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Egy korábbi lapszámban (2016. tavasz) ötven oldalon keresztül foglalkoztunk az „el-
adott magyar föld” és – még felületesebben szólva – „a földkérdés” néhány aspektusá-

val, három különböző szerző tanulmányának közlése révén. Tovább foglalkoztat bennünket 
e fontos témakör, amelyet most a „város és vidék” kontextusába helyezünk. Az idei parla-
menti választások kampányában hallottuk, hogy aki ma Magyarországon város és vidék kö-
zötti ellentétről beszél, mesterséges árkokat ás, hiszen semmi ilyesmi nem létezik. Mi nem 
egészen így gondoljuk. Egy különleges szerző, Aldobolyi Nagy Miklós már 1942-ben leírta 
a főváros és a vidék közötti ellentét valóságát, amely  – ha tetszik, ha nem – ma is nyilván-
valóan fennáll. Mesterkélt törésvonal- vagy ellentétpárképzés nélkül állítjuk ezt. Aldobolyi 
Nagy írása megdöbbentően aktuális. Sőt, azóta a nagyvárosok és a sokszor természetel-
lenes módon létrehozott városok még kevésbé képviselik a vidék érdekeit és továbbítják 
értékeit a főváros felé (mindkettő eredendő feladatuk lenne), hanem művi vagy egyenesen 
hamis értékeket közvetítenek a kisebb közigazgatási egységek számára. A főváros és a vidék, 
továbbá a vidéki nagyvárosok-városok és a vidéki községek-falvak-tanyák közötti ellentét 
napjainkban nagyobb, mint ’42-ben volt. Egy sok szempontból természetes ellentétről van 
szó, amely Magyarországon azonban már túlságosan nagy. Identitásunkat egyre kevésbé 
határozza meg a vidéki természeti táj és a vidéki életforma, a maga legalább évszázados 
emberi és annál is mélyebb értékeivel (melyek immár egyre inkább feltárásra és ismertetésre 
várnak). Ehelyett múló divatok, teljesen profán dolgok és hamis értékek özönlenek vidék-
re, a médiákon kívül is. Észre kellene venni, hogy a magyarságról alkotott jelenlegi képet 
város-nagyváros-főváros sugallta képek határozzák meg, és komoly probléma, hogy nálunk 
ez fokozódó tendenciát mutat. Amit nemzetközileg magyarnak tartanak a történelmi sajá-
tosságaink mellett, az szintén egyre inkább városi. Nem mondhatjuk, hogy semmiféle vidék 
által megtestesített érték ne áramolna a főváros felé, de úgy véljük, hogy a vidékpolitikának 
erőteljesebbnek és komplexebbnek kellene lennie – pénzügyi-elosztási tekintetben is  – an-
nál, hogy csupán fejlesztésekben és beruházásokban gondolkodjunk. Mi magyarok ugyanis 
nagyobbrészt vidékiek vagyunk és nem nagyvárosiak. De ha a fővárosban lakunk, akkor is 
tájban élünk, tájban, sőt tájként élő létezők vagyunk. Ennek fontosságát nehéz megérteni a 
mai fővárosi-nagyvárosi-városi táj alapján, az épített történelmi környezeten kívül elsősor-
ban a vidék taníthat meg rá. Ha megfontoljuk a mély igazságtalanságot, hogy a földjeinkre 
vonatkozó leglényegesebb döntéseket nagyvárosokban hozzák (ez immár mindenütt így van 
a világon), hovatovább ott, onnan birtokolják azokat, alig ismerve a vidéki életet, megértjük 
Tanka Endre tanulmányának kapcsolódását a témához. Az utóbbi évtizedekre teljesen új 
paradigma jött létre a föld- és birtokszerzésben a korábbi időkhöz képest. A nemzetközi 
földrablás nem politikai demagógia vagy összeesküvés-elmélet. Ennek társadalmi és politikai 
tudatosítása tekintetében a szerző oly felelősségteljes, hogy azt is behatóan vizsgálja, milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésünkre a nemzetközi jogrendben a megfékezéséhez. „Város és vi-
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dék” – a kettő így együtt a Magyar Hüperión állásfoglalását jelzi a témában. Ez valódi politikai 
feladat, mindkettő saját lényegét megértve.

