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ZSIKÓ JÁNOS 

A polgár: 
versenyre és teljesítményre integrált 

autonóm személyiség 
Miután a politikai nyelv és a nyilvános frazaeológiák divatja – a velük járó értelme-
zési tartomány-változásokkal fűszerezve – kisajátította magának a polgár és a polgá-
ri fogalmát, és ezzel az aktuális politikai szembenállások egyik „állandó jelzőjét” 
teremtette meg, jócskán elhalványította, és el is torzította a fogalom történeti jelen-
tését. Amikor históriai értelemben vett polgárosulásról és polgárról beszélünk, óha-
tatlanul el kell vonatkoztatnunk a mai média és közbeszéd nyelvétől és értelmezései-
től, hiszen nemcsak kínos, hanem sajátosan álságos is a mai viszonyok és terminoló-
giák kritikátlan visszavetítése 200–300 éves történeti folyamatok szereplőire, 
érvényére és értékére. 

Ugyanakkor tény, hogy a kapitalizmus társadalmait polgári társadalmaknak titu-
lálta a hivatalos történettudomány, mintegy a tervutasításos kollektivizmus „szocia-
lista társadalmainak” ellentéteként és totális tagadásaként; a piaci- és tőketársadal-
mak összefoglaló nevét értve alatta. 

Jókora tehát a terminológiai zűrzavar. A polgárosodás és a polgárosulás mind-
ezek ellenére igen jelentős, alapvető és „kemény” tényezője az újkor euroatlanti 
történelmének, a modern és posztmodern társadalmak genezisének. A históriai pol-
gár értelmezéséhez, a fogalom történeti jelentésének visszaállításához szolgál adalé-
kokkal a következő közlemény. 

A polgár az újkor „terméke”, olyan individuum, akit személyisége oldaláról egy-
felől, illetve társadalmi környezete oldaláról másfelől – bármelyik nézőpont egyedü-
li alkalmazásával – sem értelmezni, sem definiálni nem lehet, megérteni pedig vég-
leg nem áll módunkban. Ennek az az oka, hogy a polgári személyiség, a polgárrá 
emelkedő individuum együtt nő fel, együtt bontakozik ki azokkal az integrációkkal, 
amelyek az individuumok különböző szinergikus „szabadságharcai” útján intézmé-
nyesülnek a polgárosodó társadalmakban. 

A polgár kialakulása és filogenezise minimum két folyamat egyidejű függvény – 
következmény dimenziójában érhető tetten: 

– a társadalmi integrációk igénylik és kikényszerítik a résztvevő személyiségek 
verseny-képességét, és egyben korlátozzák – de meg is határozzák, illetve vé-
detté teszik – autonómiájukat, 

– a személyiségben lerakódnak és tevékenysége által külsővé válnak 
(internalizálódnak és externalizálódnak) a társadalmi integrációkban elvárt és 
elfogadott versenyképes tulajdonságok és képességek. 

Az európai ember polgárosodása – az antikvitás individualizmusa után mintegy 
ezer évvel – az itáliai humanizmusban és reneszánszban kezdődik, bár bizonyos 
tekintetben a későközépkor lovagváraiban vagy egyetemein is megpillanthatjuk az 
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első csíraszerű „polgárkezdeményeket”. Akkortól polgárosodunk, amikor megjelenik 
a máséval össze nem téveszthető, örökölhetetlen egyéni – egyedi – személyes: tehát 
individuális kvalitás. Olyan minőségi teljesítmény, amelyik tulajdonosa nevéhez 
kötődik akkor is, ha a kvalitás produktumát más birtokolja, ha a művét megveszik, 
ha alkotói létét és munkáját mások – pl. mecénások – finanszírozzák. 

Lodovico Sforza gazdag és hatalmas. Szereti a pompát, a szépséget és gyönyö-
rűséges városát, Milánót, – ám nem tud a kor várakozásai szerint festeni, rajzolni, 
testet és szerkezetet álmodni. Leonardo da Vinci szegény, de tehetséges. Milánói 
együttműködésük (1482–1499) egy integrációs játszma: a művész mecénása hatal-
mát és fényét externalizálja, Sforza pénze és akarata viszont ösztönzi, ösztökéli – 
egyben finanszírozza – Leonardo (világraszóló) produktivitását. A játszmában első-
sorban a művész játszik polgári(nak) tekinthető szerepet, mert mecénása nem (csak) 
önálló személyiséget, hanem inkább államhatalmat (esetünkben városállamit, illetve 
fejedelmit) reprezentál.  

