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ERDÉLYI MAGYAR KISEBBSÉGI 
NEMZETI IDENTITÁS A NEMZETI 

ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁNAK 
TÜKRÉBEN

András Hanga
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi 

Kommunikáció Doktori Iskola, 
Budapest, Magyarország

Absztrakt

A trianoni határok által létrehozott nemzetállamokban a kialakult 
nemzettudattal rendelkező magyarság kisebbségi kényszerközösséggé 
vált. Különösen az erdélyi magyar közösségnek volt közös tapasztalata 
(elszakításukkor mintegy 3 millió fő) a kisebbségi létről és lett határozott 
elképzelése a kisebbségi nemzetépítésről. 2010-et követően előtérbe 
került ‘nemzeti tematika’ keretében létrehozott Nemzeti Együttműködési 
Rendszerben hangsúlyossá vált az államhatárok feletti, egységes, kulturálisan 
összetartozó magyar nemzet. A Nemzeti Összetartozás Napja ennek a 
szándéknak a megnyilvánulása. Vajon mennyire épült be az emléknap az 
erdélyi magyarság kulturális emlékezetébe, képes lesz-e elérni célját? A 
kutatatási sorozat (fókuszcsoportos) első szakasza erre keresi a választ.

Kulcsszavak: kényszerközösség, kisebbség, nemzeti identitás, emlékezet
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Bevezetés

A határon túli magyarok a nemzetről leszakadt, kényszerkisebbségekké 
vált csoportok, amelyek politikai folyamatok következtében váltak 
kényszerközösségekké, más nemzetiségek nemzeti állammá formálása 
során (Bárdi és Szarka 2007, 41). Ez egymással versengő nemzetpolitikákat 
teremtett, ahol az új nemzeterősítő politika igyekezett elnyomni a korábbi 
államalkotó nemzet identitását. Ez a határon túli közösségek helyzetét 
instabillá tette, ugyanis „részesei államországuk politikai közösségének, 
közösségi szinten, de nem váltak egyenrangú résztvevőivé a szomszédos 
politikai nemzetnek. Részesei a magyar kulturális nemzetnek, de sem 
egyénileg, sem közösségi szinten nem részesei a magyarországi politikai 
közösségnek.”1 Az anyaországi nemzeti politika hatalmi kurzusoktól függően 
változó módon és intenzitással támogatja ezeket a közösségeket. Úgy tűnik, 
hogy az instabilitás ösztönzi és megerősíti az erdélyi magyar közösséget egy 
kisebbségi nemzeti identitás kialakítására.

A rendszerváltozás után a magyar állam újradefiniálja a nemzetet és 
az új definícióknak megfelelő, azokat megvalósító politikát teremt. 1990-
ben az országgyűlési választások estéjén a miniszterelnök-jelölt Antall 
József, a nemzetet, a nemzeti összetartozást a mindenkori pártpolitika fölé 
kívánta helyezni a „lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke akarok 
lenni” kijelentésével. Ezzel egy új, a korábbi pártállamitól gyökeresen 
eltérő nemzetpolitikát hirdetett meg, de mondatával egyben legitimálta is a 
Trianon diskurzus újranyitását.2 Bár ő etnikai-kulturális értelemben kívánta 
megvalósítani a határon túli magyarsággal kapcsolatos elképzeléseit, a 
környező országokra mégis a területi revízió rémképét vetítette – legalábbis 
az ottani politikai erők törekvéseik, népszerűségük növelése érdekében 
kihasználták, kiforgatták Antall szavait. Több magyarellenes támadás is volt, a 
legbrutálisabb az 1990-es marosvásárhelyi fekete március. A hazai jobboldali 
politikusok számára az eset jó alkalomnak bizonyult: vannak magyarok 
a határokon túl is, mégpedig „végveszélyben, a megsemmisülés szélén”. 
Antall a nemzetpolitika sarokkövévé tette, hogy a magyarság kulturálisan 

1  Bárdi Nándor és Szarka László (2007) A magyar kisebbség- és nemzetpolitika 
megújításának lehetőségei. Civil Fórum, 2007. 3. sz. 41.
2  Schmitt Pál köztársasági elnök 2010. május 14-én az Országgyűlés alakuló ülésén, 
megválasztásakor elmondott beszédében az antalli nemzetpolitika folytatása mellett állt ki, 
széleskörű nemzeti összefogásra biztatott: “a magasztos cél érdekében ... emeljük fel szívünket, 
vállaljunk 15 millió magyar ember sorsáért felelősséget”.
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együvé tartozik, de nem él egy közigazgatás alatt. Szavai nyilvánvalóvá 
tették, hogy az ország határai nem esnek egybe a nemzet határaival. Ezzel 
intézményesítette a kulturális nemzet fogalmát.

A Fidesz 1996-ban jobboldali nemzeti pozíciót kezd kialakítani a maga 
számára. Az 1998-as választásokon „aki a magyar nemzethez akar tartozni, 
szavazzon a kormányprogramjukra” szlogennel indultak, kibontakoztatva 
a „jobboldali nemzet” koncepcióját. Ebben szerepelt a Nemzeti Színház 
felépítése, a Millenáris Park létrehozása, a Terror Háza Múzeum 
megalapítása, a magyar igazolvány intézményének bevezetése és a korona 
„kiszabadítása”. Múzeumi tárgyból a magyar államiság jogfolytonosságát 
szimbolizáló élő jelkép vált a Parlament kupolatermében. 2010-ig ellenzéki 
pártként retorikájával, nagygyűléseivel, a Bálványosi Szabadegyetemen 
tett kijelentéseivel folyamatosan pontosította nemzetfogalmát. Kormányra 
kerülve a Nemzeti Együttműködés Rendszerével kormányprogrammá tette 
a magyar nemzetfogalom újradefiniálását, újraalkotását. Ennek része a 
Nemzeti Összetartozás Napja (NÖN) – az I. világháborút lezáró versaillesi 
béke évfordulója, június 4-e (2010. XLV. trv.). Politikai céljának tekinti a 
nemzet egyesítését határokon belül és azon túl is. Iskolai emléknappá 
nyilvánítására a törvény beterjesztői szerint azért volt szükség, mert 
„Magyarországon nem megfelelőek az ismeretek és az attitűdök a határon túli 
magyar közösségekről, éppen ezért kívánják támogatni azokat a törekvéseket, 
amelyek a magyarországi fiatalok külhoni társaikkal kapcsolatos ismereteinek 
bővítésére irányulnak.” 3 A NÖN kísérlet a feldolgozatlan trianoni, nemzeti 
gyásznap átdefiniálására, a magába forduló nemzeti érzés helyébe a nyitottság, 
az együvé tartozás örömének helyezésére.

Az emléknap társadalmi visszhangja az erdélyi magyarság 
körében

Romániában a 2011-es népszámlálás adatai szerint4 mintegy 
1.238.000 magyar él – a tömbmagyarság egymilliós – ezért esett a választás 
erre a közösségre. A vizsgálat tárgya a Nemzeti Összetartozás Napjának 
3  Kitekintő Elemzések 4. In: Nemzetpolitikai Elemző. Eplényi et al. (szerk.) 2010. 
november. http://kitekinto.hu/downloads/kitekinto_nemzetpolitikai_elemzo_2010_november.pdf 
[2013. 03. 16. 18:24]
4  Válent Viktória: Mit mondanak a számok a romániai magyarokról? Kitekintő, 
2012. február 9. http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/02/09/mit_mondanak_a_szamok_a_
romaniai_magyarokrol/ [2013. 03. 16. 11:22]
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recepciója az erdélyi magyar közösségekben, a kutatás keretében 2013. január 
30. és február 27. között három korosztállyal készült fókuszcsoportos interjú, 
Csíkszeredában és Marosvásárhelyen. A korosztályok meghatározásánál 
az 1989-es romániai forradalommal kezdődő rendszerváltozást lett a 
kiindulási pont. Az első korcsoport a 60 év felettiek (60+), akik akkoriban 
már megállapodott, családos emberek voltak, és Ceaușescu diktatúrájában 
szocializálódtak, amikor a magyarság erőszakos asszimilációnak volt kitéve. 
A második korcsoport a 40-60 év közöttiek (40+), akiket a rendszerváltozás 
fiatal felnőttként ért, általában családalapítás előtt álltak és személyiségük, 
identitásuk még jelentősen változhatott. A harmadik korcsoport a 20-25 év 
közöttiek (20+), akik 1989 körül születtek, a kibontakozó demokráciában 
szocializálódtak és a diktatúra nem volt meghatározó tapasztalatuk. A 
beszélgetés mindhárom alkalommal családias, a résztvevők ismerték 
egymást, ebből kifolyólag az interjú helyenként baráti összejövetelnek tűnik, 
olykor irányított, de a szándék az indirekt, félig strukturált beszélgetés volt. 
A baráti hangvételnek köszönhetően könnyen megvalósult a fókuszcsoport 
tagjainak egymásra reagálása.

Első kérdés így hangzott: Mire emlékezünk június 4-én? A dátum 
egyik interjúalanyban sem idézte fel a Nemzeti Összetartozás Napját, 
számukra ebben a vonatkozásban teljesen ismeretlen volt. A 60+ csoportból 
egy személyt emlékeztetett Trianonra, de határozottan ő sem állította. A 40+ 
csoportból senki sem tudta semmihez sem kötni az évfordulót, egyikőjük 
félreértette a kérdést (június helyett júliust értett) és az Egyesült Államok 
függetlenségi napjára asszociált. A 20+ korosztályból ketten nem tudtak 
válaszolni, ketten pedig határozottan Trianon évfordulóját említették, 
egyikőjük nemzeti gyásznapnak nevezte.

