Mit? Kell még valamit mondanom, Ildikó?

237

9.6. Antall József – egy politikus és államférfi ars poeticája /Mádl Ferenc beszéde/
(2009. 01. 29.)
I
1990

tavaszán,

kormányfővé

választása

után,

majd

különböző

évfordulós

megemlékezések táján sokan kerestek méltó megnevezést arra, hogy igazából mi is volt
Antall József. Tanár? Történész, a tudománytörténet, a művelődés- és oktatáspolitika,
az államtudományok, a társadalom- és politikatudományok művelője? Politikus?
Ő maga egy 1990-es interjúban misszionáriusnak, sőt fanatikusnak is nevezte magát
amiatt, hogy az ország drámai helyzetében kormányfői szerepet vállalt.
Lassan két évtized távlatából szemlélve teljesítményét – életművének lényegét tekintve
–, leginkább politikusnak és államférfinak kell mondanunk, aki kétségkívül történelmi
személyiség volt.
Biztos vannak, akik túlzásnak tartják, de azt hiszem, van igazság abban, ha
pályaképének alakulásában Platón életútjának mai változatát látjuk.
Politikusnak készült, mint Platón.
Ebben tanítómesterei korának politikai élete, a családi hagyományok és saját
tanulmányai voltak.
Platón elhagyta a politikai pályát, mert Athénban eluralkodott a zsarnokság. Mesterét,
Szókratészt halálba küldték. Ezután került alkotásainak központjába az ember és a
társadalom filozófiai terápiája. Ennek jegyében gondolkodva születtek művei a
társadalom és az állam működésének etikus rendjéről, az államformákról, a
demokráciáról.
Arról, hogy az államot jól csak mély és helyes erkölcsi, politikai és filozófiai
ismeretekkel lehet vezetni, másként csak gyalázatosan kormányozzák az országot.
De Platón a politikába nem tért vissza.
Antall József attól kezdve, hogy Magyarország sorsa a kommunista diktatúra lett, a
platóni utat járta. Nem lépett politikai pályára. Gimnáziumi tanár lett, majd
tudománytörténészként az Orvostörténeti Intézetben dolgozott. De azzal a talán még
önmaga elől is titkolt szándékkal, hogy tudását egyszer a gyakorlatban is hasznosíthatja,
itt sem szakadt el a politikatörténet és politikatudomány művelésétől.
Ezért akart minél elmélyültebb ismereteket szerezni.
Ezért akarta tudni, hogy a történelem és saját kora politikai döntései során mit és
hogyan lehetett, vagy lehetett volna jobban tenni.
Ezért mélyedt el a nemzeti és az európai történelem meghatározó erőtereinek és
eseményeinek

világában,

az

ezekről

szóló

nagy

filozófiai

és

közjogi
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instrumentumokban: Platón Államában, Arisztotelész Athéni Alkotmányában, első
szent

királyunk,

Szent

István

(975-1038)

Intelmeiben

és

törvényeiben,

az

Aranybullában (1222) – a magyaroknak az angliai után csak hét évvel később
keletkezett Magna Chartájában –, az újkor és a jelenkor alkotmányaiban, a magyar
politikai gondolkodás klasszikusaiban, köztük Eötvös József életművében, vagy éppen
az európai integrációt megfogalmazó Római Szerződésekben.
Miközben alig hihette, hogy egyszer maga is alakítója lehet a történelemnek, arra
törekedett, hogy az esetleges szerep teljes felkészültségben találja.
Ez – mint tudjuk – bekövetkezett.
Antall Józsefet megtalálta a történelem. Előbb csak rövid időre: 1956-ban őt is harcba
hívta a magyar forradalom és szabadságharc, amelynek eseményeiben tevőlegesen részt
vett, politikai erőinek szervezésében is szerepet vállalt.
Antall József számára már a békés forradalom 1990-es kiteljesedése előtt eljött a
felelősség – a szabadságért, demokráciáért, jogállamiságért, a szabad európai népek
családjába tartozásért való cselekvés – órája.
Néhány sűrű év során ennek jegyében írt, szervezett, beszélt itthon, Európában és
Amerikában politikai fórumok sokaságán. Koncepciókat, cselekvési programokat
tervezett és vezetett. Pártstruktúrákat vizsgált és formált, hogy illeszkedjenek az európai
formákhoz. Aktív szerepe volt az átalakulás új alkotmányos rendjének kialakításában,
annak jegyében, hogy „mi, Magyarország népe...” szabad választásokat és szabadon
választott kormányt akarunk, aminek aztán vezetője lett.
Ez történt Antall József aktív politikai szerepvállalásának első állomásain.
II
Antall József kormányfői missziójának filozófiai-erkölcsi eszméit és a politikai
cselekvés stratégiai elveit széles körű közjogi műveltsége ellenére sem csupán
könyvekből tanulta. Gondolkodását a nemzet és cselekvő polgárainak történelmi
küzdelmei, sikerei és drámái, ezeknek őáltala mély empátiával átélt tanulságai
formálták. Úgy, ahogy mindebben a nemzet megfogalmazta politikai eszméit és
cselekvési stratégiáit.
Engedjék meg, hogy a következőkben az Antall József politikájában eszmévé
magasztosult tanulságok és üzenetek közül a legfontosabbakat felidézzem.
A nemzetben és nemzetekben való gondolkodás, a nemzet létérdeke szerint megjelenő
lelki készség és cselekvés, a nemzettudat fontossága lett történelem- és politikafelfogásának pillére.
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Ezt nemzeti örökségünk sok történése és tanulsága írta a magyarság politikai
életrajzába. Íme néhány epizódja ennek a történetnek.
A magyar nemzet a vérszerződés meseszerű történetében született meg. A legenda
bizonnyal igaz volt, mert a hét törzs döntése, hogy Álmost vezérükké választják,
vezetésének és utódainak alávetik magukat, együtt indulnak egy új hon elfoglalására,
alkotmányos jelentőségű volt; a magyar nép történelmi alkotmányának első és
legfontosabb cikkelye. Enélkül a magyarság szétszóródott és feloldódott volna a
népvándorlás sodrásában.
Szent István az ország minden lakója számára szervezte meg az állami és egyházi élet
és igazgatás rendszerét.
Befogadó nemzetpolitikájával az egész magyarságot gazdagította a más nyelvű népek
kultúrájával. Ennek eredményeként mindennapjainkban, de forradalmainkban és
szabadságharcainkban is megmutatkozott az egykor egyetlen országban, ma egyetlen
régióban élő magyarság és a vele együtt élő nemzetek egysége és sorsközössége.
Ennek a közösségnek jegyében mondta kormányfői programbeszédében Antall József,
hogy lélekben tizenötmillió magyar miniszterelnökének érzi magát. Ez a kijelentése
politikai felfogásának egyik alapelemét fejezte ki. Különösen a határokon túli
magyarságnak adott ezzel hitet és erőt, hogy szülőföldjén is élhet magyarságához méltó
életet, mert a haza felelőssége ennek támogatására is kiterjed.
Politikai eszmevilágában a nemzeti függetlenség védelme a legfőbb nemzeti kötelesség
volt.
Antall József 1992. augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, Szent István napján a budai
Várban mondott beszédében szólt első királyunknak a független magyar állam
megteremtésében betöltött sorsdöntő történelmi szerepéről. Arról, hogy a királyi
hatalmat a belső és külső támadásokkal szemben megerősítette, királyi koronát a
pápától kért és kapott, és „olyan önálló magyar államiságot tudott teremteni, amely nem
vált vazallusává egyetlen birodalomnak sem” (Modell és valóság, Budapest, 2. köt. 205.
old).
Sorsdöntő időkben az ország vezetői - a várnai csatában 1444-ben és Mohácsnál 1526ban elesett királyaink, szabadságharcainkban függetlenségünkért is mártírhalált halt
kormányfőink, gróf Batthyány Lajos és Nagy Imre - nem haboztak életüket áldozni a
haza védelméért.
Ez a szellemi örökség Antall József politikusi és emberi krédójába is bevésődött. Ennek
jegyében vállalt bátor és sikeres harcot a Varsói Szerződés felmondásában.
A keresztény örökség erkölcsi, politikai és kulturális értékrendjének erősítését kérte tőle
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és tőlünk a történelem.
Számára a kereszténység az európai és magyar történelem eseményeiben és
tanulságaiban is megjelent. A keresztény hitre térés, Róma követése a Nyugathoz
csatlakozást jelentette. Korunkban a kereszténység erkölcsi-politikai és kulturális
üzenetét Antall József olyan forrásokból erősítette meg, mint az egyház társadalmi
tanítását megújító enciklikák, köztük II. János Pál Redemptoris missiója.
Antall József politikai eszméibe beépült az Európai Unió hitüket gyakorló
kereszténydemokrata alapító atyáinak nézetrendszere arról, ahogy az európai integráció
jövőjét a keresztény erkölcsi értékek kibontakozásában látták. Ahogy Schuman
fogalmazott: „az európai demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét... A
demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz. Egy kereszténységellenes
demokrácia olyan karikatúra lesz, amely vagy zsarnokságba, vagy anarchiába süllyed.”
Ez volt Antall József politikai hitvallása is: többször hangot adott annak, hogy igazában
csak a keresztény Magyarországnak van jövője, értelme.
Antall József külpolitikai krédóját - a jobb, európai sorsot áldozatokkal is támogató pro-európai identitás jellemezte.
Az európai kultúra értékeiben és politikai-gazdasági kapcsolatainkban megjelenő
kölcsönös érdekeltségünket a magyar királyok és kormányok sora írta bele országunk
külpolitikai stratégiájába.
A történelmi örökségből ehhez Antall József sok mindent számba vehetett.
Szent István katonai, diplomáciai, kulturális, egyházi, gazdasági és dinasztikus utakon
tudott stabilitást, békét és együttműködési klímát teremteni a tágabb régióban.
Luxemburgi Zsigmond német-római császár és 50 évig magyar király (1387-1437) – fél
Európára kiterjedő uralkodásával

