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hogy a szerzőre vagy a szóban forgó kötetre hivatkoznának. (Tálas Péter: A kelet-euró-
pai térség biztonságpolitikai útkeresése 1989–2004. In: Béketeremtés-békefenntartás. Szé-
kesfehérvár: KJF, 2005, 292–299. o.) Tálas Péter egyébiránt nem szerepel a kötet szerzői 
közö   sem. Az ilyen típusú feledékenységet a köznyelv plágiumnak nevezi. 

A Deák Péter által szerkeszte   Biztonságpolitikai kézikönyv nem kézikönyv. Nem tel-
jesíti az ilyen kiadványokkal szemben elvárható követelményeket, azaz, egyáltalán 
nem nyújtja a biztonságpolitika területének átfogó magyarázatát – sem fejlődéstörté-
neti, sem pedig tudományterületi értelemben. Nem sikerült elhelyezni a kiadványban 
a biztonságpolitikát a többi tudományterülethez viszonyítva, és nem sikerült koherens 
szakmai nyelvezetet alkalmazni. 

Egyébként a szerkesztő állításának (10. o.), dacára a Biztonságpolitikai kézikönyv nem 
is az első ilyen hazai kiadvány, tekinte  el arra, hogy a Stratégiai és Védelmi Kutatóin-
tézet két kiadásban is közzéte  e a recenzens által szerkeszte   Biztonságpolitika című 
kötetet, amelyet máig is használnak a felsőoktatásban. Mindezek mia  , némi jóindu-
la  al, a Biztonságpolitikai kézikönyv vegyes, belsőleg aránytalan tanulmánygyűjtemény-
nek nevezhető, amelyhez az összekötő szöveget fele  ébb változó színvonalon maga a 
szerkesztő készíte  e. 

Amennyire üdvözölhető a kötet megjelentetésének ötlete, olyannyira hiányérzeteket 
kelt a kivitelezés. Hozzá kell tenni még, hogy az Osiris kiadó ezú  al mintha engede   
volna közismerten szigorú szakmai követelményeiből, és a kötet kiadása kapcsán utó-
lag nehezen magyarázható engedményeket te  .

Gazdag Ferenc

Több, mint portré – M. Szebeni Géza: Alcide De Gasperi – 
Egy kereszténydemokrata a 20. században 
(Budapest: Magyar Szemle Könyvek, 2007) 

Alcide De Gasperi neve ismerősen csenghet már az olvasónak, ahogyan Schu-
manné, Adenaueré is: ők az Erópai Unió „alapító atyái”. E tény leszögezésével 
jóformán véget is érnek ismeretei (az átlag olvasó talán csak Adenauerről tud 

annyival többet, hogy ő kölni polgármesterként a harmincas évek elején betilto  a Bar-
tók Csodálatos mandarinjának bemutatóját). 

Ez az állapot bizonyos mértékig természetes. Amikor az Európai Unió előképei for-
málódtak, Magyarország még egy szemben álló tömb kelletlen részeseként nemcsak el 
volt zárva a mai világ képét meghatározó mozgásoktól, hanem – ebből adódóan – eleve 
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ellenségesen kelle   szemlélnie azokat a változásokat, amelyek a Nyugat tömbösödése 
felé muta  ak. Ez az elzárkózás az ado   hatalmi berendezkedés kényszerű következ-
ménye volt ugyan, de ne áltassuk magunkat: a magyar politikai közvélemény általában 
véve mindig meglehetősen befelé fordult, kevés kivételtől eltekintve viszonylag keve-
set foglalkozo   a sorsát gyakran döntő módon befolyásoló világpolitikai tényezőkkel. 
Ezt a vonását a modern magyar politika kialakulásától kezdve sokan fájlalták, nem-
csak politikusok (Deák, Eötvös, Széchenyi, utóbb jeles emigránsok vagy éppen Antall 
József), hanem a politika közelébe keverede   írók (Jókai, Mikszáth, a későbbiekben 
Cs. Szabó László, Illyés Gyula) is.

Vagyis ez vonás bizonyos állapotbéli mulasztásokra utal, és bár maga is okozat, 
gyászos következményeit mindmáig a bőrünkön érezzük. Nem kell mondani, hogy 
Trianon – amelyhez ez a befelé fordulás is hozzájárult – sokkja, amely a magyarság 
kirekeszte  ségélményét némely körökben végletesen fölerősíte  e, nem kedveze   a 
közgondolkodásnak abban, hogy nyisson Európa felé, s hogy aztán Párizs, a szovjet 
megszállásból és a pártállami rendszerből fakadó izoláció fokozta a lemaradást, erősí-
te  e az elzárkózás tendenciáját. De az ismeretek hiánya és a világpolitikai illuzioniz-
mus is összefügg, ahogyan 1956-ban, illetve 1989–1990-ben is látható volt, sőt látható és 
tapasztalható ma is, az uniós csatlakozást megelőzően és utána is.