A következő kérdésre – Mi az, amit Összetartozás Napjaként tart 
számon Magyarország? – a választ először leírták és csak ezután került sor 
annak megbeszélésére, hogy a sorban elhangzó válaszok ne befolyásolják a 
beszélgetés résztvevőit. A 60+ csoportból egy személy március 15-ét nevezte 
meg, a többiek az összefogás, az összetartozás napjaként határozták meg. 
A 40+ csoport egyik tagja szintén március 15-vel azonosította, egy másik 
válaszoló a magyar állampolgárság megszavazásának napjára tippelt.5 A 
többiek egyszerűen visszakérdeztek: „Van ilyen?”. A 20+ csoport egyik tagja 
március 15-ét említette, a második válaszoló megjegyezte, hogy „nem tudom 
van-e összetartozás, és ha van, miért csak egy nap?”, a harmadik válasza, 

5  A magyar Országgyűlés az egyszerűsített honosítási eljárást lehetővé tevő törvényt 
2010. május 26-án szavazta meg és 2011. január 1-én lépett életbe.
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hogy nem tud róla, de minden napnak annak kellene lennie és a negyedik 
válaszoló valószínűsítette, hogy egy esemény kapcsán anyaországként 
mellettük kiálló Magyarország jelenti számára a nemzeti összetartozást. 
Meglepő kijelentések is elhangzottak: „az emléknapokat halottaknak szokták 
tartani”, „a trianoni megemlékezés tiltása ellen egy jó fedősztori” és „össze 
van csúsztatva Trianonnal”.

Harmadik kérdés következőképpen hangzott: Egyes magyarországi 
politikai erők szerint az Összetartozás Napjának bevezetése egyfajta 
érzelmi kárpótlás a 2004. december 5-i kettős állampolgársági választások 
eredménytelensége miatt. Mi erről az Önök véleménye? A legidősebbek közül 
az egyik válaszadó úgy vélekedett, hogy nem lehet a kettőt összekapcsolni, 
mert más párt volt hatalmon (ti. 2004 decemberében). A többiek egyhangúan 
azon a véleményen voltak, hogy „lehet, de őszintének kellene érezni ezt a 
dolgot”. A 40+ korosztály képviselői a lehet köze és a nincs köze között 
bizonytalankodtak, válaszukat nem indokolták. A legfiatalabbak reálisan 
látták, hogy a Nemzeti Összetartozás Napját áthatja a politika („politika és 
vallás nélkül nincs világ”), és megjegyezték, hogy lehet kárpótlás is.

Negyedik kérdésre, miszerint Önök részt vettek-e a városukban 
megszervezett emléknapon? minden korcsoport minden tagja határozott 
nemmel válaszolt. Indoklásul mindannyian ugyanazt hozták fel, nem tudtak 
róla, nem hirdették meg, plakátok nem voltak, utólag értesültek róla az 
újságok tudósításaiból és a helyi televízióból. Meg kell jegyezni, hogy a 20+ 
korosztály egyik interjúalanya (Bea) a vasarhely.ro tudósítója, aki szerint az 
esemény – utólag értékeli így – nem érte el a média küszöbét.

Következő kérdés a Mi volt Önök szerint az emléknap üzenete? A 
legidősebb korosztály tagjai az „összetartozás”, a „fény”6 és a „mindenki, 
ahogy érzi” kifejezéseket használta. A középkorúak szerint az emléknap 
üzenete, hogy „tartozzunk valahová, mert se ide, se Magyarországhoz nem”. 
„Nem segélyt kérünk, hanem, hogy ismerjenek el magyarnak és ezután ott 
kell lenni (a Nemzeti Összetartozás Napján – a szerző), mert igény van rá”. 
Lélekben való összetartozás „kellene”, mert a fiatalok a munkalehetőség 
miatt kérik az állampolgárságot. Ahogy eddig is, a 20+ csoport a legaktívabb, 
válaszaik az alábbiak voltak: „nem vigasztal meg senkit sem”, „nem egy 
napnak kell lennie”, „nekem semmit sem jelent, elfogadom a helyzetet”, 
„egyénileg nem, csak összefogva lehet változtatni”, „azért élem meg negatívan, 
6  A „fény” kifejezést az interjúalany azért használta, mert a 2012-es csíkszeredai 
megemlékezésen a Mikó vár udvarán tüzet gyújtottak, az „összefogás tüzét”.
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mert nagyanyám és dédnagyanyám mondták”, „ha valami megtörtént, az úgy 
kellett legyen”, „szomorú nap a politikai jelen miatt”, „minden éremnek két 
oldala van”, „közhely: ezt nem megmutatni kell, nem egy tett”.

A NÖN és a székely autonómia közötti összefüggést firtató kérdésre 
- Az Összetartozás Napjának van valami hozama a székely autonómiát 
tekintve? – a 60+ csoport úgy válaszolt, hogy nincs rá hatással, mert „Erdély 
gazdag vidék”, „a románok nem hagynák” és amúgy „nem fogunk össze”, 
mindeközben a politikát hibáztatták. A 40+ csoport válaszai hasonlóak, 
„románok nem egyeznek bele”, „Erdély Románia aranybányája”, „ha többen 
elmennének (ti. a Nemzeti Összetartozás Napjára) sem lenne hozadéka 
az autonómiára”. Az egyik interjúalany nem különbözteti meg a székely 
autonómiát a független államiságtól, egybemossa és „életképtelen álom”-nak 
nevezi a kétmilliós „államalakulatot”. A 20+ csoport realista megjegyzései: 
„nem lenne semmi hozadéka”, „botrányt okozhat: jobb nem, rosszabb még 
lehet”.

A 40+ és 60+ korosztály képviselői az emléknap üzenetéről többnyire 
pozitívan vélekedtek, kiemelve az elismerés és az anyaországhoz tartozás 
egyenrangú igényét, a 20+ korosztály racionálisan értékelte az e naphoz való 
viszonyát, már-már közhelyesnek minősítve azt. Hangjukból a beletörődés, 
a helyzet elfogadása és az eleve elrendeltség tükröződik: „emléknapot a 
halottaknak szoktak tartani”.

Következtetések

A NÖN a magyar állam által kezdeményezett ünnep, és mint ilyen, 
Romániában nem válhat még a magyarok lakta területeken sem a román 
állami közigazgatás (önkormányzatok) által szervezett rendezvénnyé. Ha 
mégis, akkor a törvényesség határmezsgyéjén helyezkedik el. Megszervezése 
ezért problémákat vet fel, de a romániai magyar politikai paletta a nemzeti 
identitást hangsúlyozó erőinek jó alkalmat ad a szereplésre.

 Június 4-e mint történelmi dátum igen kevéssé élő az interjúalanyok 
körében, de a 20+ korosztály realista, mondhatni hűvös megnyilvánulásaiból 
kitűnik, számukra Trianon nem a historizáló múlt, mert ők továbbra is 
ugyanolyan magyarnak tartják magukat, mint amilyenek a felmenőik voltak 
ezen a földön. Figyelemreméltó, hogy az összetartozás napjaként minden 
korosztályban hangsúlyosan jelent meg március 15-e mint ellenpontja egy 
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láthatatlan tragédiának, mert számukra június 4-e gyásznapként jelenik meg, 
ha megjelenik.

A fókuszcsoportos interjúk és azok elemzése rámutatott, hogy a 
NÖN nem épült be az erdélyi magyarság életébe, kulturális emlékezetébe. 
Szembetűnő, hogy szellemiségével nem azonosulnak, az összetartozás illetve 
annak igénye nem egy emléknapi megnyilvánulás, hanem folyamatos legyen. 
Ha mégis megneveztek egy napot az összetartozást demonstráló napként, 
kivétel nélkül mindenki március 15-ét jelölte meg. A megkérdezett három 
generáció háromféleképpen reagált a kérdésekre és a nemzeti identitásnak 
három különböző minőségét tapasztaltuk. A legidősebbek válaszaiban a 19. 
században kialakult és felmenőiktől örökölt nemzeti identitás tükröződik, a 
középső korosztály önazonosságában elbizonytalanodott, kevéssé érdeklődő 
a nemzeti események iránt. A legfiatalabbaknál kitapintható már egy, a 
kényszerközösségükből fakadó önálló kisebbségi nemzeti identitás, ami a 
magyar nemzeti identitásra épül, de már az önállóság igényével létezik. 
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GYERMEKOTTHONI NEVELÉSI 
KÖRNYEZET ÉS A TÁRSADALMI 

BEILLESZKEDÉS ESÉLYEI 
ROMÁNIÁBAN

Berei Emese-Beáta
Debreceni Egyetem, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

A romániai kommunista diktatúra idején az árvák és elhagyottak számának 
növekedésével a gyermekotthonok tömegszállássá és nyomortanyává váltak, 
ezért szocializációs hatékonyságuk jelentős mértékben megkérdőjeleződött. 
A kommunizmus bukása után a helyzet fokozatosan javult, napjainkban 
a gyermekek családias környezetbe való elhelyezése jelenti a prioritást. 
Azoknak a gondozottaknak azonban, akiket bizonyos okok miatt mégsem 
lehetséges nevelő- vagy örökbefogadó családokba helyezni, továbbra 
is egyetlen lehetőség a napjainkban már mindinkább „család jellegűvé” 
váló gyermekotthoni elhelyezési forma.  Fontos marad tehát a kérdés: 
Milyen az a gyermekotthoni környezet, amely hatékonyan képes segíteni a 
gyermek iskolai és társadalmi beilleszkedését? A gyermekotthon kapcsolati 
tőkéje milyen szerepet játszik ebben a folyamatban? Tanulmányomban 
esettanulmányok révén felvázolom a kapcsolati hálók szerepét a kedvező 
gyermekotthoni nevelési környezet kialakításában, kiemelve a társadalmi 
tőkében rejlő erőforrások hasznosításának lehetőségeit.

Kulcsszavak: gyermekotthon, nevelési környezet, társadalmi beilleszkedés, 
társadalmi tőke.
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Gyermekotthon, iskola, társadalmi tőke

A gyermekotthonok olyan gyermekvédelmi intézmények, amelyek sajátos 
szocializáló feladatkört látnak el a társadalomban (Rákó 2014). Azok a 
gyerekek, akik állami gondoskodásba kerülnek, ideiglenesen vagy tartósan 
elszakadnak vérszerinti családjuktól. Szükségük van olyan nevelési 
környezetre, amely támogató szerepet tölt be a társadalmi beilleszkedés hosszú 
és sok kudarccal teli folyamatában. A gyermekvédelmi rendszerből kikerülők 
alacsony iskolázottsága és a különböző társadalmi beilleszkedési zavarok 
(munkanélküliség, hajléktalanság, bűnözés, szenvedélybetegség) okait 
kutatva azt az alaphipotézist fogalmaztam meg, hogy a gyermekotthonokban 
nevelkedettek társadalmi marginalitása összefüggésben van a társadalmi 
tőkehiánnyal. Alapvető feladat tehát biztosítani a gyermekotthonban 
nevelkedők számára azt a szocializációs minőségi többletet, amely képes a 
tőkehiány számottevő enyhítésére, majd pedig teljes megszüntetésére.