mintegy megtestesítője volt

a

pro-európai

identitásnak. Uralkodása nagy gazdasági és kulturális felemelkedést is hozott, így a ma
is oly impozáns budai királyi vár kiépítését.
Európai kultúráját az is jellemezte, hogy korabeli források szerint a pápával latinul, a
művészekkel olaszul, a notabilitásokkal magyarul és csehül, lovaival németül,
önmagával franciául beszélt.
Amikor az ottomán hódítás megjelent a Balkánon, Zsigmond stratégiájának
középpontjába Magyarország és Európa védelme, a török hódítás megállítása került.
Seregei többször nyertek csatát, de 1396-ban Nikápolynál, a havasalföldi-bolgár határon
súlyos vereséget szenvedtek. Ő maga csak hónapokig tartó bolyongás után tudott
visszajutni Budára.
Zsigmond volt az egyetlen magyar király, aki átkelt a csatornán, és a törökökkel
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szembeni erőfeszítéseihez 1416-ban Canterburyben szövetséget kötött V. Henrikkel.
1456-ban Belgrádnál Hunyadi János nemzeteket összekötő összefogással kivívott
győzelme hosszú időre megakadályozta a török birodalom európai terjeszkedését. De
előtte 1444-ben Várnánál, majd 1526-ban Mohácsnál magyar királyok estek el ebben az
élethalálharcban.
A magyar történelem századainak, így a 20. századnak is, vigasztaló tapasztalata, hogy
az Európa által cserbenhagyott pro-európai külpolitika magyar áldozatai mégis
megtérülnek. Így például az egykori törökellenes harcok erőfeszítései abban, hogy
1686-ban az európai és magyar seregek együtt szabadították fel Budát.
Antall József többször hangsúlyozta, amit a francia, az amerikai, a német és más
kormányfők is elmondtak, hogy az 1956. évi magyar forradalom és szabadságharc volt
az a történelmi esemény, amely a szovjet kommunista diktatúra legyőzhetetlenségének
és progresszív szerepének mítoszát Európában megtörte.
Ezzel a magyar nép készítette elő a Szovjetunió világuralmi ambícióinak feladását, és
azt, hogy Európának ez a megszállt és elnyomott régiója visszanyerje szabadságát.
Kormányfői beiktatásakor mondott beszédében Antall József azt hangsúlyozta, hogy
kormánya a szabadság, a nép, a gazdasági fordulat kormánya és európai kormány lesz.
1993. június 16-án a Budapest Collegium ünnepi avató ülésén Weizsäcker német
szövetségi elnök és más neves külföldi és hazai személyiségek jelenlétében
pragmatikusan is megfogalmazta, mit ért ezen: „Nem elégszünk meg a már kivívott
társulási szerződéssel, hanem az ezredfordulóig mindenképpen rendes tagjai akarunk
lenni az Európai Közösségnek. Ugyanakkor térségünk biztonságát, világunk megbillent
egyensúlyát csak a transzatlanti gondolat jegyében, a NATO megőrzésében és
felelősségi körének kiszélesítésével tudjuk elképzelni.”
III
Még soká lehetne elemezni Antall József gondolkodásának karakterjegyeit. A
legfontosabb talán mégis az a súlyos jelentésű, szép szavakkal elmondható üzenet, amit
így fogalmazhatunk meg: a Sion hegyén közzétett Törvény, a Hegyi Beszéd legfőbb
parancsából, az ember szeretetre-utaltságából következik az élet, a szabadság, a plurális
demokrácia, jogállamiság, az emberi méltóság, a szülő, az élettárs, a gyermek, a
tulajdon tisztelete. Olyan alapvető parancsok, mint a szolidaritás, az igazságosság, a
társadalom gyakorlatában pedig a szabad választások, az együttműködés, de még a
szociális piacgazdaság is.
Ez Antall József politikai és államférfiú krédójának szakrális alapokon nyugvó tartalma.
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IV
Befejezésül essék szó arról, hogy ő maga mennyi humorral és öniróniával nézte a súlyos
felelősséget rá rovó politikai tevékenységét.
1991-ben a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén, ahová az állam- és
kormányfőt időnként meg szokták hívni, Bertrand Russell szavaival értékelte életútját.
Valahogy így: amikor ifjú voltam és a legokosabb, akkor matematikus voltam; amikor
éreztem, hogy elmém éle kezd csorbulni, felcsaptam filozófusnak; amikor már nem volt
elég egzakt a gondolkodásom, akkor történetíró lettem; és mostanság, életem vége felé,
hogy a szellemi erő gyengülését fedezem fel magamban, politikus lettem.
Látva, hogy a politika művészetében Antall József mit tanult, írt, alkotott és tett, bízvást
mondhatjuk, hogy a Bertrand Russell-i diagramban – hogy ti. a politikai bölcsességhez
kevés szellemi erő is elég –, igen, ebben biztosan tévedett.
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9.7. Nem leszünk gyarmat! – Orbán Viktor ünnepi beszéde (2012. 03. 15.)
Tisztelt Ünneplők! Polgártársak! Magyarok!
Isten hozta Önöket Kossuth Lajos terén! Köszöntöm azokat is, akik ma szerte a Kárpátmedencében otthon vannak velünk Kassától Székelyudvarhelyen és Munkácson át
Szabadkáig. Ez a nap a szabadságharcosok napja. Ez a tér a szabadságharcosok tere. És
azért jöttünk ma éppen ide, mert mi, magyarok a szabadságharcok népe vagyunk. Nem
azért jöttünk, hogy elődeink derék szokása szerint megemlékezzünk a dicsőséges
múltról. Azért jöttünk, hogy emlékeztessük magunkat a márciusi ifjak bátorságára.
Szavaimmal most nem múzeumot akarok emelni nekik, hanem emlékeztetni akarom
Önöket, hogy mi, ma élő magyarok 48 örökösei vagyunk. Igen, mi, akik itt állunk, és
magyarok milliói szerte a világban 1848 politikai és szellemi örökösei vagyunk. 1848
politikai és szellemi programja úgy hangzott: nem leszünk gyarmat! A magyarok
programja és kívánsága 2012-ben így hangzik: nem leszünk gyarmat! Külön tisztelettel
köszöntöm azokat a polgártársainkat, akik a januári Békemenetben kiálltak
Magyarország szabadságáért és függetlenségéért, és ezzel kiálltak egymás mellett is.
Magyarország a rá nehezedő nemzetközi nyomással és diktátumokkal szemben nem
tudta volna felvenni a kesztyűt 2011-2012 telén, ha nem lépnek sorompóba százezrek,
hogy tudtára adják mindenkinek: a magyarok nem fognak idegenek diktátumai szerint
élni, nem fogják feladni sem a függetlenségüket, sem a szabadságukat, és ezért nem
fogják feladni a húsz év után végre valahára megszült alkotmányukat sem. Köszönet a
kiállásért!
Jó okunk van tehát arra, hogy 164 év múltán is kövessük a 48-asok példáját. Igen ám, de
melyiket? Az ember ifjúkorában radikális, mint Petőfi, aki fel akarta akasztani a
királyokat, férfikorban inkább józanul tettre kész, mint Kossuth, később pedig inkább
hajlik a bölcsességre és a fontolva haladásra, mint Széchenyi. Mikszáth hatvan évvel a
szabadságharc után így írt a márciusi ifjakról: „nem fontolgattak semmit, hanem
nekivágtak, és megcsinálták március 15-ét egy verssel és egy pár csörömpölő jurátuskarddal. S mi most is ebből élünk.” Írhatta volna az 56-os pesti srácokról is. Nekivágtak,
megcsinálták, s bizony, mi most is abból élünk. S írhatta volna az 1989-es rendszerváltó
tömeggyűlésekről is, amelyekkel egyszerre szorítottuk ki a kommunistákat a hatalomból
és a szovjeteket az országból. S bizony, mi most is abból élünk. Bizony, mi 1848 óta
egy versből, a magyarok szabadságverséből élünk: „A magyarok Istenére esküszünk,
esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” De mit mondanánk mi, mai magyarok a
48-asoknak? Tartjuk-e még az esküt? Szabad-e ma a magyar? Szabad-e az a magyar,
244