Vagyis De Gasperi életművének nem ismerése nem egyedi eset, hanem része egy 
általánosabb ismerethiánynak. Ezen enyhít most M. Szebeni Géza kitűnő kismonog-
ráfi ája.

A könyvecske tárgyszerű és szerény címe – Alcide De Gasperi – Egy kereszténydemok-
rata a 20. században – által ígértnél az olvasó jóval többet kap: nem pusztán korrekt élet-
rajzot (bár az sem csekélység) hanem a 20. század Európájáról (természetesen különös 
tekinte  el Olaszországra) alkoto   átfogó, nagyvonalú képet is. A szerző következete-
sen tárgyszerű, soha nem szakad el De Gasperi életútjától, egyetlen pillanatig sem lép 
ki ebből a kontextusból. De, miközben óvakodik a magyar analógiák fölvázolásától, az 
úgyneveze   tanulságok levonásától, rendszeresen valami rejte   déjà vu érzést kelt a 
magyar olvasóban, aki a magyar történelem sajátos döntési kényszereit, alternatíváit, 
narratíváit ismerheti fel ebben a konkrét eseményeiben talán távoli, tipológiáját tekint-
ve mégis rokon politikai történetben. Ez pedig (noha M. Szebeni Gézának a legkevésbé 
sem célja) fi noman azt a rejte  en jelentkező érzést erősíti s tereli a tudatos felismerés 
felé, hogy nem arról van szó, miszerint az olasz történelem a magyar történelemmel 
mutat párhuzamokat, hanem arról, hogy a magyar és az olasz történet egyaránt euró-
pai történet. Ami persze egyáltalán nem meglepő. Mégis, az Európa meghasonlását, 
szétszagga  atását hozó 20. század után szokatlannak számít.

Pedig De Gasperi életútja ebből a szempontból is jelképes, és nekünk talán többlet 
üzenete is van. Állampolgári értelemben szegről-végről „honfi társunk”: hiszen ő is az 
Osztrák–Magyar Monarchia szülö  e, és politikai pályafutását a bécsi parlamentben 
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(1911-től a Reichsrat képviselője) kezdte. Így tehát közvetlen élményei voltak a Buda-
pesten is ható problémákról, feladatokról, amelyek megoldatlansága végül a magyar 
történelem tragikus fordulatait hozta. Az olasz De Gasperi egy sokban szerencsésebb 
nemzet fi aként jó néhány eseményt másként élt meg, de éppen korai politikai szociali-
zációja (a Monarchián belüli indulás:) refl exeit, döntéseit, kérdésfeltevéseit számunkra 
kifejeze  en ismerőssé teszi. Sőt talán még a megoldási kísérleteit is, hiszen a Monarchia 
a maga multikulturalitásával, lakói mindennapi életét jellemző nyugalmával, kiegyen-
súlyozo  ságával – különösen az utána következő tragikus történések kĳ elölte koordi-
náták közö   vizsgálva – talán értelmezhető akár az unió nemcsak bizonyos magasabb 
értelemben ve  , kollektív-lélektani értelemben ve   előképének is.

A szellemi-politikai közeg azonban mindig összete  : a Monarchia belvilága csak egy 
elem az 1881-ben születe   De Gasperi politikai karakterének kialakulásában. A 19–20. 
század fordulója Európájának gazdasági-társadalmi átalakulása mindenü   rendkívüli 
szellemi kihívást jelent, a nagy kulturális centrumokban (és Bécs is ilyen) az új utak 
keresése szinte folyamatos politikai-ideológiai izgalmi állapotot jelent. A klasszikus 
liberalizmus nagy korszaka már lezárult: alapvető követelései eddigre a mindennapi 
élet természetes vívmányainak számítanak. Megerősödik a liberális berendezkedés kri-
tikája: balról a szociáldemokrata, jobbról a keresztényszocialista-kereszténydemokrata 
eszmerendszer lép fel vele szemben.