A személyiség és a kvalitás szétválásához a társadalmi integrációk oldaláról a 
csereérték megjelenése és általánossá válása szükségeltetik. A rendiség szigorúan 
személyes közvetlenségében a kvalitást csak birtoklójával, kinyilvánítójával együtt 
lehetett elsajátítani, azaz a mű, a termék, a produktum nem áruként, hanem a vazal-
lus személyével összekötött teljesítményként a hűbérurat illette meg (vö. Cellini, az 
ötvösművész tragikus halála, személyes kiszolgáltatottsága). A csereérték általános-
sá válása, a pénz és pénzgazdálkodás fokozatos elterjedése jelentéktelenné teszi a 
naturál-cserét, a középkor és a középkori „paraszt-Európa” kereskedelmi, adózási és 
(köz)gazdálkodási alapfunkcióját. 

Az áru- és pénzgazdálkodás ott jön létre, ahol a termék, a produktum előállítása 
helyben lehetetlen, azaz a szükségletté váló elsajátítást csak a kereskedelem útján 
lehet biztosítani. Itália és a Hanza kereskedővárosai nem véletlenül lesznek motorjai 
és centrumai a korai tőkefelhalmozásnak, egyben a korai polgárosodásnak is. A 
levantei kereskedelem mellett – eltérő okokból, az urbanizációs szabályozott csere 
lokális hatókörű kereskedelme révén – gyorsan követik a kikötővárosokat azok a 
szárazföldi nagyvárosok, ahol a lakosságnövekedés kereskedelmi méretűvé teszi az 
agglomerációs övezetek anyagcseréjét, ahol a városfal-környéki gazdálkodás már 
rég nem elégíti ki a városlakók szükségleteit. A korai polgárosodás még nem rajzolja 
meg, de előrevetíti a két későbbi polgári attitűdöt, – Marx szerint a polgárlét két 
oldalát – a citoyen-t (ejtsd: szitoajent) és a bourgoise-t (ejtsd: burzsoát).  

A citoyent, az önálló érték-előállító, felhalmozó vagy közvetítő városi polgár at-
titűdjét (a szabad és szekularizált új értelmiségi, illetve a városi kistermelő-
kiskereskedő előképét), aki minden alávetettség nélkül szabad, mert saját tehetségé-
vel, képességeivel áll helyt a személyiségek versenyében; nem szolga és nem szolgá-
ló! Működésének tere a tág értelemben vett (áru-, pénz- és tehetség-) piac, ahol ő 
maga is és partnerei is szabadok és önállóak.  

Vele szembeállítva a tőketulajdonos attitűdjét, a felhalmozott tőkével kereskedő, 
belőle profitáló, vele vállalkozó burzsoát, aki a fennálló rend és hatalom alattvalója 
illetve kiszolgálója, kihasználója (uzsorás, bankár, nagykereskedő, gyáros és – ké-
sőbb – a burzsoá pénzével magát legitimáló vérségi arisztokrácia és udvari „hivatal-
nok-dinasztiák”). A burzsoá szolgál, ügyeskedik és kihasznál, közben alárendeltjeit, 
alkalmazottjait szolgálónak fogja fel. 

Készülőben van egy harmadik polgár-attitűd, a carbonari, a forradalmár jellem-
képe is – aki majd jóval később mutatja meg oroszlánkörmeit. A forradalmár nem 



 A polgár: versenyre és teljesítményre integrált autonóm személyiség 

 119 

emelt fejjel szabad, mint a citoyen, – nem helyezkedő, törtető, kizsákmányoló, mint 
a burzsoá –, a forradalmár sértett és engesztelhetetlen, mert az áhított szabadság és 
felemelkedés lehetőségét csak a fennálló rend (és képviselői) megsemmisítése útján 
tartja lehetségesnek. 