akit víz alá nyom az adóssága? Szabad-e az a magyar, akinek a saját otthon csak
vágyálom? Szabad-e az a magyar, aki háromszor is meggondolja, vállaljon-e újabb
gyereket? Szabad-e az a magyar, aki évek óta nem talál munkát? Szabad-e az a magyar,
akinek éhes a gyermeke? Szabad-e az az ország, ahol minden száz jövedelemadóforintból kilencven a hitelezőkhöz kerül? Szabad-e az az ország, amely szilárd talaj
helyett adósságingoványon áll? De a nagy március óta sohasem voltunk még ilyen közel
a szabadsághoz. Mert még sohasem voltunk olyan egységesek, mint ma. Ne tévessze
meg Önöket, ha holnap azt olvassák a nemzetközi sajtóban, hogy csak néhány százan
voltak itt a téren, és azok is a kormány ellen tüntettek. A dolog úgy áll, hogy hosszú
évtizedek óta nem voltunk olyan erősek, mint ma. A dolog úgy áll, hogy még sohasem
állt ennyi politikai, alkotmányos és gazdasági eszköz a rendelkezésünkre, hogy
kitörjünk a kiszolgáltatottságból. A dolog úgy áll, hogy ma már elegen és elég elszántak
vagyunk, hogy a szabadságjogaink után kivívjuk a szabad magyar életet is.
Tisztelt Ünneplők!
Nekünk a szabadság azt is jelenti, hogy nem vagyunk alávalóbbak másoknál. Azt
jelenti, nekünk is kijár a tisztelet. Azt jelenti, hogy magunknak, magunkért dolgozunk,
és nem fogjuk adósrabszolgaként leélni az életünket. Azt is jelenti, hogy nem vihetik el
fejünk felől az otthonainkat. A szabadság azt jelenti, hogy nekünk is jár az esély, hogy
megdolgozhassunk a saját felemelkedésünkért. Mi nem ajándékba kértük sem a
felemelkedést, sem a jó életet, sem a sikert. Mi mindig dolgoztunk, és dolgozunk érte
ma is. Csak az értelmes munka esélyét, csak az adósságból való kijutás ésszerű és
méltányos lehetőségét akarjuk ma is. A szabadság azt jelenti, hogy magunk állapítjuk
meg saját életünk törvényeit, mi magunk döntjük el, mi a fontos, és mi nem az. Magyar
szemmel, magyar észjárás szerint és a magyar szív ritmusát követve. Ezért mi magunk
írjuk az alkotmányunkat. Nincs szükségünk szamárvezetőre, és nem kérünk az idegenek
kezünket irányítani akaró kéretlen segítségéből sem. Jól ismerjük a kéretlen elvtársi
segítség természetrajzát, és felismerjük akkor is, ha nem váll-lapos egyenruhába, hanem
jól szabott öltönybe bújik. Mi azt akarjuk, hogy Magyarország a saját tengelye körül
forogjon, ezért a jövőnk zálogát jelentő alkotmányt meg fogjuk védeni. Tisztában
vagyunk a kihívás és a feladat súlyával, ezért tudjuk, hogy itt és most egyszerre van
szükségünk a radikális Petőfire, a tettre kész Kossuthra és a bölcs Széchenyire.
Tisztelt Ünneplők!
Krasznahorka égő várának fényénél, a nemzetközi pénzügyi rendszer felől érkező
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morajban, az európai gazdasági válság hullámverésének kellős közepén meg kell
kérdeznünk és meg kell válaszolnunk a legnagyobb kérdést. Elfogadjuk-e a szemfödélig
tartó kiszolgáltatottságot, avagy azokra az erényekre támaszkodunk, amelyek a magyart
magyarrá teszik, a szuverenitást szuverenitássá és a történelmet történelemmé. Gyarmati
sorsot vagy a legjobb énünk szerint felépített és berendezett magyar életet választjuk-e.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Úgy helyes, ha nemcsak erényeinket, hanem esendőségeinket is ismerjük. Mikszáth egy
helyütt azt is írta, hogy a magyarnak sokkal jobb szíve van, hogysem valaha jó
közigazgatása lehessen. Nem szégyelljük, hogy nagy szívünk van, amely nem tűri
sokáig az igazságtalanságot, olyan szívünk, amely időnként kihívja maga ellen a sors
balítéletét. Az is igaz, hogy mi sem mindig a szebbik arcunkat mutatjuk a világnak.
Hibátlan nemzetek nincsenek. Így hát természetesnek vesszük, hogy a magyarokat lehet
szeretni vagy nem szeretni. Egy dolgot azonban senki sem vitathat. A mi
szabadságharcaink mindig előbbre vitték a világot. Előrevitték, mert igazunk volt.
Akkor is igazunk volt, ha mindenki tagadta. 48-ban azt mondtuk, le kell rombolni a
feudalizmus falait, és nekünk lett igazunk. 56-ban azt mondtuk, hogy meg kell
roppantani, le kell törni a kommunizmus abroncsait, és nekünk lett igazunk. Ma is
gyanakodva méregetnek bennünket. Pontosan így néztek ránk 48-49-ben, mikor Európa
csendes, újra csendes lett, de aztán a feudális világ egész Európában elporladt, és erős
nemzetek sarjadtak a helyén. Így néztek ránk 56-ban, de a kommunista zsarnokság,
melybe mi döftük az első vasat, végül összeroskadt, és Európa egyesülhetett. Az európai
bürokraták ma is gyanakodva néznek ránk, mert azt mondjuk: új utak kellenek. Azt
mondjuk, ki kell törni az adósság börtönéből, és azt is mondjuk, hogy Európát csak az
erős nemzetek tehetik újra naggyá. S meg fogjátok látni, kedves Barátaim, ismét
igazunk lesz. A feudalizmust nem a hűbérurak számolták fel, a kommunizmust pedig
nem a párttitkárok rombolták le. A spekulánsok uralmát sem a spekulánsok vagy a
bürokraták fogják felszámolni, és a bajba jutott Európa árokba csúszott szekerét sem ők
emelik majd ki. Nem ők, hanem a munkából, a személyes erőfeszítéseikből élő európai
polgárok, mert most az ő világuknak kell jönnie. Ha nem így lesz, Európának
befellegzett. Már a márciusi ifjak is látták azt, amit ma Európában sokan nem akarnak
észrevenni, hogy a pénzügyi függetlenség a szabadság feltétele. Ezért kellett a tizenkét
pont közé kerülnie a nemzeti bankra vonatkozó mellőzhetetlen követelésnek. Bár a
márciusi ifjak nem voltak se igazgatósági tagok, se bankárok, ismerték a nemzeti bank
ügyének súlyát. Tudták, nem az a független nemzeti bank, amelyik a nemzetétől
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független. Az a nemzeti bank független, amely az idegen érdekektől megvédi a nemzet
gazdaságát. Ők is tudták, mi is tudjuk, hogy józan ember nem adja a kamra kulcsát a
szomszédjának.
Tisztelt Ünneplők!
Sokszor tűnik úgy, hogy a magyarok egyedül maradnak szabadságharcaikkal. De mi
tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Ma is vannak lengyel Bem apók, francia Guyon
Richárdok, szerb Damjanich Jánosok, német-osztrák Leiningen Károlyok. Kiállnak
mellettünk cseh, lett, szlovén és román barátaink. És nemcsak kiállnak, de itt is vannak
velünk, eljöttek hozzánk együtt ünnepelni litván és lengyel barátaink. Dicsőség
Litvániának! Isten éltesse Lengyelországot! Za wolność naszą i waszą! A mi
szabadságunkért és a tiétekért! Ez volt a Lengyel légió jelmondata, amit máig
érvényben tartunk. És velünk van az a sok tízmilliós, csendben tűrő rejtett Európa is,
amely ragaszkodik a nemzeti szuverenitáshoz, és még hisz a kontinensünket valaha
világelsővé emelő keresztény erényekben: a bátorságban, a becsületben, a hűségben és
az irgalomban. Vannak, sokan vannak, akik még emlékeznek 56-ra, és azt gondolják:
magyarok, igazatok volt! Tudják, hogy képesek vagyunk erős sodrású birodalmak
igazságtalanságaival is dacolni. Ezért tisztelnek minket, akik tisztelnek, és ezért
támadnak, akik támadnak.
Temérdek igazságtalanság érte a magyarokat az elmúlt másfél száz évben, és sok
igazságtalansággal nézünk szembe ma is. Pedig mi soha nem kívántuk a másét, és
senkinek sem akartuk megmondani, hogyan éljen és mit gondoljon. Mégis többször
áldozatául estünk a világpolitikai széljárás irányváltásainak. Mégsem engedhetünk a
csábításnak, hogy az olcsó önsajnálat szélcsendes és langyos vizű kikötőjébe
manőverezzük Magyarország hajóját. Az önsajnálat és az áldozati méltatlankodás a
vesztesek, a bukásukat és tehetetlenségüket magyarázó vesztesek szokása. Semmi köze
a 48-asok, az 56-osok, a szabadságharcosok bátorságához, tetterős életösztöneihez. Ha
mindenki áldozatnak érzi magát, hogy jutunk ki a bajból? Ha mindenki áldozatnak érzi
magát, ki fog itt dolgozni? Az önsajnálat legyengít, felpuhítja a csontot, és gyávává
aszalja a jellemet. A győzelemhez, a sikerhez, a méltányos bánásmód kiharcolásához
bátorság és erő kell. A modern kor gyarmatosítói türelmesen cserkészik be
célpontjaikat, elaltatják, és lassan emésztik föl a kiszemelt nemzetek életösztönét és
ellenállását. Éppen úgy, ahogy az oktondi békát főzik meg a fokról fokra fölforralt
vízben. Bár szűk a hely, de jól érzi magát; kellemesen elvan, eszébe sem jut, hogy
aggódnia kellene, nem is érti, s aztán nem is akarja érteni, mi történik vele, s mire észbe
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kap, meg is van főzve. Így süllyednek kiszolgáltatottságba hajdanvolt büszke és erős
nemzetek. Így kerül családok millióinak nyakába hám, szájába zabla. Így jutnak oda,
hogy nem életük munkájának meg- és kiérdemelt gyümölcsét hagyják gyermekeikre,
hanem a visszafizethetetlenné dagadt hiteleiket és vele saját sorsuk beszűkült
horizontját. Így jártunk mi is 2002 után, az emberek észre sem vették, hogy a kényelmes
hitelekkel szép lassan megfőznek minket. Az utolsó pillanatban ugrottunk ki a fazékból.
Tisztelt Emlékezők!
Talán vannak, akikben felötlik, hogy ilyen nehéz, válsággal sújtott időkben, okos dologe a szabadságharc? Megengedhetjük-e magunknak? Nem lenne-e jobb valahogy
csendben megúszni a szélárnyékban? De az efféle okoskodás éppen hogy tartósítja az
alávetettséget, és eltorlaszolja a sikeres kitörés útját. A szabadság nem a jólétben élők
luxusa, ahogy az emberi méltóság sem a jómódúak kiváltsága. A pontos és találó
magyar nyelv egyik legnagyobb mestere így tanította nekünk: „jöjj el, szabadság, te
szülj nekem rendet!” Minden, amire vágyunk, csak a szabadságból nőhet ki. Ez a
törvény. Minden más csak délibáb, illúzió, hagymáz és önáltatás. A hétköznapi élet
nehézségeinek éppen pénzügyi függőségünk az oka. Szabadság nélkül sohasem lesz
jobb az életünk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A szabadságharc értelme nem maga a harc, hanem az, ami utána jön. Nem elég a rosszat
leszavazni, le is kell győzni. És nem elég legyőzni, meg is kell teremteni a jót, hogy a
rossz ne tudjon visszatérni. Sokat tettünk ezért az elmúlt két évben. Családok százezreit
szabadítottuk ki az adósságcsapdából. A bankokat és a multikat bevontuk a
közteherviselésbe. Van már időtálló alkotmányunk, és lebontottuk az utolsó gátakat is a
nemzet határok feletti újraegyesítése előtt. Megújítottuk és átszerveztük az államot,
megfékeztük a munkanélküliség terjedését. Sokat tettünk, nagyon sokat, de még mindig
nem eleget. Ünneplő Barátaim, mi még emlékszünk a tanításra: az igazság tesz
szabaddá. Hazánknak szüksége van gazdasági sikerekre, jobb tanügyre, egészségügyi