Általános szociológiai értelmezés szerint, a társadalmi tőke olyan 
speciális társadalmi köteléket, társadalmi kapcsolatokat - normákat, 
értékeket és kapcsolati hálókat – jelent, amelyek az egyes egyén számára 
erőforrásként szolgálnak és szerepet játszanak a társadalmi kohézió 
megteremtésében (Gamarnikow 2003). A társadalmi tőke tulajdonképpen 
a kapcsolathálóban rejlő erőforrás, amely függ az egyes emberek szintjén 
a kapcsolatok mennyiségétől, minőségétől és struktúrájától. R.Putnam az 
önkéntes szervezetek és egyházak tőketeremtő funkcióját makro-társadalmi 
szinten vizsgálta. Szerinte a társadalmi intézmények sikeressége a társadalmi 
tőkétől függ, amelyet bizalomra és kölcsönösségre épülő társadalmi 
normák, kapcsolathálók és civil elköteleződések összessége határoz meg. 
Olaszországi régiók longitudinális vizsgálata során arra a következetésre 
jutott, hogy azok a régiók sikeresebbek, amelyek arra törekednek, hogy 
kiterjedt kapcsolathálóval rendelkezzenek és helyet adnak az önkéntes, civil 
kezdeményezéseknek (Putnam 2000).

A fogalom tágabb körben való elterjedése és használata a ’80-
as években kezdődött és szorosan kapcsolódik J.Coleman nevéhez, aki 
oktatásszociológiai szempontból hangsúlyozta a társadalmi tőke fogalmát 
(Pusztai 2009). Coleman elméletét azokból az oktatáskutatási eredményekből 
vezette le, amelyeket állami és magán katolikus középiskolákban végzett. 
Azt találta, hogy azok a kisebbségben levő, bevándorlott diákok, akik a 
magán katolikus iskolába jártak, jobb iskolai eredményeket értek el, mint 
az állami iskolában tanuló társaik. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy 
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a kölcsönösen egymást erősítő kapcsolatháló szülő-gyermek és otthoni 
környezet-iskola között, valamint az erős hitbeli közösség megosztott normái 
és értékei kedvezően hatnak az iskolai elköteleződésre, teljesítményre. 
Ezáltal csökkennek az iskolai egyenlőtlenségek, kirekesztődések, korai 
lemorzsolódások (Coleman 1988)

A gyerekotthonok tevékenysége mellett az oktatási intézményekre 
is fontos szerep hárul a társadalmi beilleszkedés folyamatában. A 
gyermekvédelmi gondoskodásba került gyermek oktatását felvállaló 
iskolarendszer olyan kulcsszereplő, amelynek alapvető szocializációs 
funkciója, feladata van. „Megkerülhetetlen szerepe van a közösség szintjén 
megragadható erőforrásoknak, amelyek képesek arra, hogy a kulturális vagy 
társadalmi tekintetben tőkeszegény diákok is részesüljenek a közösségi 
erőforrásokban” (Fényes és Pusztai 2004).

A kutatás célkitűzései és módszerei

A nagy létszámmal (100-400 fő) működő otthonokban a gyermekek 
embertelen körülmények között, tömegszállásokon éltek. A testvéreket 
különválasztották, korosztályuk szerint, zárt rendszerbe helyezték. Kevés 
és alacsonyan képzett alkalmazottal (jó esetben 30 gyereket gondozott 
egy nevelő), szociális szakember nélkül, a rendszer ideológiája szerint 
szerveződtek ezek az otthonok. Ilyen feltételek mellett a gondozók, nevelők 
körében nagy volt a fluktuáció. Az 1989-es rendszerváltás utáni időszakban 
vált nyilvánossá az a 700-800 nagy gyermeklétszámú intézmény, melyekben 
körülbelül 100 000-300 000 gyermek élt a diktatúra bukásakor (Muntean 
2013).
  A rendszerváltást követően a helyzet fokozatosan javult, a nagy 
létszámú gyermekotthonok majdnem teljesen megszűntek. Napjainkban a 
gyermekeket családias környezetbe helyezik. Legfrissebb adatok szerint 
Romániában 62 050 gyermek él állami gondozásban, közülük 22 124 
gyermekotthonokban és 38 253 nevelő családban (ANPDC 2013).
  Noha a családi elhelyezési formák kerültek előtérbe, mégis 
nem minden gyermeknek, bármelyik életkorban lehetséges, hogy örökbe 
fogadják vagy nevelőszülőhöz kerüljön. Ezért továbbra is a gyermekotthoni 
nevelési környezet minősége fontos kérdés maradt. A mai, családtípusú 
gyermekotthonokban 6-12 gyerek lakik együtt, nyitott, gyermekbarát, 
viszonylag stabil és intimitást is biztosító környezetben. Deklaratív szinten a 
gyermek érdekei a legfontosabbak. A testvéreket együtt helyezik el, szociális 
szakember felelős minden egyes esetért. 
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 A gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményhálózatban az állam 
mellett az egyházi és civil fenntartók is fontos szerepet töltenek be.  Jelen 
kutatás egy vallási hátterű civil szervezet által működtetett gyermekotthonra 
fókuszál. Az előbbiekben jelzett összefüggésrendszerben kutatásom során 
szeretnék rávilágítani a gyermekvédelmi intézményeken belüli kapcsolatháló 
szerepére, valamint az iskola és gyermekotthonok közötti együttműködés, 
összhang fontosságára. 
 A kutatás általános célja a gyermekotthonokban élők iskolai és 
társadalmi integrációjának a növelése. Ennek érdekében longitudinális 
vizsgálatot végeztem intézményi dokumentum-elemzéssel a 2006-2012 
–es időszakra visszamenőleg, valamint három egyéni életút-elemzést 
készítettem félig struktúrált interjúk, dokumentumelemzések és a 
megfigyelés módszerével. A dokumentum-elemzést a következő dimenziók 
mentén végeztem: az intézmény története, normák, értékek, a családiasság 
megnyilvánulása, a biológiai családokkal való együttműködés, belső és külső 
kapcsolatháló, iskolával való együttműködés valamint utógondozás.

A kutatási eredmények bemutatása

Intézményi esettanulmány

A gyermekotthon az ezredforduló körül létesült, nagyvárosi környezetben. 
A fenntartó egy keresztény felekezetközi és nemzetközi világszervezet helyi 
fiókja.  Összesen 12 gyerek nevelését, gondozását vállalta fel, akik heterogén 
gyerekcsoportot alkottak (félárvák, volt utcagyerekek és szociális árvák). 
Több testvérpár is bekerült a csoportba. 
 A gyerekotthon egy újonnan épült szociális központban kapott 
helyet, ahol a szobák 2-4 férőhelyesek voltak. A szociális központban még 
bent lakott egy család, akik a nevelőkkel együtt közvetlenül felelősek voltak 
a gyerekekért. Az otthonban “nagy család” légkör uralkodott. Megünnepelték 
a születésnapokat, évente közösen nyaraltak. A keresztény értékek és normák 
mellett hangsúlyt fektettek az olvasásra, tanulásra, zenélésre.
 A család mellett a nevelők is elkötelezettek voltak, alacsony volt a 
fluktuáció. A rendszeres munkamegbeszélések őszinte légkörben zajlottak, 
fontos volt a problémafeltárás, a konfliktusok, hiányosságok átbeszélése. A 
beszámolókból kiderül, hogy az egyéni igények, képességek, szükségletek 
figyelembe vétele mellett az otthonban volt egy egészséges házimunka-
megosztás. Évekig nyaranta tábort szerveztek nagycsaládosoknak. 
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A szociális központ gazdag interkulturális kapcsolathálóval 
rendelkezett (külföldi vendégek, önkéntesek látogatása) és a közvetlen 
környezettel is ápolta a kapcsolatot (városi önkormányzattal, sport-klubokkal, 
más gyermekotthonokkal). A gyerekeknek alkalmuk volt különböző 
programokban részt venni (konferenciák, strandolások, táborozások). A 
biológiai szülőkkel formális volt a kapcsolat. Az otthonban kerülés okaként 
említhető: haláleset, anyagi-lakhatási okok, élettárs, válás, alkoholizmus. A 
szülők viszonyulását passzívítás, kiszámíthatatlanság jellemezte, viszont a 
dokumentumok többször említenek támogató, felelősségteljes nagyszülőket. 
 Az iskolába egyesek túl korosan kerültek (9-10 évesen) és nem 
voltak alapismereteik. Az iskolával, óvodával szoros volt az együttműködés, 
különösen ötödik osztályig (osztályközösségek látogatása az otthonba, 
osztálytársak, pedagógusok részvétele szülinapokon).  Különböző viselkedési 
és tanulmányi okok miatt egyeseknek többször is kellett iskolát váltani. 
Voltak, akik egyéni tanterv és követelményrendszer szerint tanultak, senki 
sem járt speciális iskolába. Hárman korán lemorzsolódtak (14-15 évesen), 
hárman szakközépiskolában tanultak, ketten szakiskolában és négyen elméleti 
gimnáziumban (közülük egy már főiskolás). 
 Az otthonból 20-21 éves kor körül kerültek ki a fiatalok. Az iskolai 
évek befejezése után segítették őket a munkahelyi beilleszkedésben, majd 
speciális felnőtt otthonba, albérletbe helyezték őket.