A magyar alkathoz mindig hozzátartozott a harc. Korunk másik komoly problémája, 
hogy a harc megélésére lecsökkentek az általános lehetőségek. Azonban a magyarsághoz 
nemcsak a harciasság és a hadi-katonai hagyományok tisztelete, ápolása tartozik szervesen, 
hanem az emelt szintű, nemes harciasság, a vitézség is. Természetesen a hősiesség kivételes, 
ugyanakkor bármely nemzet körében előforduló minőség, az említett karakterből követke-
zően nálunk mégis viszonylag gyakori volt. Két történelmi példa Kratochvil (Kratochvill, 
Kratochwill) Károly és a Vitézi Rend, amelyekkel itt két borsodi történész  és levéltáros, 
Turbucz Péter illetve Kurucz Ádám foglalkozik. A Vitézi Rend története a háborúkban 
kitűnt katonák, vitézek telekkel történő adományozása miatt a föld témaköréhez is kapcso-
lódik, ahogy az „Ajánlók” rovat első írása a hősiességhez.

Régi tervünk volt, hogy foglalkozzunk Eric Voegelinnel (1901–1985). Nemcsak azért, 
mert a politika demagóg gondolatai, sokszor mindenáron pragmatikus vagy egyenesen mű-
veletlen megnyilvánulásai mellett üdítő elmélyedni igényes politikai gondolkozásban, ha-
nem azért is, mert Voegelin könyvei igen nagymértékben befolyásolták, hogy mit értünk 
ma konzervativizmus alatt, a konzervativizmus legtöbb mai irányvonalára hatottak. A mo-
dernitás jelentős bírálója volt, így a pozitivista tudományé. (Lehet, hogy éppen ezeket kom-
penzálandó alakította ki a saját híressé vált „gnoszticizmus” felfogását – ennek igazolása 
azonban a jelenleginél megfelelőbb kereteket kívánna.) Mindenesetre politikai filozófiájá-
ban megjelent legalább két elv, amely bénítóan hatott nagyon sok konzervatív szellemi éle-
tére, és a vallásosságot leszámítva szinte spiritualitás nélküli konzervativizmust eredménye-
zett. Legismertebb nézete – melyet a jelen lapszámban Edl András röviden bemutat és bírál, 
Laki Zoltán pedig részletesebb kritika alá von –, hogy az emberiség valamennyi felforgató, 
baloldali jellegű politikai ideológiája, mozgalma és eseménye a „gnoszticizmus” jegyében 
állt, annak sajátosságait hordozta. Röviden azt mondhatjuk, Voegelin túlságosan laikus 
volt  (túlságosan, hiszen katolikus egyházjogi szempontból sokan azok vagyunk). Nemcsak 
tendenciózusan kiterjesztett egy máskülönben is túl átfogó eretnekfogalmat eltérő termé-
szetű – politikai és ideológiai – dolgokra, hanem ráadásul megfosztotta híveit a hit pillére 
mellett álló másik pillértől, amely nem más, mint a tudás, a gnószisz. Ez római katolikus 
szempontból is nagyon fontos alappillér, annyira, hogy a korai gnosztikus eretnekségeket 
szintén csak úgy lenne szabad bírálni, hogy a tudás fontosságának elve ne sérüljön. Voegelin 
sok mindent, ami egyszerűen „csak” gnosztikus, tehát a tudás jegyében áll, önkényesen ösz-
szekapcsolt az eretnek gnoszticizmussal, majd annak néhány – tételesen kevés – sajátos-
ságát a felvilágosodással, a liberalizmussal, a kommunizmussal, a nemzetiszocializmussal 
és másokkal. Ami azonban több mint tévedés, amit igazán felróhatunk neki, hogy az eret-
nek gnoszticizmus és a későbbi politikai formációk között fennálló néhány látszólagos és 
kevesebb valós analógiát visszavetítette korábbi vallási-misztikus-szellemi jelenségekre és 
szerzőkre, jelentős mértékben despiritualizálva a konzervativizmust. Voegelin talán máso-
dik legismertebb elve, az immanentizáció-ellenesség (kb. bensővététel-ellenesség) ugyancsak 
bénító hatású a konzervatív spiritualitásra. A megvalósítás vagy megvalósulás szinte min-
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den formáját megbélyegezte, nem csak a modern típusú önmegvalósításokat. Egyszerűen 
nem vizsgálta eléggé, hogy az immanentizáció, a benne-foglalttá-tevés vagy benne-foglalttá-
levés az általa hangsúlyosan igenelt transzcendencia megtartása mellett is végbemehet. Isten 
az abszolút voltának megőrzése mellett is lehet immanens, mindenféle panteizmus nélkül. 
Máskülönben nem lett volna lehetséges a Teremtés, és mi, keresztények nem becsülnénk oly 
sokra a teremtett világot vagy a lelket. Tehát nem csak egy pozitivista immanentalizmus le-
hetséges. Mindig elfogulatlanul vizsgálni kell, ki az, mi az, aki-ami bennefoglalt, és hogy mi 
az, amiben bennefoglalt; vagyis, hogy az immanencia-immanentalizmus-immanentizáció 
milyen értelemben vetődik fel. Mert az immanentizáció egyáltalán nem csak voegelini 
értelemű lehet. Ez abból a szempontból is fontos, hogy laikusként ne „cenzúrázzuk” az 
egyháztörténetet, sőt, a szellemtörténetet se (amit a Voegelint követő – egyébként nagyon 
tiszteletreméltó – Molnár Tamás a Filozófusok istene és a Bennünk lakik-e az Isten? című 
könyveiben tett, számos érvényes kritikus megállapítás mellett). A szóban forgó politikai 
filozófia túlságosan laikus volta világosan megmutatkozik abban, hogy Voegelin nem igazán 
értette – vagy úgy tett, mintha nem értette volna feltevéseinek koherenciája érdekében – a 
Megtestesülés és a Személy keresztény misztériumait. Az Atya aktusát, a Fiú megtestesü-
lését valamint a Szentlélek megmutatkozásait – ha következetes – szintén el kellett volna 
utasítania immanentizációs vonatkozásaik miatt. Egyébként gyanítjuk, hogy nem értette 
a transzcendencia fogalmát és a Feltámadás misztériumát sem ahhoz szükséges mérték-
ben, hogy ilyen kérdések kapcsán meghatározó módon nyilatkozzon. Stamler Ábel írásában 
felveti, hogy még a „soha-meg-nem-elégedés” Babits által megfogalmazott elve – a törekvés 
teljesen általános elve – sem menne át Eric Voegelin szűrőin, dacára az évezredes egyéni 
aszketikus megvalósítási törekvéseknek.