ellátásra és magasabb bérekre, de leginkább igazságra van szüksége, mert túl sokat
hazudtak neki és róla. A hazugság termése viszály, gyűlölködés és csalás, éppen ezért
önmagunknak sem hazudhatunk. Amikor utoljára találkoztunk egymással ellenzékben
március 15-én, jó előre figyelmeztettük magunkat: ha felül akarunk kerekedni
bajainkon, ha döntő győzelmet akarunk aratni balsorsunk és annak zsoldosai felett,
akkor minden magyarnak először magában kell megfékeznie az önsorsrontó ösztönöket,
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és magában kell végrehajtania azt a gyökeres változást, amellyel végérvényesen a
becsület, a szorgalom, a munka és ezzel a haza mellé áll. Csak így jöhet el az igazi,
átütő, felemelő győzelem. Magyarország sokat változott két év alatt, és a magyar
emberek is sokat változtak, ám ahhoz, hogy elindulhassunk, először fel kell állnunk. Itt
tartunk most. Ami történt, fontos, súlyos és mély, de nem elég. Még nem elég.
Tisztelt Egybegyűltek!
Mi megértjük, hogy Európának sok baja van. Csikorognak a fogaskerekek, feszülnek az
inak. De ezeréves európai nemzetként van egy követelésünk. Egyenlőséget követelünk a
magyarnak. Európai nemzetként követeljük az egyenlő elbánást. Nem leszünk
másodrendű európai polgárok. Jogos követelésünk, hogy ugyanazt a mércét
alkalmazzák velünk, mint más országokkal szemben. Mi megtanultuk, hogy Európa és
Magyarország felemelkedése elválaszthatatlan. Valahányszor Európa bajba került,
Magyarország csillaga is leáldozott. Nem örülünk, de megértjük, hogy az európai
szövetség nem szentek szövetsége, de azt nem nézhetjük ölbe tett kézzel, hogy bármely
politikai és szellemi irányzat egy szentségtelen szövetséget erőltessen Európára. Európa
nem adhatja meg és fel önmagát, az összetartozás érzése nem gyengülhet tovább. Ez
Európa vereségéhez és bukásához vezetne. Ezért nem hagyhat Európa egész országokat
az út szélén. Ha nem kapunk időben észbe, a végén még maga Európa is a modern
pénzügyi világrendszer gyarmatává válik.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A nemzet szabadsága sokmillió ember személyes szabadságából áll össze. Mindenkinek
vannak személyes harcai, mindenki küzd a céljaiért, az álmaiért, azokért, akiket szeret,
és akik fontosak a számára. Az ő erejük adódik össze, ez az erő viszi előre a nemzetek
szabadságharcait. Gyáva emberekből sohasem lesz bátor nemzet. Nemzetünk bátorsága
a magyarok személyes bátorságának összege. Amikor tisztelgünk a bátrak előtt, rájuk
gondolunk. Azokra, akik kitartóan vívják a hétköznapok csatáit; korán kelnek,
dolgoznak, küzdenek a családjukért, vállalkoznak, terveznek, új utakat keresnek és
törnek, ha nincs járható út. Bármi történjék, bárki próbálja lebeszélni, feladásra bírni
őket, nem tévesztik el a lépést, ők tudják, hogy elmenni innen messzire nem lenne
válasz semmire. Ők azok, akik nem viselik el a sodródást, akik döntenek és
cselekednek, nem várják, hogy mások döntsenek helyettük. Van elképzelésük a világról,
a helyükről, az életükről, és kiállnak érte. Kiállnak magukért, a családjukért, a
nemzetükért. Ők azok, akik nem kérnek mást a világtól, csak igazságot. Igazságot
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Magyarországnak! Ők nyerik meg a csatákat az egész nemzetnek. Így volt ez 48-ban, és
így van ez ma is. Dicsőség a bátraknak!
Hajrá, Magyarország, hajrá magyarok!
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9.8. Bajnai Gordon ünnepi beszéde (2012. 10. 23.)
Honfitársaim!
Köszönöm a meghívást! Köszönöm, hogy elmondhatom, mit gondolok közös
ügyeinkről.
Nehéz döntés volt a nézőtérről visszajönnöm a színpadra. Hiszen legutóbb, március 15én is itt voltam, együtt veletek. Akkor ott álltam, ebben a sokszínű sokaságban:
demokraták és hazafiak között – ennyit tudtam a mellettem állókról. Azt nem, hogy
miben hisznek, kire szavaznak. De azt igen, hogy jogállamban akarnak élni, és szeretik
a hazájukat. Ennyi elég volt akkor, és ennyi elég most is.
Elég, ahhoz, hogy kiálljak erre a színpadra. Kiálljak mindazokért a dolgokért, amelyek
összekötnek bennünket.
Tudom, egyszer azt mondtam, nem vagyok politikus. Akkor úgy is gondoltam. Egy
normális, jól működő országban ugyanis nem kell mindenkinek politikusnak lennie.
Még akkor is hittem benne, hogy Magyarország ilyen hely lehet, amikor átadtam a
hivatalomat. Az elmúlt két év azonban keserű ébredést hozott. A hazánk megint olyan
hely lett, ahol utcára kell menni a jövőnkért és utcára kell menni a jogainkért. Ahol
politizálnia kell annak is, aki csak egyszerű polgár, „civil” akar lenni.
Politizálnom kell nekem is, nem tehetek másként.
Most azért jöttem fel újra a színpadra, mert azt értettem meg, és azt akarom most
elmondani nektek, hogy 2014 nem csupán a következő választás éve: 2014 Sorsforduló
lesz!
Olyan döntés, amely újabb negyedszázadra meghatározza a jövőnket. Márpedig a
következő 25 év az én nemzedékem számára az aktív élet hátralevő része; a gyerekeink
nemzedékének pedig az élet legfontosabb, mindent eldöntő szakasza. És mi nem olyan
országot akarunk a gyerekeinknek, amelybe egyszer talán majd jó lesz visszatérni –
hanem olyat, ahonnan nincs miért elmenni.
Ezért kellett ma találkoznunk! Ezért nem hagyhatjuk, hogy a sorsunkat már megint
széthúzás, megosztás, korrupció, kisszerűség vagy ostobaság döntse el!
És ezért alapítottuk meg társaimmal a Haza és Haladás Egyesületet: hogy ösztönözzük,
szervezzük és programmal támogassuk a változást akarók összefogását.
Biztosan tudom, sokan vannak itt olyanok, akik már 2010 áprilisában is a változásra
voksoltak. Jó okuk volt rá. Alapos okuk, mert azt akarták, hogy egyszer s mindenkorra
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vége legyen a korrupciónak; mert meg akartak szabadulni a rossz kompromisszumoktól,
a kapkodó és félbemaradt reformoktól, a beteljesületlen ígéretektől.
És mindenekelőtt meg akartak szabadulni az előző 10 év állandósult politikai
háborújától, amely minden kérdésben megosztott és szembefordított minket,
magyarokat.
Sokan már 2010-ben sem pártokra szavaztak, hanem a változásra. Ők bíztak és
megcsalattak. Általuk győztek, és most ellenük kormányoznak. Bizony: 2010
áprilisának fideszes szavazói ma már tudják, szavazatukért azt kapták jutalmul, amit a
többiek büntetésül.
Mert Magyarországnak olyan kormánya lett, amelyért bocsánatot kell kérnünk a
világtól. De leginkább egymástól és a gyermekeinktől.
Ez a kormány módszeresen, csigolyánként törte el a magyar demokrácia gerincét.
Ez a kormány hűbérurai között osztja fel az országot. A hűbérurak a politikai
hatalomból pénzt csinálnak, a pénzt még nagyobb hatalomba fektetik be, hogy abból
végül még több pénzt csináljanak. Így megy ez, oda-vissza. Az állam a korrupció
eszközévé vált.
Ez a kormány úgy osztja el a javakat, hogy a gazdag gazdagabb legyen, a
középosztálybéli szegényebb. És aki szegény, az a legszegényebb.
Ez a kormány 1 millió új munkahellyel kecsegtetett, és most azért indít
munkahelyvédelmi programot, hogy saját intézkedéseitől védje a megmaradt
állásokat…
Ez a kormány az oktatási reformjával a szegényeket kizárja az előrejutásból, a
tehetségesebbeket pedig elüldözi az országból.
Ez a kormány úgy kér újabb és újabb áldozatot a jelenben, hogy közben két végén égeti
a jövőnket.
Ez a kormány erősnek hirdeti magát, pedig csak erőszakos. De mi tudjuk: az erőszak a
gyengék végső menedéke. Ez a kormány pedig gyenge. Nemcsak az a baj vele, hogy
felrúg minden szabályt, hanem az, hogy még így is eredménytelen.
Ez a kormány biztonságot, nyugalmat és gyarapodást ígért a szavazatokért. Most az
országban mindenütt félelmet, kilátástalanságot és elszegényedést látunk. Ez a kormány
a kudarcok kormánya.
Ennek a kormánynak mennie kell!
A leváltása önmagában mégsem elég: le kell bontani azt a rezsimet is, amelyet az elmúlt
két évben építettek – amellyel a hatalom az övék maradna akkor is, ha a többség mást
választ helyettük.
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Ezért a kormányváltás nem elég: rezsimváltás kell!
Ám még ez is kevés: új politikai kultúra, új politikai korszak kell! Alkotmányos
garancia, hogy a hazánkban többé ne sajátíthassa ki a hatalmat egyetlen politikus sem!
Kormányváltás, rezsimváltás, korszakváltás. Ezt kell elvégeznünk, hogy a 2014-es
Sorsforduló új esélyt hozzon Magyarországnak!
Változást Akaró Honfitársaim!
Mi 1990-ben még mindannyian azt értettük demokrácián, hogy 4 évente változtathatunk
az irányon: hogy leválthatjuk a rosszul kormányzókat. Meg is tettük sokszor!
A mostani rezsim ebből nem azt értette meg, hogy jól kell kormányozni.
Hanem azt, hogy szűkíteni kell a polgárok jogait. A jogunkat arra, hogy változtassunk,
ha akarunk. Olyan választójogi törvényt erőszakolnak ránk, amelyben a pálya nekik lejt
– függetlenül a kormányzati teljesítménytől. A regisztráció pedig nem más, mint
megszorító-csomag a szabad választásoknak. Mindez azt jelenti, hogy már a
kormányváltáshoz is választói összefogásra van szükség.
És kétszeresen igaz ez a hataloméhes rezsim lebontására. E furcsa polipot ugyanis
kétharmadossá tett törvények és cinikus alkotmánymódosítások tartják életben.
De különösen nagy szükség van összefogásra akkor, ha a rezsimváltás nyomán új
korszakot is akarunk nyitni!
Olyan korszakot, amelynek alkotmánya közös ügye lehet minden hazafinak, minden
demokratának. Mert közösen alkotjuk, egyaránt tiszteljük, és egy emberként védjük
meg.
Honfitársaim!
2014 nem a bal- és jobboldal szokásos küzdelme lesz.
2014-ben normális országot akarók összefogása küzd majd a megosztásból hatalmat
építő erőkkel.
E küzdelemhez újjá kell alkotnunk, meg kell erősítenünk a politikai közepet! Új
politikai közép kell, amely elég erős ahhoz, hogy kiszorítsa életünkből az olyan
hatalmat, amely a nemzet megosztására épül. Új politikai közép, amely rendkívül
sokféle, de egyvalamiben mégis azonos. Abban, hogy alapvetően elzárkózik a szélsőség
erőitől. A kommunistáktól. A szélsőjobboldaliaktól. A hatalom megszállottaitól és
kufárjaitól.
Az új, erős politikai közép szereplői ugyanis a másiknak csak a megoldásait vitatják, de
a létét soha.
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Honfitársaim!
A kormányváltást elhozó, az új korszakot megalapozó összefogáshoz közös nevezők
kellenek. Új közös nevezők.
Egyszer,