Családi há  ere, társadalmi beágyazo  sága okán De Gasperinek ez utóbbi jelente   
természetes tájékozódási pontot. XIII. Leó pápa 1891-es Rerum Novarum kezdetű encik-
likája, amelynek nyomán a katolicizmus határozo   lépéseket te   a társadalmi feszült-
ségek enyhítését célzó politikai szerepvállalás felé, számára is meghatározó jelentőségű 
volt, ahogyan az is, hogy bécsi egyetemi éveire ese   Karl Lueger polgármestersége, aki-
nek az éles antiliberalizmusa egyben a modern politikai antiszemitizmus alapvetésévé 
is vált. Ezt De Gasperi is érzékelte, és – a kor e kérdésben mutato   gyanútlanságával 
szinkronban – nem láto   benne különösebb veszélyt. Mélyen hívő katolikusként in-
kább az a fenyegetés foglalkoztatja, amely a liberális szellemiség antiklerikalizmusá-
ban jelenik meg, a hit, a vallás, az egyház értékrendje ellen. 

M. Szebeni Géza nem eszme-, hanem gyakorlati politikatörténetet ír, vagyis tényeket, 
folyamatokat mutat be, s hagyja, hogy olvasója vonja le az ezekre épülő következteté-
seket. Nyilvánvaló ténynek tekinti, hogy De Gasperi keresztény és demokrata, és mert 
e két meggyőződés egymást erősíte  e gondolkodásában, kereszténydemokrata volt. 
A szóösszetétel mindkét tagja egyformán fontos, és világosan meghatározo   értékek 
iránti elköteleze  séget jelent. Ez kitűnik abból is, ahogyan képviselőként a Reichsrat 
(fi gyeljünk majd a szóra!) keresztényszocialista csoportjához történt csatlakozását és 
azon belüli politizálását jellemzi M. Szebeni. Érdemes ebből többet idézni, mert ami 
ezt a korszakot jellemzi, értékvonzataiban, mélyebb meghatározo  ságában De Gasperi 
teljes politikai pályafutásában meghatározó: „megnyilatkozásaiban… arra törekede  , 
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hogy a többnemzetiségű Monarchia keretei közö   a lehető leghatékonyabban adjon 
hangot az olasz ajkú kisebbség igényeinek, védelmének. A saját nemzeti kulturális 
örökség, a kisebbségi tradíciók megőrzését, a nyelvhasználat védelmét kiemelten fon-
tos feladatának tarto  a. Egyáltalán nem mutato   semmiféle érdeklődést a többi jelen 
lévő olasz (elsősorban liberális, szocialista) politikai erő számára oly fontos irredenta 
törekvések iránt. Politikailag abszolút lojális volt a császárhoz, a Monarchiához – hazá-
jához. Ez utóbbit a történelmi katolikus értékek letéteményesének tekinte  e, ahol mind 
az egyházi, mind a világi hatalom rendelkezik saját területe fele  . Idegennek érezte a 
birodalomtól eltérő berendezkedésű, liberális országokat, amelyeket felfogása szerint 
elsősorban a materiális javak hajszolása és az erős antiklerikalizmus jellemze  .”

Mit jelente   ez a politikai értékrend és a további pályafutása szempontjából?
Mindenekelő   a tradicionális – keresztény – értékek, a nemzeti hagyományok, a kul-

túra, a rend és a történelem természetes menetének tiszteletét, a közösségek szolidari-
tását, a társadalom egészét jellemző, szerves átalakulások fontosságába vete   hitet – és 
egyú  al elutasítását mindannak, ami ezzel szemben áll. Vagyis szembenállás a liberális 
eszmékre épülő önző individualizmussal és a harcos baloldaliság népboldogító volun-
tarizmusával, illetve az osztályharccal. De beleépül a klasszikus liberalizmus egyéni jo-
gokat is tisztelő szabadságeszménye és a munkájukból élők szociális jogainak védelme, 
tartalmazza a gazdasági kizsákmányolás elleni határozo   fellépés gondolatát. Nem 
utolsósorban azért, mert keresztény világnézete szerint a szegénység és a nyomor eleve 
az erkölcsi hanyatlás, a bűnözés stb. (tehát a keresztény ember számára döntően fontos 
társadalmi értékek sérelmének) egyik legfőbb okozója. Ehhez még hozzá kell tennünk 
azt is, hogy az erkölcsi szempontok nemcsak hivatkozási alapot jelente  ek neki, hanem 
életvezetésében, vezetői gyakorlatában önmagára nézve is kötelezőnek tarto  a a teljes 
feddhetetlenséget (így például miniszterelnökként nem ado   fi zetést lányának, aki a 
legközvetlenebb munkatársa volt). Nos: ez az értékrend a továbbiakban meghatározója 
mindannak, amit korszakokon átívelő politikai pályája során De Gasperi te  . Ennek a 
gondolkodásmódnak integráns része a liberális tanokra épülő modern alkotmányos-
ság, a parlamentarizmus, a jogállamiság feltétlen tisztelete.