Az emberek legnagyobb része természetesen úgy gondolja, hogy az efféle „filozófiai kér-
déseknek” nincsen semmilyen reális politikai és kézzel fogható társadalmi hatása. Ez azon-
ban nem igaz, szokásos hozzá nem értő vélekedés (viszont annál gyakoribb). A gondolatok 
és az eszmék kiszámíthatatlan utakon, de elérik a hatást, minél intellektuálisabb és szelle-
mibb módon működnek, annál inkább. És itt, e ponton a társadalmi és tömeges hatás már 
más kérdés, mert nem egy eszme közvetlen, sem legnagyobb hatása, amely mindig látha-
tatlan módokon valósul meg. Példa: Valaki téved; néhány évvel később ketten magukévá 
teszik a gondolatait, így már ketten tévednek; aztán így tovább, egyre többen és többen. Ha 
a Zeitgeist bármilyen okból felkapja e valaki gondolatait, a tévedés elérhet a társadalomig. 
De létezik egy másfajta hatásmechanizmus is. Vannak, akik jól, teljeskörűen, egyéni elfo-
gultság és monomániák nélkül végigolvassák valaki papírra vetett gondolatait. Vannak, akik 
nem olvasnak el mindent, vagy csak azt olvassák ki belőle, amit látni-hallani szeretnének. 
Végül vannak, akik egyáltalán nem olvassák e valakit (mindig ők vannak a legtöbben). Ám 
közülük néhánynak felkeltik az érdeklődését valaki iránt. Mármost a baj akkor kezdődik, 
amikor a fentebbi második olvasói csoportba tartozók keltik fel az érdeklődést. És azzal 
folytatódik, hogy nem a valaki saját műveit kezdik olvasni, hanem azoknak a bemutatá-
sait és értékeléseit, akik felkeltették az érdeklődésüket. Emlékezzünk rá, olyanokról van 
szó, akik a valaki összes művét nem olvasták, és ami ennél is fontosabb, csak azt olvasták 
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ki a valaki néhány művéből, ami őket érdekelte. Nos, e mechanizmus révén is eljuthat egy 
gondolat a társadalom szélesebb rétegeihez, ahol aztán gyökeret ereszthet. Ezen kívül úgy 
is, hogy olykor politikusok lehetnek azok között, akiknek figyelmét a valaki gondolataira 
felhívják. Mivel a politikusoknak köztudomásúan kevés ideje van olvasni (még köztudomá-
súbban egyáltalán nem olvasnak elfogulatlanul könyveket, a leginkább köztudomásúan pe-
dig semmilyen könyvet nem olvasnak végig), valószínűleg ők is a második olvasói csoportba 
tartozók írásait fogják tanulmányozni, hogy legalább valamit tudjanak a valaki gondolata-
iról. E két érvényesülési mechanizmus azért meglehetősen aggasztó. Voegelin összetett és 
igényes gondolatiságú könyvei után kis „inkvizítorokat” eredményeztek, akik – a tudás elvét 
többszörösen megsértve – szinte imádják a gnosztikus és a gnoszticizmus bélyeget sütni 
arra, amire és ahol lehetséges. Sőt, a „gnoszticizmus” több új megfelelőjét is megtalálni vél-
ték. Pedig nem tűnik úgy számunkra, hogy Voegelin ilyesmit szeretett volna. Biztos, hogy 
egy agnosztikus, túlzottan gyakorlatias, modern, politikai kereszténységet sem.