1990-ben,

a

kommunizmus

bukásakor

már

alapoztuk

nemzeti

közmegegyezésre a jövőnket.
Akkor voltak közös nemzeti céljaink. Akkor egyetértettünk abban, hogy demokráciát
akarunk. Hogy a magántulajdon szentségére alapozott gazdaságot akarunk. Hogy
szolidaritást akarunk, és felzárkózást a Nyugathoz.
Az elmúlt években ezek a vágyaink, ezek a céljaink áldozatul estek – a megosztó
politika áldozatául.
Újra ki kell hát tűznünk közös célokat, ami nélkül nincs normális ország, nincs nyugodt
élet! Újra meg kell állapodnunk a legalapvetőbb dolgokban.
Nem mindenben, de végre valamiben.
Mindenekelőtt

abban,

hogy Magyarországnak

jogállamnak

kell

lennie:

újra

jogállamnak. Olyannak, amelyet nem korlátoz semmilyen hatalom. És amely képes
korlátozni bármilyen hatalmat.
Ez az alap, ebben nem lehet vita. A többi kérdésben pedig egyetértésre kell jutnunk –
közös nevezőre. Először is a nemzet kérdésében. Tíz éve azt mondták nekünk, „a haza
nem lehet ellenzékben”. De ahogy itt végignézek rajtatok: a haza egyre nagyobb része
kényszerül ellenzékbe. Mert mi is a haza vagyunk!
Magyar itt mindenki, aki testben vagy lélekben velünk van. És persze azok is, akik a
Kossuth téren hallgatnak most beszédeket. De még azok is, akik mondják a beszédeket!
És azok is, akik az ünnepet a kertben, vagy a családdal töltik. Mi mind, együtt vagyunk
a haza: magyarságunk nem elválaszt, hanem összeköt!
Másodszor, új megállapodás kell a szolidaritás kérdésében is, mert nem igaz, hogy
mindenki annyit ér, amennyije van... A szolidaritás nem kegy, hanem felelősség
egymásért és kölcsönös tisztelet egymás iránt. A fent lévők kötelező felelőssége a lent
lévőkért. De cserébe az alulra születettek és az oda csúszottak felelőssége is a közös
célokért. Munkával és munkakereséssel, tanulással és taníttatással; közös erőfeszítéssel.
Olyan szolidáris társadalomban akarunk élni, ahol nehezebb lecsúszni, de könnyebb
felemelkedni. Ettől lesz több a haza, mint az ország!
Harmadikként meg kell állapodnunk a haladás kérdésében is. Elsősorban is abban, hogy
a haza és haladás – vagyis a nemzeti hagyományok megőrzése és az ország megújítása
– nem egymást kioltó fogalmak. Haza és haladás ügyében a hangsúly az és-en van.
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Egyetértésre kell jutnunk abban, hogy aki nem halad, az hátrál. A világban verseny van,
akkor is, ha tagadják. Ám, aki tagadja a versenyt, az meg sem nyerheti.
Mostanában nem is nyerjük...
Aki ezt megérti, boldogul. Aki viszont homokba dugja a fejét, elszegényedik.
Valaha értettük ezt. 20 éve még azt méricskéltük, hány év kell ahhoz, hogy utolérjük az
osztrákokat.
De mára feladtuk a számolást. Most lemondón nézünk még a mellettünk elhúzó
Szlovákia és Lengyelország után is…
Újra a régió élmezőnyébe kell kerülnünk! Van hozzá tehetségünk, ha lesz hozzá
akaratunk! Egyszer már megmutattuk, hogy képesek vagyunk rá – meg tudjuk mutatni
újra!
Negyedikként: új megegyezésre kell jutnunk Európa dolgában! Európa számunkra az
esély, hogy boldoguljunk a szédítő globális versenyben. Európa számunkra egyszerre
érdek- és értékközösség. Nemcsak támogatás, hogy felzárkózzunk a bennünk élő
Magyarországhoz, hanem kultúra is. Nyugodt erő, civilizált hangnem, nyitottság és
kíváncsiság. Minőség az életben.
Európa sikere nekünk nemzeti érdek: a valódi nemzeti érdekeinket pedig Európában
kell érvényre juttatnunk!
Európaiságunk 1100 éves nemzeti hagyomány; megmaradásunk záloga. Mi, itt mind
Szent István örökségét hordozzuk. Több mint egy évezrede ebbe a hagyományba
születünk bele, nem a Turulmadárba.
Ezt az örökséget is meg kell tehát védenünk!
Haza és haladás, szolidaritás és Európa. Kevés, de annál fontosabb ügy, amiben
évtizedekre egyet kell értenünk!
A ránk váró feladat épp ezért hatalmas: Magyarország határokon belüli újraegyesítése!
Mert amíg nem tudunk egyetérteni azokban a közös célokban, amelyek védettek a
hatalmi harctól, addig a nemzet határok feletti újraegyesítése is kudarcra ítélt
vállalkozás! Aki a 10 milliós országot osztja meg, az lelkében a 15 milliós nemzetet is
megosztja.
Változást akaró honfitársaim!
Magyarország újraegyesítéséhez elsőként a változást akarók egyesítésére van szükség.
Ehhez pedig nem kell újabb, a többiekkel versengő párt.
Úgy határoztunk ezért, hogy az új, erős közép megszervezésére lerakjuk az összefogás
alapjait.
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Erről szól a mai nap. Ezt üzeni nekünk 1956 októbere. Ezt jelképezi ’56 sokféle hőse.
Nagy Imre és Mindszenty József, Bibó István és Mansfeld Péter, Maléter Pál és
Pongrátz Gergely. Sokfelől jöttek, de egy célban egyesültek: emlékük azt üzeni nekünk,
hogy egy méltó cél érdekében a nemzet képes az összefogásra.
És ahogy akkor, úgy most is: jöttünk Jobbról és jöttünk ide Balról is. Hogy középen
találkozzunk! Az ország középen találkozik!
Kedves Barátaim!
Nem új pártot alapítunk tehát, hanem összefogást, ahová szövetségbe hívunk mindenkit,
akikkel a céljaink összekötnek. Akikkel a korszakváltás elvében, erkölcsében,
programjában közös nevezőre tudunk jutni.
Akikkel meg tudunk egyezni a jogállam, haza és haladás, szolidaritás és Európa
dolgában.
És ha ebben megegyeztünk, akkor erre alapozva közösen kidolgozzuk a talpra álláshoz
és gyarapodáshoz szükséges konkrét programot – a jó kormányzás programját.
A Milla, a Szolidaritás és a Haza és Haladás egy ilyen, befogadó és nyitott mozgalom
elindításáról döntött.
Ennek a választói mozgalomnak az Együtt 2014 nevet adtuk, és programját a nemzet
közös nevezőire alapozzuk. Az Együtt 2014 létrehozásával példát mutatunk az
együttműködésre, és hitet teszünk amellett, hogy nemzeti közösségünk újraegyesítése a
változást akarók egyesítésével kezdődik.
Reménykedő baloldaliak, csalódott jobboldaliak, politikailag elárvult szabadelvűek és
hatni akaró zöldek összefogását kell megteremtenünk. És azokét is, akik nem tudnak,
vagy nem akarnak maguknak pártot választani.
Ebben a szövetségben szükség lesz demokratikus pártokra és politikusokra, mert
tisztában vagyunk azzal, hogy ezt a rezsimet csak politikai eszközökkel lehet leváltani.
A politikusoknak pedig helyre kell állítaniuk a politika becsületét. A választópolgárnak
újra bíznia kell a bizalmat megszolgáló politikusokban, különben újabb éveket,
évtizedeket tékozlunk el!
Várjuk azokat a honfitársainkat, akik a maguk pártkötődését nem akarják megtagadni.
Nem is kell megtagadniuk! És várjuk azokat, akik párthoz egyáltalán nem akarnak
kötődni, de tenni akarnak a változásért.
Várjuk azokat, akik a szavazatukkal támogatni akarják azt a célt, hogy befejezzük a
múltat és új politikai korszakot nyissuk Magyarország történetében!
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Várunk mindenkit, aki kész és képes arra, hogy szembenézzen a mostani 2 év, a
megelőző 8 év és az elmúlt 22 év tanulságaival. Hogy méltányosan válassza el
egymástól az egyes időszakok bűneit, hibáit és megalkuvásait – és az erényeit is!
A megújuláshoz ez a méltányosság is hozzátartozik. Az érdem szerinti számvetés; az
„egyik kutya, másik eb”- mondatok abbahagyása.
Mert igenis van lényegi különbség a mostani 2 év és az azt megelőző 8 között. Aki ezt
nem ismeri el, az nem igazságos.
És igenis sok tanulsága, hibája és bűne volt a 2010 előtti évtizednek is. Aki ezt nem
ismeri el, az nincs kész a korszakváltásra.
A mögöttünk hagyott időszak minden kormányához lehet kérdőjelet tenni, de nem lehet
közéjük egyenlőségjelet tenni. Nem lehet őket összemosni.
Több méltányosság és több önkritika kell a magyar politika megújításához. Ahhoz a
politikai, erkölcsi megújuláshoz, amelynek alapja a 12 pont lehet, amelyet idén, március
15-én épp a Milla tüntetésén, együtt fogadtunk el.
Ezzel adhatunk garanciát a választóknak arra, hogy felhatalmazásukat nemcsak egy
„szokványos” kormányváltáshoz használjuk fel, hanem egy új korszak megteremtéséhez
is. Egy új korszakhoz, amely meggátolja, hogy a jelen, vagy a közelmúlt rossz politikája
lopakodjon vissza az életükbe.