M. Szebeni Géza a rendkívül gazdag olasz szakirodalomra támaszkodva bemutatja 
azt is, hogy De Gasperi szigorú elvi és etikai politikája nem doktrinerséget, hanem 
józan pragmatizmust jelente  , s a politikus kiváló taktikai érzékével párosult. Mindez 
hozzájárult kivételes személyes tekintélyéhez: amely nemcsak sikeres politikai pályá-
jának nélkülözhetetlen összetevője, hanem még Mussolini idején is biztosíto   neki bi-
zonyos fokú védelmet.

A fentiekből talán már látható: De Gasperi pályaképét – ahogyan jó néhány nemze-
déktársáét – a nagy történelmi események tagolták: a Monarchia összeomlása, Mussolini 
hatalomátvétele, majd rendszerének bukása – amikor is a politikus a csúcsra ért. Tegyük 
gyorsan hozzá: nem pusztán azzal, hogy kormányfő le  , hanem azzal, amit ebben a sze-
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repében elért. Többről van tehát szó, mint egy szépen kiteljesedő karrierről: De Gasperi 
életútja példázata annak is, hogy a helyi társadalom képviseletétől indulva miként lehet 
eljutni egy nemzet és Európa sorsára, arculatára döntő hatást gyakoroló szerepig.

Ilyenformán az egykori olasz miniszterelnök politikai pályafutásának története ko-
rántsem csak olasz belügy. Kétszeresen nem az: egyfelől az a modell, amelyet az olasz 
kereszténydemokraták De Gasperi egyre jelentősebb szerepvállalásával kialakítanak a 
szocialistákkal, illetve az előretörő fasisztákkal való kapcsolataikban, az e problémá-
val szembesülő országoknak is megszívlelendő tanulságokat kínált (volna), másfelől a 
katolikus univerzalizmus szellemének természetes hagyományait folytatva, a modern 
nagyhatalmi politikákat, köztük az olasz törekvéseket, minden esetben európai dimen-
ziókban értelmezte. Ezáltal le   képessé arra, hogy a gyakorlati politikában a nemzeti és 
a szupranacionális gondolkozás értékeit egyeztesse.

Az eszmei, erkölcsi megalapozo  ság és a nagyvonalú elemző készség mutatkozo   
meg abban, ahogyan De Gasperi megfogalmazta a fasizmus versus kommunizmus kér-
déssel kapcsolatos kereszténydemokrata álláspontot. Az ateista kommunizmus (illetve 
bizonyos markánsan egyházellenes, a szélsőbal felé mozduló szocialista csoportok) tö-
rekvéseivel szemben a látszólag „természetes szövetséges”-nek tetsző, a keresztény-
ségre hivatkozó fasiszta pár  al való szembefordulás szükségességének felismerése 
nem volt könnyű. De Gasperi is úgy gondolta, hogy „a fasiszta állam – bármilyenek 
legyenek is intézményi reformjai – egy olyan állam lesz, melynek demokratikus par-
lamentarizmuson nyugvó alkotmánya garantálja a szabadságjogokat”. (Nekünk is 
ismerős lehet ez a naivitás: Bibó István ugyanezzel a jóhiszeműséggel szemlélte egy 
baloldali diktatúra erőinek előretörését. De ne felejtsük el: egy demokrata szükségkép-
pen a demokrácia paradigmáján keresztül viszonyul totalitárius ellenfeleihez is. Ezért 
a diktatúra ellenében kevésbé hatékony ugyan, de hosszabb távon éppen kiszolgálta-
to  ságában rejlik a fölénye…)

De Gasperi hamarosan világosan lá  a, hogy Mussolini pártja „fegyverrel szerezte 
meg a hatalmat, és azt fegyverrel védi… a párt hadseregét használja arra, hogy ural-
ma alá hajtsa az államot, és az állam fegyveres erejét használja arra, hogy fenntartsa 
a párt diktatúráját”. Ezzel a rendszerrel már nem szabad együ  működni: „látnunk 
kell, hogy a probléma nem csupán parlamenti-politikai, hanem erkölcsi és társadalmi.” 
(I   is érdemes fi gyelnünk a szempontok jellemzően kereszténydemokrata hierarchiájá-
ra: előbb az erkölcs, majd a társadalom is megelőzi a politika szempontjait.)