Életút-elemzés

Az empirikus kutatás második lépcsője az intézményben nevelkedett 
fiatalok  életút-elemzése volt, amelyet a következő dimenziók mentén 
végeztem: demográfiai adatok és a biológiai családdal való kapcsolat 
fejlődése, az otthonban töltött évek „nyomai”, emlékei, iskolai pályafutás, 
hobbik, szabadidős tevékenységek, jövőbeli tervek. 
 Három különböző esetet emeltem ki: az első eset azért különleges, 
mivel a gyerek soha nem lehetett vérszerinti szüleivel. Nem kívánt gyerekként 
érkezett és már a szülészeten elhagyták. Régi típusú gyermekotthonban 
lakott 5 és féléves koráig. A komoly traumák ellenére mégis beilleszkedett az 
iskolába és érettségi előtt áll. Gazdag kapcsolati hálóval rendelkezik, amelyre 
a gyerekotthon és az iskola révén tett szert. A második esetet azért tartom 
érdemlegesnek bemutatni, mert három testvér közül az egyik különös módon 
beilleszkedett mind az iskolába, mind az otthonba. A gyerekotthon kapcsolati 
hálója számára volt a legmesszebbmenőbben gyümölcsöző: érettségi után 
külföldön dolgozott, majd visszajött és a nyelvtudását egyetemi képzésben 
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hasznosította. A harmadik eset olyan szempontból érdekes, hogy a korai 
iskolai lemorzsolódás ellenére, a gyerekotthon értékeit, normáit (munka, 
család, tanulás fontossága) nagyon gyakorlati módon transzferálta a saját 
életébe. 

DEMOGRÁFIAI 
ADATOK

DIMENZIÓK

19 éves fiú
Az otthon biztosítja 

számára az albérletet.
Születésétől 

intézményben élt, soha 
nem lakott a szüleivel, 
nincs testvére, rokona

21 éves fiú
Az otthon biztosítja 
számára az albérletet

23 éves lány
Családot alapított, 

templomi szertartás 
során összeházasodtak, 

megkeresztelték a 
gyereket. Dolgozik, 

gyereket nevel.

A biológiai családdal 
való kapcsolat fejlődése

- anyja új családot 
alapított, nem törődik vele
- apjáról évek óta nem tud 

semmit

- tartja a kapcsolatot 
testvéreivel, édesanyjával, 

látogatják egymást
- apja, nagymamája 

meghalt

anyjával, apjával, 
testvérével tartja a 

kapcsolatot, látogatják 
egymást

A gyerekotthonban 
eltöltött évek „nyomai” 

emlékei

„nincs nagy rend nálunk, 
tudja, hiányoznak a 

nevelők…”

- egy éves külföldi 
tartózkodás, munka után 
„haza” akart jönni, noha 
ott is felajánlották, hogy 
támogatják a főiskolai 

tanulmányait

 „amikor pelenkázom 
X-et, látom magam 

előtt Y nénit, amikor 
pelenkázta Z-t az 

otthonban”

Iskolai pályafutás
 

1-8 osztályban többször 
kellett iskolát váltani, 

nem tudott beilleszkedni 
az osztályba. kiéleződött 
konfliktusok diákokkal, 

tanárokkal.
A gimnáziumban 

sikeresen beilleszkedett 
(egyházi iskolába,  humán 

szakra).

1-12 osztály – 
problémamentes iskolai 
beilleszkedés. Humán 
szakon érettségizett

Főiskolára jár.  

9 évesen kezdte az 
iskolát, több éves 

utcagyerek múlttal.
1-4 osztályban szerette 
a tanító nénit, jól tanult. 

Ötödiktől nem tudott 
beilleszkedni.

14 évesen kilépett az 
iskolából, az otthonból és 
visszament az anyjához

8 éve dolgozik, de bánja, 
hogy megszakította a 

tanulást.
„Második esély” program 

keretében tanul.
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Hobbik, szabadidős 
tevékenységek

Szerepelt a színházban, 
személyiségfejlesztő 

programra járt. 
Szeret kirándulni, vásárolt 

egy „profi dobszerkót”, 
együttesben zenél.

 

Önkéntesen 
tevékenykedik a 

szociálisan hátrányos 
helyzetű gyerekeket 

segítő projektben
Jár táncórákra.

Megszerezte az 
autóvezetői jogosítványt, 

szeret autót vezetni, 
nyaralt a családjával 

külföldön. 
Szeret főzni.

Jövőbeli tervek
Szeretne érettségizni, 

zene-konzervatóriumban 
tovább tanulni.

Megpróbálja elvégezni a 
főiskolát.

Szeretné megszerezni az 
autóvezetői jogosítványt

Most várja második 
gyermekét. 

A gyereknevelés 
mellett szeretne tanulni, 

leérettségizni.

1 Táblázat Az életút-elemzések eredményeinek összefoglalása

Fiatal felnőttként sok külső kapcsolatot ápolnak: kulturális 
programokban vesznek részt, vannak barátaik, kirándulnak, tengerparton 
nyaralnak. Vannak értelmes céljaik a jövőre nézve. A tanulás mindhárom 
esetben érték maradt a számukra. A hitbeli normák, értékek szintén láthatók 
(egyházi iskolához, közösséghez való tartozás, szociális projektben való 
önkéntes részvétel).

Konklúziók

Összességében elmondható, hogy ez a három fiatal sikeresen beilleszkedett 
a társadalomba, a társadalmi tőkében gazdag környezet mobilitási esélyt 
biztosított számukra. Az otthon stabil belső kapcsolathálóval rendelkezett 
(nevelőcsalád, alacsony fluktuáció a nevelők között, bizalmi légkör), nyitott 
volt vendégek, önkéntesek, osztálytársak irányába, együttműködött más 
intézményekkel (iskolával, gyerekotthonokkal, önkormányzattal, sport-
klubokkal). A keresztény hitet, a tanulást, a munkát, a családot értékként 
mutatta fel. A fiatalok életében később, felnőtt korban is fellelhetőek ennek 
nyomai.  Az eredményekből kiderül, hogy a nagyfokú hátrányok leküzdésében 
a gyermekbarát, stabil környezet mellett fontos tényező volt az iskolával való 
együttműködés és a külső, gazdag kapcsolatháló.
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 A régi típusú és a mai, családias környezettel rendelkező 
gyermekotthonok között egyik alapvető különbség az, hogy ez utóbbiak 
lényegesen gazdagabb társadalmi tőkével rendelkeznek. A gyermekotthont 
jellemző értékek, normák, kapcsolathálók közvetlen hatással vannak a családi 
háttér nélkül maradt gyermekekre és fiatalokra. Az egyéni szükségletek 
kielégítésére irányuló szándékos, közösségi cselekvés illetve a pozitív 
értékeket képviselő gyermekotthoni környezet gyógyító és életutat módosító 
hatással bír. 

A gyermekvédelem és az oktatás közötti összehangoltság és 
együttműködés olyan sarokpontja a társadalmi beilleszkedésnek, amely újabb 
kérdéseket vet fel és feladatokat tűz ki a jövőre nézve.
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LESZAKADT TUDÁSELEMEK 
VAGY HOMÁLYOS 

TUDOMÁNYOS FOGALOM? – KÉT 
LEHETSÉGES MAGYARÁZAT AZ 

INNOVÁCIÓS SZAKEMBEREK 
TÁRSADALOMKÉPÉRŐL7

Bodor Ákos

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, 

Pécs, Magyarország

Absztrakt

A tanulmány egy korábbi empirikus kutatás eredményeit gondolja tovább. 
Ennek során azt próbálja megérteni, hogy a magyarországi regionális innová-
ciós szakemberek a várakozással ellentétben miért viszonyulnak ellentmon-
dásosan a társadalmi tőke által lefedett jelenségkörhöz. Ennek egyik lehetsé-
ges magyarázatát a szociális reprezentáció elméletének segítségével mutatja 
be, míg egy másikat a társadalmi tőke kollektív megközelítésének Alejandro 
Portes által kidolgozott kritikai elméletén keresztül.

Kulcsszavak: Társadalmi tőke, Regionális innováció, Gazdaságszociológia, 
Regionális tudomány, Fejlesztéspolitika 

7  A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Bevezetés

A tanulmány egy nemrégiben befejezett kutatás egyes eredményei fö-
lötti tétova merengés első rendszerbe foglalt gondolatait teszi közzé, amelyek 
ugyan korántsem nevezhetőek lezártnak, vagy véglegesnek, de reményeim 
szerint gondolatébresztőnek annál inkább. Az említett kutatás a magyarorszá-
gi regionális innovációs fejlesztéspolitika különböző aspektusaival foglalko-
zott egy széleskörű interdiszciplináris szemléletben. A nemzeti- és regionális 
szintű innováció kérdésköre az elmúlt néhány évtizedben került világszerte a 
közgazdaságtudományi, és a regionális tudományi érdeklődés homlokterébe, 
egy olyan tényezőként megjelenítve, mint ami nagyban meghatározza egy 
régió, vagy egy nemzet gazdasági fejlődését. Ezeket a tudományos megál-
lapításokat megfontolva a különböző kormányzatok jelentős ráfordításokkal 
próbálják meg ösztönözni az innovációs folyamatot. 

Az elméleti megközelítések alapvetése, hogy az innovációs folyama-
tokat „granovetteri értelemben” beágyazottnak tekintik (Granovetter 1985, 
Vas–Bajmóczy 2012, 1236), ezáltal beépítve az új gazdaságszociológia egyik 
legfontosabb tételét az innovációról való gondolkodásba. Ehhez többé – ke-
vésbé kapcsolódóan a társadalmi tőke elméletből leszűrhető egyes tanulságok 
is áthatják az innovációs szakirodalmat, főként annak leginkább Robert D. 
Putnam (1993, 2000) nevéhez fűződő kollektív megközelítése. Putnam sze-
rint a társadalmi tőke egy olyan alapvetően kulturális jelenség, ami a modern 
piacgazdaságok nélkülözhetetlen eleme, és nagyobb közösségek (régiók, 
vagy akár nemzetek) jellemzője és az általános bizalmon keresztül a kollektív 
cselekvésre való készséget jelenti. Ennek megfelelően az innovációs iroda-
lomban a társadalmi tőke és az innovációs teljesítmény közé szoros pozitív 
összefüggést szokás állítani (Lundvall et al. 2002, Rothwell 1994, Cooke 
1998, Adam 2013). 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Magyarországon a kollek-
tív társadalmi tőke európai összehasonlításban kifejezetten kedvezőtlennek 
mondható (Keller 2010, Tóth 2009, Tóth 2010). 

Az elmondottakból nyilvánvalóan az következik, hogy a magyar 
innovációs szakemberek nagy jelentőséget tulajdonítanak a társadalmi tőke 
innovációt befolyásoló hatásának és komoly problémaforrásként és kihívás-
ként élik meg annak hazai állapotát. Ennek részletes feltárására a már említett 
kutatás keretében interjús vizsgálatot végeztünk vezető beosztású, magasan 
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kvalifikált szakemberekkel, akik az innováció úgynevezett közvetítő, támo-
gató intézményrendszerében tevékenykednek. Az eredmények azonban nem 
igazolták az előzetes feltételezéseket (Bodor 2013).  