Kedves Barátaim!
Tudom, nehéz lesz. Nehéz lesz, mert össze akarnak majd veszejteni minket. Nehéz lesz,
mert meg akarnak majd osztani minket. És azért is, mert valóban lesz száz olyan ügy,
amiben nem értünk egyet.
De sosem szabad elfelejtenünk, hogy van négy fontos dolog, amiben egyetértünk: haza
és haladás, szolidaritás és Európa! És ezzel az egyetértéssel mi alkotjuk az ország új,
erős közepét.
Nehéz lesz, mert a szívünkbe rejtett másik Magyarországnak két ellensége is van.
A reményvesztettség és a csodavárás. E kettő a mi fő ellenségünk, mert mindkettő a
tétlenségre sarkall. És tudjuk, a „rossz győzelméhez az is elég, ha a jók nem tesznek
semmit.”
Tennünk kell tehát mindannyiunknak. Tennie szülőnek és gyereknek, nyugdíjasnak és
diáknak. Tennie civilnek, jogvédőnek, bloggernek és volt miniszterelnöknek; kapusnak
és csatárnak egyaránt!
Nehéz lesz, de meg lehet csinálni!
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Ezért hát mondjátok el mindenkinek: van remény, ha van összefogás! Gyűjtsétek össze
a változást akarókat: írjatok alá, jelentkezzetek be a Millánál, a Szolidaritásnál, a Haza
és Haladásnál vagy a választott pártotoknál! Tiltakozzatok és szerveződjetek.
Mondjátok el a képviselőiteknek, a pártjaitoknak, hogy összefogást akartok, hogy
együttműködést vártok tőlük és köztük!
Mondjátok el nekik, hogy most nem az a kérdés, kiből mi lesz. Hanem az, hogy mennyit
tesz a kormányváltásért, a rezsimváltásért és a korszakváltásért. Mondjátok el nekik: ha
nem tesznek meg minden tőlük elvárhatót az összefogásért, akkor az országrontó rezsim
hatalmát védik. Ha szóval nem, hát tettel. Ha tettel nem, akkor mulasztással. És azért
nincs bocsánat!
És közben ne feledjétek: ez a rezsim a megfélemlítésére épít! Veszélyben az állás,
megbízás, szerződés. Fenyeget az adóhivatal, feketelista, Kubatov-lista, regisztráció.
Magyarországon a fortélyos félelem közigazgat.
De ne féljetek! Nézzetek körül: nem vagytok egyedül! Ez adjon erőt mindannyiunknak!
Akkor is, ha sárral dobálnak, akkor is, ha bizottságok elé citálnak. Akkor is, ha perrel
fenyegetnek, akkor is, ha háttérben üzennek. Akkor is, ha a hatalom közpénzből
közgépesített hadosztályaival támadnak ellenünk. Ellenünk, akik hiszünk abban, hogy
Magyarországnak meg kell változnia, és akik ezért cselekszünk.
Legyetek békések, de elszántak! Mondjátok el mindenkinek, hogy újra van remény.
Mondjátok el, hogy vissza akarjuk kapni a hazánkat: a törekvő és gyarapodó országot.
Amely szerethető, és ahol bízhatunk egymásban. A hazát, ahol a józan ész az úr, és a
valódi problémákra érthető válaszok vannak. Ahol a teljesítmény jutalma a
megérdemelt biztonság. Ahol nem az acsarkodásból épül politika, hanem a kölcsönös
tiszteletből. A hazát, amelyre büszkék lehetünk.
Mi tudjuk, hogy ez a másik Magyarország létezik – ha máshol nem, bennünk. Ez a mi
hazánk. Itt akarunk élni, boldogulni és gyarapodni. Itt akarjuk felnőni látni a
gyerekeinket és az unokáinkat! Itt vagyunk otthon és itt is maradunk!
És, ha a rossz politika tönkreteszi a hazánkat, akkor nem nekünk kell elmennünk,
hanem a rossz politikának.
Mondjátok el hát mindenkinek a mai nap üzenetét: nehéz lesz, de együtt meg lehet
csinálni! Csak együtt lehet megcsinálni.
Egyenként elbuknánk, de együtt győzni fogunk!
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9.9. Beszédek a NEM „Tömegtüntetés a nácizmus ellen” c. rendezvényén (2012. 12.
02.)
9.9.1. Rogán Antal beszéde
Itt állok Önök előtt, mert elérkezett a kiállás ideje, mert nem elég a közlemények
és a sajtótájékoztatót visszafogott hűvössége, ahogy a nácizmus borzalmát
dermesztő élességgel megidéző Pilinszky mondja, azt mondják nekünk: „Táblára
írva nyakadba akasztjuk történeted.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nem személyes vagy családi tragédiák emléke vezetett ma ide, azért jöttem, mert
ilyenkor nem maradhatok néma. Azért jöttem, mert nem elég az erkölcsi felháborodás,
ha a XXI. század Magyarországán valaki a legnagyobb lelki nyugalommal, a
legelvetemültebb politikai gonoszság eszközeit ajánlja a magyarok figyelmébe. Azért
jöttem, mert nem felejthetünk. Nem felejthetjük el, hogy a múlt században emberek
millióit, köztük ártatlan gyermekek százezreit kínozták meg és gyilkolták meg faji
alapon, vallási vagy etnikai alapon. Nem felejthetjük el, hogy ezek a népirtások minden
esetben listákkal kezdődtek. Nem felejtjük el a numerus clausust és az embereket
megkülönböztető törvényeket. Nem feledhetjük azt, ahová mindez vezetett. Ismét
Pilinszkyt idézve: nem feledhetjük a vesztőhelyek kockacsendjeit, nem feledhetjük a
lágereket, nem feledhetjük a nácizmus bűneit.
Pontosan ezért nem engedhetjük, hogy mindaz, ami a történelemkönyvek legsötétebb
oldalaira tartozik, megismétlődjön. Nem akarunk együtt élni olyan alantas, rasszista
megnyilvánulásokkal és mondatokkal, mint amilyeneket hétfőn az Országgyűlés
üléstermében Gyöngyösi Mártontól, a Jobbik képviselőjétől láttunk és hallhattunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azért jöttem, mert ezt nem fogadhatjuk el. Nem fogadhatjuk el, hogy mindannak
dacára, ami az elmúlt száz év alatt történt itt Közép-Európában és Magyarországon,
még mindig vannak olyanok, akik semmiből nem tanultak. Nem fogadhatjuk el, hogy
ártatlan, védtelen milliók halálát, szenvedését bárki semmibe vegye. Nem fogadhatjuk
el, hogy Magyarország bármely polgárát csak azért, mert más felekezethez tartozik,
vagy más nemzetiségből származik, más értékeket részesít előnyben, méltóságában
megsértsék, önbecsülésétől megfosszák, szabadságát elvegyék, listával fenyegetőzve
megbélyegezzék.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
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És legvégső soron azért jöttem, mert személyesen sem tűrhetem. Nem tűrhetem, hogy
felnövekvő gyermekeim, Dániel és Áron lelkét a jövőben ilyen gondolatokkal
mérgezzék. Nem tűrhetem, hogy bárki részéről azt hallják, a szabadság, az önbecsülés
és a méltóság nem illet meg mindenkit.
Azt akarom, hogy ők megtanulják, nap mint nap mindenkinek bele kell néznie az
igazság szigorú tükrébe. Éberen kell figyelnünk arra, ha valahol a primitív tudatlanság,
vagy az aljas szándék bujtogatására gyűlölet lángol fel. Azt akarom, hogy a
gyermekeim majd megtanulják, rövid az út a szívben lobogó gyűlölettől a porig égett
házakig, a megsemmisítő táborok és a tömegsírok világáig, Birkenautól Butovóig. Azt
akarom, hogy tudják, az élet mindenkié, aki megszületik erre a világra. Azt akarom,
hogy tudják, mit jelent az élet menete. Értsék, hogy mindenki az élet menetében rója
lépteit nap mint nap, aki teszi a kötelességét, tanul, dolgozik, családot alapít,
gondoskodik másokról, bármilyen kicsiny tettével hozzájárul, hogy a világ szebb
legyen, és aki mindent elkövet azért, hogy senkinek ne ártson, inkább ahol tud,
használjon.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezért vittem gyermekeimet magammal mindig, amikor az elmúlt években az Élet
menetével Budapest utcáin vonultunk. És amikor eljön az ideje, ezért fogom őket
egyszer elvinni a halál völgyébe, Auschwitz és Birkenau lágereibe. Elmondom majd
nekik, hogy amikor először jártam ott, a falak, a kövek, a fák mind magyarul szóltak
hozzám. Magyarok százezreinek hangján kérdezték ugyanazt: miért.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tavaly ősszel hazafelé indulva a halál völgyéből magammal hoztam egy marék földet,
Birkenau pályaudvarán, a sín mellől, ahová a magyarok érkeztek. Mikor átléptük a
magyar határt, éreztem, hogy hazatért vele egy lélek is. Ha ez a lélek ma itt van velünk,
tudja, hogy nem volt hiába. A haza ma nem néma. Józan magyarok milliói ma
gondolatban itt vannak velünk, tudják és értik, hogy azért jöttünk össze, mert ma a
Kossuth téren mi akasztunk táblát a gonoszság nyakába. Rajta a felirat: nem engedjük,
ezt már nem engedjük se Gyöngyösinek, se másoknak soha.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Magyarország megvédi polgárait.