Természetes, hogy ezt a kemény álláspontot a diktatúra (és a diktátor) nem fogad-
ha  a el: De Gasperi a politikából kiszorult, le is tartózta  ák, és végül a Vatikán nyúj-
to   neki menedéket. Mussolini bukása után Olaszország sajátos helyzetbe került: De 
Gasperi a maga módján „győzö  ” (túlélte a diktatúrát, s a demokráciában vezető szere-
peket betöltő politikus le  ) – miközben hazáját a veszteseknek kĳ áró gyanakvás övez-
te. Rendkívüli feladatokkal találta magát szemben, és példásan oldo  a meg azokat. 
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A romba dőlt, elszegényede  , kivérze  , korábban is súlyos társadalmi feszültségekkel 
küszködő Olaszország sorsának enyhítése, a fasizmus mia  i bizalmatlanság feloldása 
páratlan teljesítmény volt. De Gasperi nemcsak föl tudta oldani Itália elszigeteltségét, 
hanem meg tudta óvni a rendkívül erőteljes szovjet behatolástól, az általuk támogato   
kommunisták hatalmi ambícióitól is.

Ez a korszakos jelentőségű stabilizáció aligha valósulhato   volna meg más politi-
kai há  érrel, mint amit a kereszténydemokrácia jelente  , amelynek értékeire a háború 
folyamán Európa fogékonnyá vált, s ezekre utalva a kereszténydemokrata politika in-
tegrálhato   más, különben egymással szemben álló csoportokat is. Erre pedig Olasz-
országnak rendkívül nagy szüksége volt: jószerével másba nem is kapaszkodhato  . 
(Abba persze igen, hogy a második világháború utáni világpolitikai tömbösödésben 
kialakuló új ke  éoszto  ságban a győzteseknek elemi szükségük volt némely vesztes 
megnyerésére, és erőt meríthete   abból is, hogy nagyon jól tudta: az európai újjáépítés-
ben és újrarendezésben nem engedhető meg, hogy Olaszországban a jobboldali dikta-
túra fölszámolása után egy baloldali diktatúra kerüljön hatalomra…)

M. Szebeni a külügyminiszter De Gasperi 1947 januárjában te   amerikai útján 
Clevelandben elmondo   beszédének összefoglalásában pontosan jellemzi azt a gon-
dolkodásmódot, amelyben a demokratikus elköteleze  ség, az igazság tisztelete és a 
reálpolitikai megfontolás találkozik. „Rámutato  , hogy egy országban a demokrácia 
csak akkor tud gyökeret verni, megerősödni, ha a nemzet nem süllyed nyomorba” – 
írja. Voltaképpen ennek a tételnek elfogadása határozta meg a következő évek amerikai 
és európai politikáját, ez az újjáépítés volt a későbbi „gazdasági csodák” alapja. (Kár, 
hogy az alapelv a kilencvenes évekre mintha feledésbe merült volna…) E gondolat 
egyú  al a modern európai kereszténydemokrata politizálásnak is alaptétele, a szociális 
piacgazdaság sokat emlegete   modellje is ezen a megfontoláson alapul – noha erről 
idehaza kevés szó ese  .

Anélkül, hogy a kereszténydemokráciáról nálunk alkoto   és az Európa-szerte élő 
elképzeléseket részletesen összevetnénk, egy momentumra feltétlenül utalnunk kell. 
Arra, hogy a húszas évek elejének keresztény politikája, a keresztény „kurzus” (egyéb-
ként történelmileg sok szempontból méltányolható okokból) nem kereszténydemokrata 
politika volt. (Olyannyira, hogy negyedszázaddal később a hamisítatlanul modern ke-
reszténydemokrata politikus, Barankovics István óva inte   a  ól, hogy pártja nevében 
és jelképei közö   a kereszt, illetve a kereszténység közvetlenül megjelenjen.) Ugyanak-
kor a politikum és a kereszténység összekapcsolódásával kapcsolatos refl exek nálunk 
máig ennek az időszaknak történelmi nyomaira, az erre vonatkozó (jelentős részben a 
pártállami refl exek jegyében folytato  ) kutatásokra épülnek. Így a kereszténydemok-
ráciára vonatkozó ismeretek jelentős része nem a valóságot tükrözi. Mi több: maga a 
modern, nyugati értelemben ve   kereszténydemokrácia jószerével ismeretlen eszme-
rendszer idehaza.