Az interjú során a szakemberek a hazai regionális innovációs rend-
szer súlyos problémáira, hiányosságaira felhívták a figyelmet. Azonban ezek 
között a társadalmi tőkével való ellátottság problémája meglehetősen hang-
súlytalan maradt. Pontosabban „spontán” módon kevesen említették meg, 
amikor azonban konkrétan rákérdeztünk az innovációs társadalmi akadálya-
ira, akkor már többen tettek a társadalmi tőkével kapcsolatos kijelentéseket. 
Ugyanakkor e „provokált” válaszok kifejtésében meglehetősen sok követke-
zetlenség volt felfedezhető.

E meglepő és elgondolkodtató eredmény lehetséges magyarázatai 
közül szeretnénk kettőt felvillantani a tanulmány következő részeiben.

Első lehetséges magyarázat – a tudományos elméletek részleges 
„leszivárgása”

Az egyik lehetséges értelmezéshez segítséget nyújthat a szociális 
reprezentáció elmélete (Moscovici 2002). Az elmélet alapja Serge Moscovi-
ci román származású szociálpszichológus franciaországi empirikus kutatása 
volt, ami azt a folyamatot kívánta megragadni, amelyben a pszichoanalízis 
tudományos elmélete a hétköznapi gondolkodás és tudás részévé vált. A ku-
tatás során Moscovici azt az eredményt kapta, hogy a pszichoanalízis ugyan 
jelentősen beépült az 50-es évekre a francia társadalom tudatába, viszont a 
recepció nem terjed ki az egész elméletre, hanem annak csak bizonyos aspek-
tusaira. Ez Moscovici kutatása esetében azt jelentette, hogy míg bizonyos fo-
galmak (pl. a tudattalan, vagy a komplexusok) a mindennapi társalgás részé-
vé váltak, addig például a pszichoanalízis elméletéhez ugyancsak szervesen 
hozzátartozó libidó vagy a szexualitás kérdései figyelmen kívül maradtak. 
Az ebből a konkrét empirikus kutatásból kidolgozott, általánosított elmélet 
alapvetően a kollektív reprezentációk durkheimi gondolatvilágába illeszke-
dik. Azonban, míg Durkheim a kollektív reprezentációkat úgy tekintette, mint 
a társadalmi valóság önálló tartományát, amelyek függetlenek az egyéni gon-
dolkodástól (Durkheim 1978), addig a Moscovici által megalkotott elméleti 
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konstrukció egy köztes, áthidaló kategóriát képez a kollektív és az egyéni 
reprezentációk között. Mindenesetre a szociális reprezentáció elmélete éppen 
azt a bonyolult folyamatot segít megérteni, amelyben egy tudományos elmé-
let a köznapi gondolkodás részévé válik. Ennek során az eredeti elméletről 
leszakadhatnak bizonyos elemek, míg mások nagyobb hangsúlyt kaphatnak. 
Ez a sajátosan szerveződő tudás része lesz a világról való elképzelésünknek, 
meghatározza viselkedésünket. A tudományos elméletek tehát „leszivárog-
nak” a mindennapokba és egy „naiv commonsense” részévé válnak. (László, 
1999). 

 A szociális reprezentáció elmélete szerint a megszerzett ismeretek 
egy sajátos folyamaton keresztül válnak sajátunkká, és végül a társadalmi 
diskurzus tárgyává. Ennek két lépése van, a lehorgonyzás és a tárgyiasulás, 
melynek során az addig ismeretlen jelenségek, ideák a sajátunkká válnak. Ez 
nem lehetséges másként, mint úgy, hogy a már meglévő tudáselemeink, kate-
góriáink világába épülnek bele. „A reprezentáció folyamán a csoport az addig 
ismeretlen jelenséget a csoport már addig létező kategóriáiba lehorgonyozza, 
osztályozza és megnevezi, illetve képekkel, jól kezelhető metaforákkal és 
common sense-i ismeretekkel tárgyiasítja, beilleszti a csoport, így az egyes 
csoporttagok világába. Ebből adódik, hogy a szociális reprezentációk nem 
absztrakt fogalmi ismeretek, hanem olyan „hibridek”, amelyek képekből, 
hiedelmekből, értékekből, sztereotípiákból, naiv elméletekből állnak össze” 
(László 2000, 292).

Az innovációs elméletekkel kapcsolatban is feltételezhető, hogy a 
mindennapi élet során jobban kézzelfogható, kemény intézményi elemek 
erőteljesebben megjelennek a tudományos elméleteket alkalmazó szakembe-
rek gondolkodásában, míg a kissé „ködös” puha, társadalmi tényezők pedig 
kevésbé. Ez azt jelenti, hogy a tudományos evidenciák egyes elemei „lesza-
kadtak”, és nem váltak a mindennapi gondolkodás részéve.  Azt láthattuk, 
hogy a rendszer működését kézzelfoghatóan meghatározó kemény, formális 
intézményi tényezők szerepe a szakemberek közös tudását képezi. Vélhetően 
ezek az ismeretek jól beilleszthetőek a jórészt közgazdász, vagy éppen termé-
szettudományos végzettséggel rendelkező szakemberek meglévő kategóriái-
ba, sémáiba, tudáselemeibe.

Ugyanakkor az is egyértelművé vált a közvetlenül a „társadalmi 
akadályokra” irányuló, „provokatív” kérdésre adott válaszok alapján, hogy 
a szakemberek nagy része rendelkezik valamiféle tudással az innovációs 
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folyamatok társadalmi kontextusához kapcsolódó ismeretekről, de annak 
mondanivalóját mégsem érzik igazán sajátjuknak. A szociális reprezentáció 
elmélete tárgyiasításnak nevezi azt a folyamatot, mely során az ismeretlen je-
lenség valóságtartalommal telítődik. A folyamat során az ismeretlen jelenség 
valamilyen okból reprezentálhatónak minősülő elemeit kiválasztjuk, és ezek 
összeolvadva beépülnek egy figuratív magnak nevezett mintázatba. Ebben 
a folyamatban a puha-informális intézményi elemek úgy tűnik, nem tudnak 
bekerülni, így nem képezik a részét az innovációról való diskurzusnak. Ennek 
egyik beszédes bizonyítéka elemzésünkben, hogy az interjúalanyaink több 
mint fele még a közvetlenül feltett társadalmi problémák kérdésre sem tudott 
„társadalmiként” értékelhető választ adni.

Második másik lehetséges magyarázat – a kollektív társadalmi 
tőke megközelítés logikai hibája

Annak megértéséhez, hogy a társadalmi tőke kérdése miért ilyen 
hangsúlytalanul és sokszor ellentmondásosan jelenik meg az innovációs 
szakembereknél egy másik lehetséges magyarázat is elképzelhető.

A kollektív társadalmi tőkére utaló kijelentések nagy része megálla-
pította ugyan, hogy e kollektív jószágként értelmezett erőforrásokból keve-
sebb van Magyarországon, mint Európa nyugati részén, és ez negatív hatással 
is van az innovációs folyamatokra. Ugyanakkor ezt a jelenséget a jövőben 
önmagától megoldódó problémaként ábrázolták interjúalanyaink. Jellem-
zően a teljes társadalomban, és az innovációs szereplők körében érzékelt 
bizalomhiányos légkör, és az ebből adódó alacsony együttműködési hajlan-
dóság témájaként került elő ez a kérdés, amit a különböző együttműködés 
létrehozására irányuló – tehát társadalmi tőkét fejlesztő – fejlesztéspolitikai 
eszközök (pl. innovációs hálózatok létrehozásának támogatása, klaszterek 
létrehozásának támogatása) néhány éven belül hatékonyan tudnak orvosolni a 
szakemberek véleménye szerint. Tehát - a tudományos érvrendszerrel egyéb-
ként teljesen összhangban - azt állítják, hogy egyrészt a magasabb szintű tár-
sadalmi tőke magasabb innovációs teljesítményt okoz, mivel a magas szintű 
általános bizalmon alapuló széleskörű együttműködési formák gerjesztik az 
innovációkat, ezzel a helyi, regionális gazdaság fejlődését támogatják.  Ebben 
az érvelésben az innováció a társadalmi tőke következménye. Ugyanakkor a 
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kollektív társadalmi tőke felfogás használatával a regionális innovációs elmé-
letek azt is önmagukban foglalják, hogy a jól működő piacgazdaság, a magas 
szintű gazdasági fejlettség (így az innováció magas szintje) hozzájárulnak 
a magas szintű kollektív társadalmi tőkéhez. Tehát az utóbbi okfejtésben a 
társadalmi tőke ugyanannak a jelenségnek az okozataként szerepel, míg az 
elsőben okként. Nem csoda, ha ez a „körkörös logika” olyan gyakran tapasz-
talt meglátáshoz vezet, miszerint a működő piacgazdaságok által kialakított 
formák és eszközök átvétele automatikusan az általános bizalom és az együtt-
működések javulását is okozzák. Ennek az ok-okozati összefüggésnek az al-
kalmazása pedig nyilvánvalóan bizonyos szempontból mellékessé is teszi a 
gazdasági folyamatokban a társadalmi kontextus kérdését, hiszen állapota 
tulajdonképpen a gazdaság függvényeként írható le. Ez alapján érthető, hogy 
az innovációs szakemberek diskurzusában miért hangsúlytalan, illetve ellent-
mondásos a társadalmi tőke problémája. 