260

9.9.2. Mesterházy Attila beszéde
Tisztelt Barátaim! Honfitársaim
Ma reggel az adventi gyertyák közül az elsőt meggyújtottuk a gyerekekkel, s akkor
beszélgettünk arról, nem véletlen, hogy most került sor erre a tüntetésre. A keresztény
embereknek sokat jelent ez a nap. És számomra is fontos, hogy 7-8 évesen a gyerekek is
megértsék, miért vagyunk mi itt. Meg kell, mondjam, nem szoktam a gyerekeimet
elvinni politikai demonstrációra. De a mostani helyezet más. Mert ez a mostani nem
politikai rendezvény. Itt lenni nem politikai kérdés. Hanem erkölcsi kötelesség.
Én arra tanítom a gyerekeimet, hogy erkölcsi kötelességünk kiállni azok mellett, akiket
megbélyegeznek, megfenyegetnek, megtámadnak.
Apaként és politikusként ugyanaz a felelősség hajt: megtenni mindent, hogy jobb
legyen a hazám, és jobb legyen benne a gyerekeink élete. Márpedig itt és most dől el,
hogy milyen országban fognak élni a gyerekeink. Olyan országban, ahol bárki nyíltan
fenyegethet másokat, vagy olyanban, ahol senkinek nem kell félnie.
A fasizmus felé sodródik az ország.
Alig pár hónapja egy olasz lapnak azt mondtam, Magyarországon fasiszta sodródás
tapasztalható. Vannak olyan jelek a parlamentben, amik arra utalnak, fasizmus felé
sodródik az ország. Erre a Fidesz-frakció egyik tagja hazaárulónak nevezett.
Csak azért, mert elmondtam az igazságot. Pedig én ugyanazt mondom itthon és
külföldön. Ugyanazt mondom itt ezen a színpadon, mint bent, ebben a házban. A héten
sajnos világosan bebizonyosodott, hogy ki mondott igazat.
Mert ne kerteljünk, ne finomkodjunk, az, amit a Jobbik képviselője mondott a
parlamentben, színtiszta fasiszta beszéd volt.
Utoljára a vészkorszakban beszéltek a nemzet biztonságát veszélyeztető zsidókról a
magyar országgyűlés falai között. Utoljára akkor listázták a magyar zsidókat.
Akkor nem voltak elegen azok, akik csírájában elfojthatták volna a gyűlöletet, és
idejében megállíthatták volna a terjesztőit. Most viszont itt vagyunk! És elegen
vagyunk. Itt és most üzenjük meg a fasisztáknak, hogy elég volt! Elég volt!
A fasizmus egy vírus, és mi vagyunk az ellenszere.
Barátaim!
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A múlt hétfő a magyar országgyűlés egyik legszégyenletesebb, fekete napja volt. De ne
feledjük, nem hétfőn kezdődött mindez. És nem is a parlamentben kezdődött. Ez
magától nem is fog megoldódni és befejeződni.
Mert a fasizmus egy vírus. És a Jobbik a vírusgazda. De vírushordozó minden egyes
egyenruhában masírozó gárdista. Vírushordozó az is, aki focipályák lelátóján zsidózik.
Az is, aki állami vagy pártrendezvényeken árpádsávos zászlót lenget. Az is, akik olyan
írókat és politikusokat piedesztálra állítanak, akik a nyilasokat éltették. De az is, aki egy
társaságban a származása alapján sértő megjegyzéseket tesz valakire.
Ez egy vírus. És mi vagyunk az ellenszere. Mi itt mindannyian, Mi állíthatjuk meg
ennek a vírusnak a terjedését. Küzdeni kell ellene. Mert ez jelenti az igazi veszélyt a
nemzetbiztonságra, Magyarországra, a demokráciára! És ez a veszély egyformán
fenyeget mindannyiunkat. Mert a listájukra bárki felkerülhet. Ma a zsidók, holnap te,
azután mi mindannyian. Ezért van mindannyiunknak dolga és felelőssége, hogy ennek
gátat szabjunk.
A mai nap nem valaminek a befejezése, hanem valaminek a kezdete: a fasiszták elleni
közös harc megújításának kezdete. Innentől kezdve semmi nem folyhat tovább
ugyanúgy, mint korábban. Mától semmi sem folytatódhat úgy, ahogy a múltban volt.
Ma már tettekre van szükség!
Én ma azt vállalom, hogy támogatom azt a DK-s javaslatot, hogy zárjuk karanténba a
Jobbikot a parlamentben.
Mert ne feledjük, a gyűlölködő gondolatok és az uszító szavak után mindig az aljas
tettek következnek. A gondolatok már elterjedtek, a szavak már elhangoztak. A tetteket
nem várjuk meg. Épp ezért a szavaknál már többre van szükségünk nekünk is. Tettek
kellenek!
Tettek, amiket vállalunk, és amiket elvárunk!
Fontos és örömteli, hogy a Fidesz frakcióvezetője ma eljött közénk. Az itt lévők
nevében is köszönöm ezt önnek. De frakcióvezető úr, az ön felelőssége nem áll meg
egyetlen beszédnél. Azért nem, mert ön mögött van ott a parlamenti kétharmad. És a
minősített többséggel minősített felelősség is jár.
Én azt vállalom ma, hogy mi, szocialisták támogatjuk, hogy minden lehetséges
eszközzel zárjuk karanténba a Jobbikot. De erre a Fidesz-KDNP támogatása nélkül
nincs esély. Kétharmaddal eddig is bármit megtehettek. Itt az ideje, hogy használják ezt
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a fasiszták ellen is.
Az MSZP úgy döntött, hogy nem veszünk részt a külügyi bizottság ülésén addig, amíg
Gyöngyösi Márton alelnökként ott ül.
Követelem a kormánytól, hogy ne legyen ez a hely Horthy emlékhelye. Maradjon ez a
Kossuth tér, legyen ez továbbra is József Attila és Károlyi Mihály szobrának tere. Sőt
ha kell, hozzák ide még több humanista és demokrata szobrát. De ne Wass Albertét,
Nyírő Józsefét és Prohászka Ottokárét.
Követelem, hogy holnap 13 órakor a miniszterelnök beszédével kezdődjék a parlamenti
ülés. Hogy végre egyszer a saját hangján határozottan és világosan határolódjon el a
kormányfő a Jobbiktól és ítélje el őket!
Barátaim!
Nekünk, józan demokratáknak a jobb- és baloldalon egy pillanatig sem kérdés, hogy ha
a nácik vannak az egyik oldalon, akkor nekünk a másik oldalon a helyünk. Ezt diktálja
az erkölcsünk.
És mi, szabadságszerető magyarok jobb- és baloldalon közösen fogjuk megmutatni,
hogy nem félázsiai nemzet vagyunk, hanem egészen európai. Büszke magyarok,
demokraták, és nem tűrjük, hogy bárki megfélemlítsen minket!
Ezért mindenkinek tovább kell vinnie a mai nap üzenetét. Mindenkinek vállalnia kell a
maga részét ebben a harcban. Mert csak együtt állhatjuk útját a fasizmusnak, azzal,
hogy nem hagyjuk, hogy tovább fertőzzenek! Itt és most ígérjük meg egymásnak és az
országnak, hogy: Nem hagyjuk! Nem hagyjuk!
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9.9.3. Bajnai Gordon beszéde
Tisztelt Honfitársaim, Tisztelt Polgártársaim!
A szervezők arra kértek minden szónokot, így engem is, hogy röviden beszéljek. Igazuk
van – és nem csupán a hideg miatt. Nincs szükség hosszú beszédekre ahhoz, hogy
elmondjuk, miért vagyunk itt.
Békében akarunk élni! Olyan világban, amelyben a problémákat nem erőszakkal
próbálják megoldani, hanem közös erőfeszítéssel. Ahol a nehézségek láttán megoldást
keresnek, nem pedig bűnbakokat.
44 éves vagyok: az én nemzedékem már háború nélkül nőtt fel. És azt akarom, hogy a
gyermekeimnek is megadasson ez a béke. Ez ugyanis az igazi tétje annak, hogyan
reagálunk a zsidógyűlöletre, a cigánygyűlöletre; és mindazokra, akiknek a gyűlölet adja
az élet értelmét.
Mi itt, sok ezren – és otthon a képernyők előtt sok százezren, és szerte az országban
sokmilliónyian –, olyan országot akarunk, ahol a félelem nélküli élet mindenki számára
alanyi jog. Jog, amelytől nem fosztható meg senki – akárhová szülessen, akárki
gyermekének.
Félelem nélkül akarunk élni egy normális országban. Békében, nem háborúban. És nem
is szüntelen háborúskodásban.
Magyarország azonban ma nem működik normális országként. Ennek tünete az is,
ahogy a közvélemény szinte szenzációként kezelte, hogy ma végre együtt és nem
egymás ellenében áll ki a gyűlölet ellen a magyar közélet sokféle képviselője. Civil és
politikus. Jobbos, balos és centrista. Kormánypárti és ellenzéki.
Normálisan működő országokban azonban nem ez a hír. Hanem az, ha nem így tesznek
a demokratikus pártok képviselői. A demokrata ugyanis nemcsak az, aki nem fél, hanem
az, aki nem is kelt félelmet senkiben.
A mai napból mégis szalagcímek lehettek Magyarországon. És erről nem a média tehet.
Erről mi tehetünk. Mi, mindannyian.
Én is.
Mert igaz: reményt adhat a jövőben, hogy ma, ádvent első vasárnapján, az ország
fővárosának talán legfontosabb pontján Magyarország egy pillanatra úgy működik,
ahogy mindennap működnie kellene…
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De bűntudatot is ébreszthet bennünk, hogy nem voltunk itt ugyanennyien, ugyanilyen
egységben korábban, az elmúlt években. Ha máskor nem, hát legalább akkor, amikor
Tatárszentgyörgyön meggyilkolták Csorba Róbertet és ötéves kisfiát, Robikát.
Nagycsécsen Nagy Tibornét és Nagy Józsefet. Tiszalökön Kóka Jenőt, Kislétán Balogh
Máriát.
Hat magyar embert, csak azért, mert cigányok is voltak. Meggyilkolták őket azért,
aminek születtek.
És mi nem jöttünk ide, nem kérdeztük egymástól, hogyan történhetett meg mindez a mi
hazánkban… Nem kértünk tőlük bocsánatot, hogy nem tudtuk megvédeni őket. És nem
borultunk nemzeti gyászba.
Hiba volt és Magyarország többé nem véthet ilyen hibát! Erről is szól ez a mai nap.
Honfitársaim!
Mostanában emlegetik, hogy a béka, ha forró vízbe ejtik, kiugrik, mert dolgozik benne
az életösztön. Ha azonban lassan forralják fel körötte a vizet, mozdulatlanul fő halálra.
Az elmúlt évek során a gyűlölet egyre magasabb hőfokaihoz szoktunk hozzá mi,
magyarok. Már nem szisszentünk fel. Pedig a nemzeti megmaradásunk, az emberhez
méltó életünk a tét.
Ebben az országban ugyanis nincs többé ártalmatlan zsidózás és nincs többé ártalmatlan
cigányozás, mert nekünk a Holocaust nemzeti tragédiánk. A magyar Shoa, amelyben
nemcsak

az

áldozatok,

de

nagyrészt

a

bűnösök

is

honfitársaink

voltak.