Ezek az attitűdök – személyiségjegyekké formálódva – megosztják a „harmadik 
rendet”, a polgárságot, bár tiszta formájukban csak elvétve kristályosodnak ki és 
ezért nem is képeznek határozott szociológiai klasztereket (társadalmi rétegeket). 

A nemesség sorsa – különösen a vidéken gazdálkodó köznemességé – ekkor még 
nem dől el, de a városiasodás felgyorsulása, a város fénye (hatalma, pénze, infra-
struktúrája, szellemi-, szakrális és társasági fölénye) óriási vonzerőt gyakorol. A 
város (illetve az iparváros, vagy a középkori városközpont köré szerveződő ipari- és 
munkásövezetek sokasága) válik az új társadalmi osztály: az ipari bérmunkás osz-
tály, a proletariátus otthonává, a tömegesedés, a tömegtermelés és a tömeges fo-
gyasztás színterévé is. Ez a színtér a lehetőségek világa, az agráriumban feleslegessé 
vált népesség egyik menekülési útja. A másik az Újvilágba vezet: Amerika és Auszt-
rália fokozatos benépesítése és birtokba vétele felé. 

 

A társadalmi integrációk oldaláról tehát 
1. a piaci típusú áru- és pénzgazdálkodás (és révén, illetve általa is) — a vá-

rosiasodás és a tőkefelhalmozás,  
a személyiség autonómmá válásának (polgá-

rosulásának) gazdasági feltétele. Ez a gazdálkodás azonban csak a magántulajdon 
társadalmi védettsége esetén biztosít autonómiát, ami gyökeresen ellentmond a feu-
dális rendi politikai-társadalmi függőségi viszonyoknak. 

 

Ezért kell a feltételek sorában  
2. az emberi- és jogegyenlőség (és révén, illetve általa is) — a tulajdon feletti 

szabad rendelkezés, a szabadság és „egyenlőség”, illetve a felhalmozás ér-
telmes és/vagy élvezetes hasznosítása 

viszonyait megteremteni, lerombolva 
az ekkorra abszolutisztikussá vált monarchikus birodalmi szerkezeteket. (Már ahol 
lehetett! 1848 magyar polgári forradalmában és szabadság-harcában például még 
nem sikerülhetett.) 

 

3. A polgári nyilvánosság kialakulásával (illetve révén és általa is) — az 
egyéni-személyes informáltság, az állapotok és lehetőségek ismerete és 
közhír természete, a nyilvános terek (társaságok, körök, szalonok, klubok) 
léte 

általános igénnyé, szükségletté válik. Az erejével (tőkéjével) és tehet-
ségével sikerre törő személyiség „tudatába veszi” a lehetőségek körét, a minta értékű 
teljesítményeket (persze a kudarcos kísérleteket is), a versenypályák szabályrendsze-
reit (árakat, piaci lehetőségeket, a társasági-társadalmi és politikai igazodás híreit, a 
tudás és a tudomány mind merészebb1nóvumait, a polgár jogainak és kötelezettsége-
inek normáit illetve aktuális korlátjait). A közhír hordozói, a média fokozatos tér-
nyerésével lesz ennek az új nyilvánosságnak – mindinkább kizárólagossá váló2- 

                                                        
1 Erről a merészségről a felvilágosodás és az újkori tudományfejlődés tanulmányozása során alkothatunk 

fogalmat. Évezredes értékek omlottak össze, vagy váltak marginálisakká.  
2 Ha ma azt mondja neked XY, hogy valami nagyon fontos történt a valamennyiünket érintő ügyekben, 

közlése akkor válik hitelessé, vagy igazzá, ha a média megerősíti azt. 
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eszköze. A média üzenetei azonban – hasonlóan a Názáreti bibliai üzeneteihez – a 
polgári nyilvánosság kialakulásának idején írásban kódoltak. Személyes kapcsolatot, 
közvetlen hozzáférést a hírekhez csak az olvasni-írni tudás biztosít. 