A kollektív társadalmi tőke logikai hibájával Alejandro Portes kriti-
kai megközelítése foglalkozik. Portes a Putnam (1993, 2000) nevével fém-
jelzett kollektív társadalmi tőke értelmezést alapvetően hibásnak, logikailag 
ellentmondásosnak tartja (Portes 1998, 2000). Komoly kétségeket fogalmaz 
meg arról, hogy a szociológia határain túllépő, más tudományok által átvett, 
és kiterjesztett fogalom, ami az egyén helyett a közösség attribútumává tette 
a társadalmi tőkét, mennyire használható. Nem azt állítja, hogy alapvetően 
elképzelhetetlen lenne a kollektív előnyök levezetése az individuális reláci-
ókból, pusztán azt, hogy a közösségek (pl. városok, régiók, nemzetek) tár-
sadalmi tőkéje alapvetően más jelenség, mint az egyének társadalmi tőkéje. 
A kollektív szint elméleti kidolgozása azonban egyáltalán nem történt meg, 
és ez a fogalomhasználat teljes zavarát okozza: „Egyik megállapításban a 
társadalmi tőke a támogató jellegű családok gyerekeinek erőforrása, máshol 
a kereskedők hálózatainak attribútuma, a következőben pedig már annak ma-
gyarázata, hogy teljes városok miért jól kormányozottak és miért fejlődnek 
gazdaságilag. Ebből következően a fogalom magyarázó ereje megkérdőjele-
ződik, és annak a veszélye áll fenn, hogy egyszerűen a társadalmilag hasz-
nos jelenségek átfogó szinonimájává válik” (Portes 2000, 3). Néhány esetben 
ugyan összeegyeztethetőnek találja az individuális és a kollektív megközelí-
téseket, de sokszor nem így van. Példaként azt említi, hogy a „jó kapcsolatok” 
hozzásegíthetnek egyeseket, hogy másokhoz képest könnyebben jussanak jól 
jövedelmező közpénzekből finanszírozott megbízásokhoz. Ebben az esetben 
az „individuális” társadalmi tőke tulajdonképpen aláássa a „kollektív” társa-
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dalmi tőkét.  Továbbá a kollektív szint már említett elméleti kidolgozatlansá-
ga a körkörös oksági magyarázatok előfordulását is elősegíti. Az individuális 
szinten ez Portes szerint Bourdieu-nek köszönhetően nem fordul elő, hiszen 
elméletében a társadalmi tőke forrásai világosan összekapcsolódnak az egyén 
saját maga által létrehozott hálózataival, a társadalmi tőke hatásai pedig az 
anyagi és nem anyagi hasznokkal (Bourdieu 1998). Ezek világosan elkülö-
nülnek azoktól a társadalmi struktúráktól, amelyek kitermelték őket. Portes 
szerint azonban a kollektív társadalmi tőke esetében ez a világos megkülön-
böztethetőség nem mutatható ki, az ok egyszerre okozat is sok esetben, vagy-
is a társadalmi tőke pozitív következményeiként ugyanazokat szokás említeni 
(pl. bizalom, gazdasági fejlődés, kevesebb bűnözés), mint amikből a létezését 
is levezetik. Viszont a kollektív megközelítés kiválóan alkalmas hangzatos 
fejlesztéspolitikai kijelentések és eszközök megtámogatására.

Összegzés

A tanulmányban két lehetséges magyarázatot vázoltam fel arról, 
hogy a magyarországi regionális innovációs szakemberek a várakozásommal 
ellentétben miért viszonyulnak „hűvösen” és kissé ellentmondásosan a társa-
dalmi tőke témájához. Ezek a két magyarázat még részletesebb kidolgozást 
és további kutatást igényel, amelynek során további lehetséges magyarázatok 
sem elképzelhetetlenek.
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Abstract

My paper focuses on the negotiation process of the Partnership Agreement 
document from a communication point of view. My aim is to analyse the 
comments received from the beneficiaries of the development sources, which 
can be seen on the webpage of the former National Development Agency.  I 
also attempt to make a comparison between the preliminary hypothesis of 
the preparatory team of this communication process and the actual result of 
the campaign, based on the number and trait of the receieved comments. I 
am also dealing with the identity of the commenters and their effect on the 
communication process. I am planning to prove or confute my statements 
through empirical research data. I will also attempt to make suggestions 
concluded from my research results for the upcoming social discourses of 
such European documents. 

Keywords: Partnership Agreement, discourse analysis, forum, online, 
communication   
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1. Introduction

In my paper I attempt to examine the negotiation process of the Partnership 
Agreement from a communication point of view. The actuality of my research 
topic is shown in the fact that it is the first time for Hungary to perform 
the negotiation process of the Partnership Agreement in order to drawdown 
the development sources of the 2014-2020 financial period. During the 
negotiation process the beneficiaries of the 8 Operative Programmes are 
addressed through partnership forums and online appearence. The aim of my 
writing is to examen first of all the communication process of the negotiation 
based on the official web page of the negotiation process. My research 
question is whether the negotiation process of the Partnership Agreement 
was successful or nor from a communication point of view? If I manage to 
prove the success of the communication process during my research I will 
present its elements which resulted the success. If my research results in 
showing a failed communication process I will present my findings that show 
the missteps and I will attempt to suggest better communication techniques. 
During my research I will examine the data that can be found on the 
webpage of the former National Development Agency (http://palyazat.gov.
hu), moreover I will examine the homepage of the negotition process of the 
Partnership Agreement (www.szamitaszavam.hu). The comments written by 
the beneficiaries will be examined with the help of discourse analysis, while 
the content and format of the webpage will be analysed through a pragmatical 
and marketing communication viewpoint. I find it important to reveal whether 
the preparatory team of the negotiation process of the Partnership Agreement 
has reached its aim or not. I had the opportunity to study the negotiation 
process from the inside (to work with the members of the preparatory team), 
therefore I would like to reveal whether the preconception being in the head 
of the preparatory team members made it possible or not  to convey the 
message of the negotiation process to the receievers. My aim is to study as 
well how members of the target group (citizens of Hungary) have understood 
the message of the negotiation process. I will prove or confute my statements 
through empirical research data. 
  

2. The Partnership Agreement

I find it essential to discuss in detail what the Partnership Agreement is, in 
order to understand the importance of the negotiation process that precedes 
the handing in of the document. 
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The Partnership Agreement is a written document that is prepared by a 
member state of the European Union (this case Hungary) following certain 
guidelines, handed in to the European Commission in order for the member 
state being able to drawdown development sources from the European 
Union. Within the document the member state has to report about the 
actual economic environment of the country, the national development 
objectives of the forthcoming development period, the overall state of 
play of the operative programmes through which the county is willing to 
disseminate the development sources, the thematic objectives and priorities 
included into the operative programmes, the weaknesses and strengths of 
each objective and priority, analysis of possible transfer of funds between 
categories of regions, and description about national development objectives. 
This Partnership Agreement document has to be handed in to the European 
Commission together with the Operative Programmes and a so called 
Environmental Strategical Report. When the member state is preparing its 
Partnership Agreement document it has to discuss its content with possible 
beneficiaries of the development sources. When the government is having 
such disscussion it uses the platform of the Internet and also offline meetings, 
the so called partnership forums. The process through which the suggestion 
of the beneficiaries is implemented into the Partnership Agreement and 
the discussion itself is called the negotiation process which precedes the 
finalization of the mentioned document. In my research I am focusing on this 
process and I am analysing its success from a communication point of view. 
The relevance of this topic is given by the fact that this is the first time for 
Hungary to carry out a negotiation process before handing in the Partnership 
Agreement. The document has been submitted to the European Commission 
on the 3rd of March 2014 and the negotiation process took place between 
19th November 2013 and 16th December 2013, basically this is the period 
that I am examining in the present research.       

3. The research

In my mini research I show 1example of ecah comments that were given to 
the 8 Operative Programmes.  I have choosen 8 examples (sentences, which 
are abstracts of comments or shorter full comments) because 8 Operative 
Programmes are submitted to the European Commission for the period of 
2014-2020. Each comment can be found on the webpage of the former National 
Development Agency (http:// palyazat.gov.hu). First of all, I have analysed 
the texts through discourse analysis. Secondly, I have analysed the number of 
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comments received and their professional relevance to the topic, I have also 
studied the identity of the commenters and their effect on the communication 
process, and I was also taking into account the original expectation of the 
preparatory team members concerning the success of the negotiation process 
(I had the opportunity to have an insight into the work of the preparatory team 
as I was also working at the former National Development Agency during 
that period). 

4. Initial expectations and results

In the following chapter I attempt to present the initial expectations of the 
preparatory team members concerning the negotiation process. The team 
members were expacting about 10.000-15.000 comments per Operative 
Programme. They were expecting commenters to comment on specific 
chapters of the Operative Programme and on its priorities and specific aims, 
that can be inconporated into the draft version of the text that was brought for 
social discourse. Comments from individuals and professional organizations 
were also expected. 

Opposed to the preliminary hypothesis my research results showed that the 
number of recieved comments were far beyond the the expected number. For 
the Hungarian Fisheries Operative Programme 36 comments have arrived, 
for the Environmental and Energy Efficiancy Operative Programme 202 
comments were given, for the Human Resources Development Operative 
Programme the number of comments reached 171, in case of the Economic 
Development and Innovation Operative Programme the number of comments 
were 186, the Integrated Transport Develpoment Operative Programme 
recieved 93 comments, for the Regional and Settlement Development 
Operative Programme there were 190 comments, while the Competitive 
Central Hungary Operative Programme was given 92 comments and for the 
Rural Development Operative Programme 121 were given. 

According to my research results not only the number of comments were 
initially mistaken by the preparatory team members but also the trait of it. 
A great amount of the comments were not given to specific objectives and 
aims of the Operative Programmes but were expressing personal opinion in a 
general way, which was not closely connected to the topic, only to the broader 
field. I have picked up one comment for each Operative Programme in order 
to illustrate my statement. The comments are written in Hungarian and in 
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order to preserve their original meaning I did not translate them. The example 
comments are the following:

1.Hungarian Fisheries Operative Programme: „Sajnos a halfogyasztás 
Magyarországon még elég alacsony a lehetőségekhez képest, pedig a vörös 
húsoknál egészségesebb táplálék.”

 2.Environment and Energy Efficiency Operative Programme: „Fontos 
környezetünk védelme és annak élhetőbbé tétele.”

3.  Human Resources Development Operative Programme: „A leszakadóban 
lévő és a hátrányos helyzetű térségek kevés jó példától eltekintve úgy működnek 
mint egy külváros, az emberek egymás mellett élnek, de nem együtt.” 

4. Economic Development and Innovation Operative Programme: „A 
foglalkoztatás növelését célzó program a tervezet egyik legkiválóbb része.” 

5. Integrated Transport Development Operative Programme: „A 
személyszállítás az országon belül minőségen aluli”. 

6. Regional and Settlement Development Operative Programme: „Az 
ország legelmaradottabb területein nagyon fontosnak tartom a települések 
fejlesztését”.