Testvérgyilkosság volt ez, amelynek tanulsága örökre meg kell, hogy változtassa
viszonyunkat a gyűlölet szavaihoz és tetteihez.
Az Ország Házában pedig nemrég kimagyarázhatatlan beszédet mondott egy képviselő.
Antiszemita, gyűlölködő beszédet. És egyúttal önmagát leleplező beszédet is. A pártját,
a Jobbikot, és az egész magyar szélsőjobbot leleplező beszédet.
Azt mondta, össze kell írni a magyar zsidókat, mert nemzetbiztonsági kockázatot
jelentenek.
De én makacsul hinni akarok abban, hogy ez az ország, ez a nemzet megtanulta a
történelmi leckét. Megtanultuk, hogy nemzetbiztonsági kockázatot éppen az jelent, aki
össze akar írni minket. Származásunk, világnézetünk, hitünk miatt.
Ebből egyszer már elég volt. Nem felejtünk! És nem engedjük, hogy bárki felejtsen!
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Ezért vagyunk itt – azt remélem. A felébredt életösztön miatt. Azért, hogy világossá
tegyük: nem vagyunk hajlandók kétszer ugyanabba a folyóba lépni. Ugyanabba a
folyóba, amelynek a partján elárvult cipők – magyar férfiak, nők és gyermekek cipői –
hevernek az idők végezetéig…
Ez a zavaros, bölcs és nagy folyó, a Duna tanúnk rá, hogy nem felejtünk, és nem
engedünk felejteni!
Honfitársaim!
Az antiszemitizmus nem a zsidókról szól. És a cigánygyűlölet sem a cigányokról szól.
Hanem rólunk, mindannyiunkról: Magyarországról, a nemzetről.
Mert a magyarok közösségének holnapja azon múlik, mennyire szolidárisak egymással
a tagjai ma.
A nácizmus összeegyeztethetetlen az élettel. A nácik, a kirekesztők, az újfasiszták csak
pusztulást hoznak. Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb nekik. Mert a romokon
végre uralkodhatnak, amire egy normális országban sosem volna esélyük.
A nácizmus azonban olyan, mint a legtöbb kórokozó. Csak egy gyönge
immunrendszerű szervezetet képes ledönteni a lábáról. Csak betegeskedő országokat
tud legyőzni.
Ezért kedveli ez a vírus annyira a gazdasági nehézségeket, a szociális válságokat, a
nemzeten belüli megosztottságot. Mert ez az a közeg, amelyben el tud szaporodni.
És éppen ezért nem elég vele szemben a tüneti kezelés. A megelőzés a legfontosabb.
Jó kormányzás, erős társadalmi közép és egészséges politikai kultúra kell ahhoz, hogy
ezek a kórokozók ne üthessék fel újra a fejüket a városainkban, falvainkban. Hanem oda
szoruljanak vissza, ahova valók: a nagy járványokról szóló történelemkönyvek lapjaira,
a koleráról és a pestisről szóló fejezetek közé.
Honfitársaim!
A mai nap sok szempontból a kijózanodás napja is. A politika – pontosabban az a belső
hidegháború, ami Magyarországon az elmúlt 12 évben a politikát jelentette – vakká és
felelőtlenné tett minket.
Vakká, mert nem láttuk, hogy a gátlástalan hatalmi harc, a nemzet megosztása, a
politika züllése hogyan hizlalja, erősíti a nevető harmadikat: a magyar szélsőjobbot.
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És felelőtlenné, mert a fanatikussá vált politikai vitáik során olyan könnyű kézzel
nyomtuk egymás homlokára a pecsétet: „Ha baloldali vagy – komcsi vagy. Ha
jobboldali vagy – náci vagy.”
Pedig nekünk, a normális országot akaró embereknek nem érdekünk, hogy igazságtalan,
elhamarkodott címkézéssel szorítsuk ki középről akárcsak egyetlen honfitársunkat is.
Mára ugyanis ez a kölcsönös megbélyegzősdi bizony megosztotta és gyengévé tette
Magyarországot. Rossz üzenetet küldött mindenkinek.
A valódi náciknak azt üzente, hogy a jelenlétük elfogadott, hiszen lám, az ország egyik
fele nácinak mondja a másikat… Pedig az igazság az, hogy a nácik jelenléte
elfogadhatatlan.
A jobboldali embereknek azt üzente: több megértést, több közös nevezőt találhatnak a
jobbszélen, mint középen… Pedig az igazság az, hogy a szélsőjobb tagad mindent,
amiben ők hisznek. A nemzeti összetartozást. A keresztény tanítást. Szent István
örökségét. A hitet, a reményt és a szeretetet.
A baloldali embereknek pedig azt üzente, hogy az antifasiszta, befogadó kultúra a
baloldal hitbizománya… Pedig az igazság az, hogy a jobboldaliságot ellentétbe állítani
az antifasizmussal, ugyanakkora bűn, mint a baloldaliságot szembeállítani a nemzeti
érzéssel.
Előbb vagyunk nemzetünkhöz hű magyarok – és éppen ezért antifasiszták –, mint jobbvagy baloldaliak.
Sokan üzenték nekem, hogy használjam ki ezt az alkalmat a kormánypártok
cinkosságának vagy épp a baloldali kormányzás tehetetlenségének az ostorozására.
Nem fogom megtenni!
Küzdöttem a rezsimmel tegnap és újra küzdeni fogok holnap – mert minden nap új és
újabb okot ad rá.
De ma nem az egymásra mutogatás ideje van. Ma a gyűlölet elleni összefogás ideje van.
Ha a normális politizálás új korszakát akarjuk Magyarországon, akkor annak éppen ez
az első számú erkölcsi parancsa. „A nácikkal szemben mindenkivel össze kell fogni, de
még a hatalomért sem szabad összefogni a nácikkal.”
Akármelyik pártra vagy politikusra fogtok szavazni, amikor legközelebb Magyarország
sorsáról döntünk: ennek a próbának vessétek alá azt, akit választotok!
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Üzenjük meg tehát együtt: Bennünk többé nem kelthet félelmet senki! És üzenjük meg
azt is: Magyarországon nem kell többé félnie senkinek! Mert, így együtt már
hangosabbak vagyunk a gyűlölet minden szavánál és együtt erősebbek vagyunk már a
gyűlölet minden tetténél.
Magyarok vagyunk, megvédjük egymást és nem félünk!
Köszönöm, hogy meghallgattatok!
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9.10. Szent István nélkül nem lehetnénk itt – Orbán Viktor ünnepi beszéde a Szent
István-emlékév alkalmából (2013. 08. 19.)
Tisztelt Fehérváriak!
Államalapító királyunk emlékéve alkalmából gyűltünk össze. Az ünnepségre
Magyarország kormánya is ellátogatott, és a mai napon itt tartja soron következő ülését
is. A kormány mai székesfehérvári ülése tiszteletadás és főhajtás. Fejet hajtunk e
nagyszerű városunk történelmi érdemei előtt, és kifejezzük tiszteletünket a város mai
lakói iránt. Nagyra becsüljük a város történelmét, és elismerjük azt a vállalkozó kedvet
és életerőt, amelynek Önök, fehérváriak újra és újra bizonyságát adják. Vállalkozó
kedvről és életerőről vall az a beszédes tény, hogy az elmúlt évek során Önök 807, azaz
nyolcszázhét kisebb-nagyobb fejlesztést indítottak meg a kormánnyal közösen, s
ezekből már 378 fejlesztést meg is valósítottak. S miután a kormány mai ülésén a
polgármester is részt vesz, azt hiszem, ez a szám gyarapodhat a délután során.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A kormány székesfehérváriak iránti tisztelete fejeződött ki abban a döntésünkben is,
amellyel a város adósságának 70 %-át, azaz 9 és fél milliárd forintnyi adósságot
átvállaltunk – kiváltva ezzel koronázó városunkat és annak polgárait a fenyegető
adósrabszolgaság megpróbáltatásaiból.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Püspök Úr! Tisztelt Fehérváriak!
Amikor Szent István királyunkra emlékezünk, egy nagyszerű államférfi képét idézzük
fel. A magyar felfogás azt az országvezetőt tartja államférfinak, aki túltekintve és
túllépve az ország mindennapi kormányzásához szükséges küzdelmeken, taktikákon,
ügyességen olyan kötelékeket hoz létre a nemzet tagjai között, amelyek hosszú időn át
megtartják az országot, összekapcsolják az embereket, vagyis egyben tartják a magyar
nemzetet. A nemzetet és országot egyben tartó kötelékeknek ugyanis olyan a
természetük, hogy időről időre meglazulnak, mint a megöregedett hordó abroncsai. S ha
valaki nem erősíti meg, vagy újakkal nem váltja ki a megereszkedett abroncsokat, a
dongák a gravitáció törvényének engedelmeskedve széthullanak, s helyükön nem marad
más, mint egy halom haszontalan hulladék fa. Így enyésznek, így enyésztek el
tucatszám Európa hajdanvolt nemzetei is, akiknek már nevét is elfeledtük, s legfeljebb
megsárgult levéltári iratokban olvashatunk felőlük. Hogy mi, magyarok ezt a sorsot
elkerültük, nem morzsolódtunk fel, és nem olvadtunk be, államférfiak hosszú sorának
köszönhetjük, mely hosszú sorban első helyen Szent István királyunk áll.
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István fejedelemmé választásának idején a magyar törzsszövetség széthullóban volt, a
magyar törzsek egymással is harcokban álltak, miközben a korábban elfoglalt törzsi
területeinkbe bele-beleharaptak a szomszédos cseh, lengyel, német fejedelmek és
királyok. Egy belülről legyengült, a környező államok által támadott és megosztott
törzsszövetség képe bontakozik ki előttünk, amely folyamatosan veszít erejéből,
területéből és belső tartásából. Szent István király messze túltekintve a mindennapi élet
forgatagán, politikai küzdelmein és kisszerű pártoskodásán először is az élre állt, így
megmentette hazáját és népét a széteséstől. Ezután megakadályozta, hogy népe
visszatérjen a pogányságba. Ezután kivédte a bizánci birodalomba való beolvadás
veszélyét. Ezután megőrizte Magyarország függetlenségét a németekkel szemben.
Ezután politikai egységet hozott létre a törzsi önállósággal szemben, szilárd államot
alapított, és törvényeket adott a magyar népnek. Ha mindezt nem tette vagy elhibázta
volna, ma aligha lehetnénk itt és így együtt.
Tisztelt Fehérváriak!
Amikor Szent István királyunkra emlékezünk, nemcsak egy jó vezető képét idézzük fel,
hanem egy jó férj, egy jó apa, egy jó keresztény, vagyis egy jó ember képét is. Ezer év
távlatából is vállalhatjuk ezt az ítéletet, mert hiánytalanul ránk maradt, ma is
mindannyiunk számára olvasható az az írás, melyet Intelmek címen fiához, Imre
herceghez intézett. Ez az írás címével szemben valójában mindannyiunknak, minden
magyar embernek szól. Mindenkinek, aki nem csupán oktalan jószágként kívánja leélni
életét. Mindenkinek, aki úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy nem véletlenül pottyant erre
a világra, aki úgy gondolja, hogy életének értelme, egyedi és megismételhetetlen
értelme van, amelyet rajta kívül senki más nem tud betölteni. Szólnak az Intelmek
mindenkihez, akiben van kellő képesség és erő annak belátására, hogy az értelmes
élethez szükségünk van mások tapasztalatára, mások segítségére, ahogy a nagy király
mondja: bizony szükségünk van intelmekre.
Így szól hozzánk az Intelmekben Szent István király: „Hallgass, fiam, atyád intelmére, s
ne vedd semmibe anyád tanítását!” „Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az
téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése…” „Mert ha
a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre,
zsarnoknak kell nevezni…” Vagy máshol: „Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a
hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, akik nem férnek a hatalomhoz.” Vagy megint
máshol: „Légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors
letaszítson.” „Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy
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kárhoztass.” S talán ami a legfontosabb: „Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság
ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.” „Légy
irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést:
»Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.«” „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember
azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem
taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”
Tisztelt Fehérváriak!
Ünnepi köszöntésképpen azt kérem Székesfehérvár városának polgáraitól, hogy
legyenek hűséges őrzői és képviselői István király intelmeinek, amelyek nélkül ma, ezer
év múltán sem állhat fenn sem erős haza, sem szerető család, sem boldog ember.
Isten éltesse Székesfehérvár minden polgárát!
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