 

4. A (polgári) kultúra (illetve révén és általa is) — az olvasni-írni és értelmez-
ni tudás képessége, az ismeretalkalmazás és az alkalmazkodás készségszint-
je, ez egyéni-személyes teljesítmény, a törekvő ambíció3 kondicionálása és 
mindezek intézményesített (iskolai oktatás-nevelés útján általánossá és kö-
telezővé tett) beépítése a társadalmi gyakorlatba 

zárja – a társadalmi in-
tegrációk oldaláról nézve – a polgárosulás alapfeltételeinek sorát. 
 

Hozzátartozik ehhez a fenti feltétel-rendszer térben is elkülönülő kerete, a mo-
dern nemzetállam (vagy államnemzet) létrejötte, amely viszonylag stabil jogi, gaz-
dasági és/vagy vallási, világnézeti terepet nyújt az egyének szabad versenyének, a 
tőkék védett felhalmozásának és a vállalkozásnak.  

Ha mindezek a feltételek már adottak, ha a társadalmi integrációk már működ-
nek is, a polgárosulás még mindig nem általános. Nem polgár az ipari bérmunkás (a 
proletár), nem polgár az agrártérségek különböző kistulajdonú vagy tulajdon nélküli 
földműves és szolga népessége (a szegényparasztság és a zsellérek), nem polgár a 
lezüllött, vagy lecsúszott deklasszáltak csoportja (lumpenek), és nem polgár, aki 
személyiségébe képtelen a teljesítés, pontosság, megbízhatóság „polgári erényeit” és 
az önálló felelősségvállalás kockázati feszültségeit beépíteni. Itt külön is említést 
érdemel a parasztpolgár, az úgynevezett (illetve csúfolt) „pógár”, aki már rendelke-
zik ugyan az autonómiával kecsegtető tulajdonnal és öntudattal, de a nyilvánosság és 
a kultúra integrációiban – pl. a magyarországi település-infrastruktúra adottságai 
miatt is – csak korlátozott mértékben érintett.  

Más oldalról nem polgár a rendi-hűbéri társadalom kedvezményezettjeinek (ne-
messég és papság), a rendi arisztokráciának, az udvart szolgáló közhivatalnokoknak 
és méltóságoknak a köre, akik számára a ranggal-renddel nem rendelkező polgári lét 
csak a „meggazdagodott senkik” ideiglenes és átmeneti pünkösdi királysága. 

A „szabadság” felvilágosodás-kori illúziója – egybekapcsolódva az „egyenlőség 
és testvériség” illúziókkal – természetes módon a polgárságban leli fel társadalmi 
bázisát, akkor is, ha a polgárság forradalmait a tömegek (nincstelenek, „sans 
culottok”, proletárok) vérével és agresszióival fogja megvívni. 

A történeti polgár tehát több is, más is, mint a mai politikai szóhasználat „polgá-
ri” állampolgára. A polgárosulás a személyiség szabadságharca az emberi viszo-
nyok, a nyilvánosság és a kultúra igen erőteljes átalakításáért, az értékek és a tudás 
társadalmi elosztásának (elvi4) demokratizálásáért, a jogegyenlőségért, a tehetség és 
a kvalitás érvényesülésének felszabadításáért – a társadalmi cselekvés minden terü-
letén. A személyiség felszabadítása nyilván konfliktusos, ám megállíthatatlan törté-
neti folyamat. Szereplői csak másodsorban kormányok, politikai pártok és eszme-

                                                        
3 Vö. Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme 
4 Azért lehet „csak” elvi, elméleti és lehetőség szintű az elosztás, mert a személyes kvalitások, tehetsé-

gek, szorgalmak és kompetenciák versengése teremti meg a polgári társadalmak teljesítmény-bázisát. 
Az el- és lemaradás lehetősége sajnos adott. Ennek a helyzetnek a kezelésére találták ki és alkalmaz-
zák a jóléti polgári társadalmak a „szociális háló”-t, a nehéz helyzetbe került és kerülő társadalmi 
csoportok megsegítésének, a felemelkedés lehetősége ébrentartásának állami és/vagy társadalmi esz-
közkészletét. 
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áramlatok, a valóságos főszereplők az öntudatos, tulajdonukkal és képességeikkel 
szabadon rendelkező, önérvényesítő citoyenek – az egymással is szabályozott telje-
sítmény-pályákon versengő – individuumok, újkori személyiségek. 

 
 

 