7.  Competitive Central Hungary Operative Programme: „Jó ötlet fejleszteni a 
Közép-Magyarország régiót, hiszen Budapest miatt a többi település kevésbé 
részesül a fejlesztési programokban.” 

8. Rural Development Operative Programme: „Magyarországon adottak a 
lehetőségek a jó minőségű, hazai termékek termesztésére és előállítására az 
éghajlati adottságoknak köszönhetően.”  

According to my findings 80% of the commenters were sharing their own 
opinion about the topic without any professional background. Many of them 
were emphasising their own identities (all of the comments appear with 
names) instead of focusing on the topic. Sharing opinions in general reflect 
more on the identity of the author then on the content of the topic. Very 
few comments dealt with the specific objectives and aims of the Operative 
Programmes. 20% of the comments within one Operative Programme were 
from the same commenter, resulting the duplication of the content.
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5. Conclusion and suggestions

In light of the research results it can be concluded that the communication of 
the negotiation process of the Partnership Agreement was unsuccessful. One 
of the reasons of the failure was that the campaign only reached a specific 
and closed target group, therefore the real aim and nature of the campaign 
remained unknown for the majority of the population. We can also state that 
the majority of the commenters were not well informed about the purpose 
of the negotiation process. Although professional organizations as well as 
individuals were targeted ăs potential opinion developers only few of them 
have made their voices to be heard. All in all, it can be said that commenters 
felt that their opinion does not count, therefore they did not take the comments 
seriously, only wrote general remarks which are difficult to be dealt with. 

Analysing the research results I would suggest for the next negotiation process 
that greater and more direct media publicity would be needed. At the same 
time more information about the importance of the negotiation process would 
be necessary, by broadcasting short films (like it is done in many Western 
European countries). The opinion received by the professional organizations 
and individual citizens should be devided (on the web page as well) but still 
incorporated into the final version of the text of the Partnership Agreement. 
It would also be advisable to show examples of other European Union 
member states where the opinion of civil society has formed the content of 
the Operative Programme to a great deal, therefore encouraging Hungarian 
citizens to take this opportunity.  
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MOBILITÁS ÉS 
NEMZETKÖZIESEDÉS A TÖRÖK 

FELSŐOKTATÁSBAN EGY 
INTÉZMÉNYI PÉLDÁN KERESZTÜL

Dános Zsolt
Széchenyi István Egyetem Regionális- és 

Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 
Győr, Magyarország

Absztrakt

Törökország 2004 óta résztvevője az európai mobilitási és egyéb oktatási 
programoknak. Emellett világszinten is meghatározó kibocsátó ország a 
hallgatói mobilitást tekintve, és évek óta jelentős összegeket invesztál az 
oktatásba. Befogadó országként azonban hasonló nehézségekkel kell szembe 
néznie, mint az EU kevésbé fejlett országainak, valamint meg kell küzdenie 
az ország periférikus megítélésével, a vallási és kulturális különbségekből 
fakadó távolságtartással, valamint egyéb adminisztratív akadályokkal, ami az 
ország intenzívebb részvételét gátolja. Tanulmányomban a török felsőoktatás 
jellemzőit kívánom bemutatni a mobilitás és a nemzetköziesedés területén, 
valamint ennek egy intézményi megjelenését az Égei-tenger régió egyik 
központjának, Manisának az egyetemén, a Celal Bayar Üniversitesiben.

Kulcsszavak: Törökország, felsőoktatás, mobilitás, nemzetköziesedés, 
Európai Felsőoktatási Térség
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Bevezetés 

 A felsőoktatás nemzetközi piaci tevékenységét Berács József kísérelte meg 
a tudásexport jelenségének körében (szolgáltatási tevékenységként) értelmezni 
és ehhez kötődően mérőszámokat meghatározni (Berács 2008). A vizsgálat 
egyik dimenziójában, a vertikális szempontokban az intézmények szervezeti 
hierarchikus szintjeit különítette el tíz kategóriában. Tanulmányomban ezek 
közül a negyedik, az intézményi szint területi kategóriaként lokális szintként, 
illetve a hatodik (országos) szint fog megjelenni, közbeiktatva egy köztes 
kategóriát, a regionális szintet, amit ugyan a szerző is használ (nyolcadik 
elemként), azonban az ő kategorizálásában ez az országos szintet meghaladó 
földrajzi kategóriát jelent, míg értelmezésemben az alatti közigazgatási területi 
szintet jelöl. Az áttekinthetőség kedvéért a kategorizálás négy horizontális 
szempontja (diákmobilitás, tudományos kutatás, tanármobilitás, egyéb 
szolgáltatás) közül csak a befelé jövő hallgatói mobilitást (diákmobilitás) 
fogom elemezni. 

 A nemzetköziesedés és mobilitás a török felsőoktatásban 
A török felsőoktatás nemzetközivé válása 2001 óta gyorsult fel, amikor a 
Prágai Nyilatkozat aláírásával csatlakozott a Bolognai Folyamathoz, és 
2004-ben kapcsolódott be az Erasmus Programba. Emellett Törökországban 
egy hallatlanul méretű hallgatói expanzió zajlik jelen pillanatban is, mivel a 
81 milliós lakosra becsült török népesség átlagéletkora 28 év, és a lakosság 
85%-a 55 év alatti, illetve jelentős társadalmi mobilitás indult el. A hallgatók 
létszáma 2010-re mintegy 3,5 millió főre nőtt a 2000-es 1,5 milliós adathoz 
képest. Az intézmények száma is folyamatos emelkedik, 2012-ben a 
három alapvető típusból 186 létezett (108 állami egyetemek, 69 alapítvány 
egyetemek, 9 alapítványi szakfőiskolák) a 2001-es 76 intézményhez képest 
(National Bologna Report Turkey, 2012). Ezzel párhuzamosan az oktatók 
száma is megugrott, a 2000-es 65 ezer főt követően 2011-ben már 105 ezer 
oktató volt. Emellett 2010-ben már a 2000-es év pénzügyi forrásainak több 
mint kétszerese állt rendelkezésre. A nemzetközi szinten is figyelembe vehető 
török publikációk száma a háromszorosára nőtt 2000-2010. között (ISI-Web 
of Science statisztikák). Ugyanakkor a shanghai-i Jiao Tong University 
Felsőoktatásért Intézetének 500-as egyetemi rangsorában mindössze az 
Isztambuli Egyetem szerepel (401-500. helyen), és bár a publikációk 
tekintetében a világ egyik legdinamikusabb bővülő nemzeti tudományával bír 
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Törökország, a szabadalmak tekintetében messze elmarad ettől a színvonaltól.  

A török hallgatók kifelé menő mobilitása világszinten is meghatározó 
méretű, már 2004-ben is a tíz legnagyobb kibocsátó ország közé tartozott. 
Ennek legfőbb okai, hogy a török állam intenzíven támogatja a külföldi 
tanulást, és a fejlődő országokban a külföldi tanulási tapasztalat jelentős 
versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon (Oguz 2011). 2012-re az EU-n belüli 
török hallgatói mobilitás több mint 40%-kal nőtt, és emellett az oktatói 
mobilitás növekedése is meghaladta a 20%-ot (European Commission 2012). 
A kifelé irányuló mobilitás impozáns méretei ellenére Törökország mint 
célország korántsem tekinthető ennyire sikeresnek. Törökország 2010-11-
ben 10095 hallgatót küldött az EU országaiba, és ezzel szemben csak 4288 
főt fogadott (European Commission 2012). Az összes külföldi hallgató száma 
a 2006-2007-es tanévben 16445 volt, ami a 2011-2012-re 25545 főre nőtt, és 
további növekedést irányzott a török szakpolitika.

A török felsőoktatás és a vizsgált intézmény versenyképessége a 
mobilitásban

Az alábbiakban a potenciális hallgatói választás összetevőit és okait kívánom 
bemutatni hat átfogó szempont mentén, országos, regionális és lokális 
(intézményi) szinten. Az elemzés nem foglalkozik az egyes kategóriák 
átfogóbb elemzésével, elsődlegesen az egyes vonások versenyelőny és 
versenyhátrány szerinti csoportosítását tűzi ki célul. 

A vizsgált régió az Égei-tenger régió, amelynek központja a 
hárommillió lakossal rendelkező Izmir, amelytől mintegy 50 kilométerre 
terül el a régió egyik tartományának központja, Manisa, ahol a lokális szintet 
jelentő  vizsgált felsőoktatási intézmény a Celal Bayar Üniversitesi található. 
A mintegy 350 ezer fő lakosságúra becsült városban lévő, 1992-es alapítású 
egyetemnek jelenleg három campusa, tíz kara, tizenöt szakiskolája, húsz 
kutatóközpontja, egy oktatókórháza, három továbbképző intézménye és öt 
főiskolai kara van. 
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Földrajzi 
elhelyezkedés Előnyök Hátrányok

Országos szint Ázsiai és arab országok közelsége (a 
hallgatói kibocsátás jelentős ezekből az 
országokból) 

Balkáni országok közelsége (partnerségi 
kapcsolatokat erősíti)

Két kontinens közötti hídszerep 
(logisztikai és kulturális előny is)

Tagolt és hosszú tengerpart kikötőkkel 
(húzó ágazat a turizmus, a logisztika és a 
kereskedelem)

Kedvező klíma

Fejlődő közlekedési infrastruktúra

Periférikus elhelyezkedés Európához 
képest (az Erasmus Programban 
lévő kisebb mobilitási hajlandóságot 
indokolja)
Nagy földrajzi távolság Nyugat-
Európától és az USA-tól (fizetőképes 
potenciális hallgatói kör számára)

Egyenlőtlen területi fejlődés 

Regionális szint Tengerpart (turizmus jelentős), kikötők 
(Izmir a második legnagyobb török 
kikötő)

Mediterrán klíma

Fejlett közlekedési infrastruktúra 
(repülőtér Izmirben, autópályák)

Kulturális régió (történelmi emlékhelyek, 
gyógyfürdők, nemzeti parkok)

Kedvező gazdaságföldrajzi környezet 
(sok ásványkincs, jó termőtalaj, 
mezőgazdasági kultúrák)