A voegelini recepció, legalábbis az a része, mely a mai társadalmakban érezteti a ha-
tását, némiképp színházra emlékeztet bennünket. Harcot kezdeményezni „gnosztikus” és 
nem-gnosztikus keresztények között, úgy, hogy a „gnosztikusok” egyáltalán nem gnoszti-
kusok – vagy éppen „misztikus” hajlamú és nem-misztikus hajlamú politikusok, művészek 
stb. között, úgy, hogy a „misztikus” hajlamúak nem misztikusok –, mindez azért, lássuk be, 
elég forgatókönyv szagú. Bartha Ildikó tanulmánya viszont nem a modern-posztmodern 
színházzal foglalkozik, hanem az alapokkal, melyekre e felépítmények kerültek, főként a 
színházi tér vonatkozásában. Annak a folyamatnak néhány jelenségével, amely a mai szín-
házig vezetett. És ezek az alapok még a mai színház mögött is megláthatók. (A szerzőtől e 
folyóirat 2016. nyári számában már közöltünk egy más témában fontos tanulmányt.)

Az úgynevezett világzene, melynek vizsgálata a színház témája után következő írás kiin-
dulópontjául szolgál, egy újabb meglehetősen átfogó fogalom, amely igen különböző szín-
vonalú és indíttatású produkciók jelölésére szolgál. Szándékosan távol tartjuk a Magyar 
Hüperióntól az olyan írásokat, amelyek egynemű módon, szűklátókörűségből vagy önös ér-
dekből a modern világ túlságosan kézenfekvő kritikáin élősködnek, Csajághy György mun-
káját viszont programatikusnak fogadjuk el minden olyan esetre nézve, amikor az autenti-
kus népzenéktől való eltávolítás akarata komolyan felmerül. Ugyanígy a műgyermekdalok 
és az úgynevezett nemzeti rock hasonló eseteiben, melyekkel az írás többi része foglalkozik.

Szenvedünk az olyan jelenségektől, amilyen egy politikafilozófiai életmű félresiklott fogadta-
tása; a színház mélyértelmű alapsajátosságainak megmásulása és eltűnése; vagy a zene hanyat-
lásától, amennyiben az tényleges és számottevő. Azonban meg kell értenünk sokkal intenzívebb 
szenvedéseket is. Hegedűs Zoltán tanulmánya e feladat megoldását folytatja. Nemcsak művé-
szettörténeti, szimbólumtani és szövegértelmezési keretek között, hanem teológiailag is vizsgálja 
a keresztfán kiejtett szavakat.

Néhány tekintetben a „Kulturális szemle” írásai és az „Ajánlók” rovat mondatai szintén 
tovább viszik a szenvedés témáját, de mindig hittel, és a bizakodásnál biztosabb  – talán nem 
kérkedő – tudással. Természetesen csak lehetőségeinkhez mérten válogatunk a hazánkban 
elérhető kulturális és szellemi eredmények közül.