Periférikus elhelyezkedés Európához 
képest (nem az európai oldalon terül el)

Nagy földrajzi távolság Nyugat-
Európától és az USA-tól

Lokális szint Tartományi központban helyezkedik el 
(közigazgatási és szolgáltatási központ) 

Kedvező közlekedési infrastruktúra 
(Izmir közelsége miatt repülőtér, kikötő)

Hálózatosodás, regionális 
munkamegosztás (fejlett gazdasági 
régió)

Turisztikai látnivalók a városban és 
környékén 

A város szempontjából presztízs 
jelentősége van az egyetemnek

A tengerparttól viszonylagosan nagy 
távolság

Izmir közelsége erőforrások elvonását is 
lehetővé teszi

Regionális hátrányok (Erasmus 
Programban való részvétel esetében az 
utazási költségek jelentősek)
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Társadalmi 
és gazdasági 
folyamatok, 
politikai 
rendszer 

Előnyök Hátrányok

Országos szint Kapcsolódás az európai integrációhoz

Politikai berendezkedés (demokrácia, 
parlamentarizmus)

OECD és más nemzetközi szervezeti 
tagság

Dinamikus népességnövekedés (fiatal 
társadalom)

Társadalmi mobilitás lehetősége 
(gazdasági fejlődéssel párhuzamosan)

Nyugati orientáció, nyugatos életvitel

Állam és egyház szétválasztása (nyugati 
országok számára előny)

Erőteljes gazdasági növekedés, jó 
gazdasági mutatók

Alacsony árszínvonal, alacsony 
megélhetési költségek

Egyenlőtlen áruminőség (csempészet, 
márkahamisítás)

Alacsony technológiai színvonal

Gazdasági infrastruktúra és szolgáltatási 
rendszer egyenlőtlensége 

Regionális szint Fejlődő régió

Jelentős idegenforgalom

Kisebb társadalmi különbségek

Erősödő középosztály

Különösen erős nyugati orientáció

Regionalizmus

Részlegesen átfedésben van az 
országos szinttel, de nincs terrorista 
veszély a környéken, a területi 
fejlődés és a társadalmi különbségek 
kiegyenlítettebbek az  szintnél. 

Lokális szint Lokális identitástudat
Innovációs törekvések, városfejlesztés

Nincs eltérés a regionális szinthez 
képest. 
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Kultúra, 
történelem Előnyök Hátrányok

Országos szint

Egzotikum („kelet varázsa”)

Balkáni országokkal történelmi 
kapcsolat 

Arab országokkal történelmi kapcsolat 
és közös vallás

Világi iszlám kultúra, vallási tolerancia

Nyugati értékrend elfogadása 

Gasztronómia, művészet és írásbeliség 
mint vonzerő

Gazdag történelmi múlt, számos kultúra 
bölcsője, történelmi emlékhelyek

A kulturális sztereotípiák elterjedtsége 
(pl. hastánc, hárem), valós kulturális 
vonások ismeretlensége

Iszlám hatások erősödése a mindennapi 
életben (fejkendővita)

Az iszlám vallás hoz kapcsolódó negatív 
sztereotípiák (pl. terrorizmus)

Női kultúra háttérbe szorítása

Történelmi tabuk (pl. örmény 
holokauszt)

Viszonylagos kulturális zártság, 
információk kizárása (internethasználat 
korlátozása)

A nemzeti nyelv nyelvrokonai csak 
Közép-Ázsiában elterjedtek, kevés 
potenciális partnerség (török nyelvű 
népek). 

Török lakosság alacsony nyelvtudás 
(Európában a legalacsonyabbak között 
van a nyelvet beszélők száma)

Nyelvi diverzifikáltság hiánya (szinte 
kizárólag angol a beszélt idegen nyelv)

Regionális szint Magasabb lakossági nyelvtudás

Az idegenforgalom hatása miatt is 
erőteljes nyugatbarátság

Gazdag történelmi múlt, számos 
kultúra kötődik  hozzá (pl. görög, fríg), 
történelmi emlékhelyek (pl. Efeszosz, 
Trója) 

Fesztiválok, nemzetközi vásárok, 
kulturális programok széles kínálata

Megegyezik az országos szinttel, de 
annál kedvezőbbek a vonások. 

Lokális szint Helyi hagyományok, erős identitástudat

Városi turizmus fejlesztése, 
idegenforgalmi látványosságok 
ápolása (nemzeti park, mecsetek, Síró 
kő, történelmi emlékhelyek), helyi 
imázsépítés („szultánfiak városa”, iszlám 
építészet, mesir lokumszerű édesség)

Szűkös kulturális programkínálat, kevés 
civil szerveződés 
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Oktatás, képzés, 
tudomány, 
kutatás-
fejlesztés

Előnyök Hátrányok

Országos szint
Európai Felsőoktatás Térség része

Bolognai Folyamat átvétele, háromciklusú 
képzési rendszer, minőségbiztosítás felgyorsult 
implementációja

nemzeti képzési keretrendszer kialakítása

Jelentős kifelé menő mobilitás, sok a külföldön képzett 
fiatal oktató 

Széles képzési kínálat, fokozatosan bővülő 
intézményrendszer

Állandó társadalmi igény, hallgatói létszámexpanzió, 
oktatói és segédszemélyzet növekedése 

Joint (közös) diplomák, külföldi egyetemi helyi 
karainak, képzéseinek alapítása

Számos angol nyelvű képzés (nagyobb súlyban az 
alapítványi intézményekben)

Európai rendszernek megfelelő oktatási struktúra

Jelentős befektetések az oktatásba és a képzésbe, GDP 
növekedéssel arányos transzfer

Alacsony tandíj az állami intézményekben, az 
alapítványi intézmények díjai is alacsonyabbak az 
európai és USA egyetemeknél

Számos ösztöndíj külföldi hallgatók számára állami 
(2007-2011 mintegy 5000 állami ösztöndíj) 

Erősödő nemzetközi jelenlét

Törekvés az intézmények presztízsének kialakítására

Bővülő nemzetközi kapcsolatok

Erasmus Programban és más európai oktatási 
programokban való részvétel

Kormányközi ösztöndíjprogramok

Nyugati egyetemekkel közös kutatóközpontok, közös 
kutatási programok bővülő nemzetközi kapcsolatok

Partneregyetemi hálózat (pl. Erasmus), bővülő 
nemzetközi kapcsolatok, csereprogramok (pl. 
Fulbright hálózat) 

Fejlett alapkutatás (előkelő helyen a Science Directben, 
jelentős bővülő publikációs kapacitás)

Alacsony idegennyelvtudás, nyelvképzés 
alacsony színvonala (jelentős változtatások 
zajlanak a kormány részéről)

Állami intézményekben alacsony 
idegen nyelvű képzések száma, elsöprő 
mértékben angol nyelvű képzések, 
alacsony a diverzifikáltság (francia nyelvű 
képzés Galatasaray Üniversitesi, néhány 
helyen német képzések is)

Nagy intézményi különbségek a képzési 
színvonalban, kevés információ áll 
rendelkezésre az intézményi képzések 
általános színvonaláról 

Nagy verseny a hazai intézmények 
között, különösen az állami és alapítványi 
intézmények között

Ipari kapcsolódás alacsonyabb mértéke 
(kevés megrendelés, alkalmazott és 
kísérleti kutatás alacsonyabb színvonala, 
kevés szabadalom és találmány)

Kreditátvitel lassú kidolgozása

Egyetemi szabályozási hiányosságok 
(elsősorban a tanmenetekben)

Intézményileg fragmentált technológiai 
és oktatástechnológiai ellátottság (javuló 
tendenciát mutat)

Kevés a nemzetközileg elismert intézmény 
( shanghai-i Jiao Tong University 500-as 
listájában csak az Isztambuli Egyetem 
szerepel, de például a Leiden University 
500-as listáján már hat intézmény szerepel)

tanulói vízum kötelezettsége (egyes 
országokkal már nincs)

központi felvételi rendszer (2011-től 
intézményi szintű)

bürokratikus ügyintézés és egyéb 
adminisztratív akadályok
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Regionális szint Egyetemi platform a mobilitás támogatására (9 
egyetem Izmirben)

Számos külföldi egyetem jelenléte (amerikai 
egyetemek is nagyobb számban)

nemzetközileg jegyzett egyetemek (Leiden 
University listájában két izmiri egyetem)

Hasonlóak a problémák az országos 
szinthez. 

Lokális szint Erős helyi beágyazottság, ipari és társadalmi 
kapcsolatok 

Széles szakkínálat (10 kar, főiskolai képzések 
és szakképzés) alapszakon és szakirányú 
továbbképzésben

Jó intézményi struktúra

Nagyszámú kutatóközpont, fejlődő alapkutatás, 
oktatókórház

Jelentős hallgatói létszám (közel 30 ezer fő)

Kiterjedt oktatói hálózat és segédszemélyzet 
(1250 fő) 

Intézményi kiadványok, publikációs tevékenység 
elérhetősége a honlapon

Társadalmi változások elősegítése (gender 
kutatások, női jogvédő egyesületek támogatása) 

Közel 25 éves intézményi múlt

Mobilitási stratégia, küldetés és vízió 
megfogalmazása

Kétnyelvű, informatív honlap, teljes szakleírások

Fejlett kulturális és szociális intézményi 
facilitások (sportlétesítmények, 
számítógéptermek, mozi, színház, szabadidős 
programok klubok)

Nemzetközi iroda, Erasmus koordinátorok, 
mobilitási és felvételi tájékoztatók

Erasmus tájékoztató a honlapon

Nemzetközi partneregyetemek Európában, az 
USA-ban és Ázsiában

Csereprogramok Európával és az USA-val

Intézményi ösztöndíjak, EU-s projektek 
(Socrates, Leonardo, Erasmus)

Nincs PhD és mesterképzése

Csak egy teljesen angol nyelvű képzés 
van, és csak kevés szakon van részben 
idegen nyelvi képzés

Alacsony az intézményi 
presztízse (hazai rangsorokban a 
középmezőnyben helyezkedik el 
az intézmény), nemzetközi szinten 
teljesen ismeretlen

Kevés a külföldi tanuló (a holnap 
szerint mindössze 21, EU-s hallgatók 
2004 óta 500 fő) 
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Összegzés
A török felsőoktatásban jelenleg is zajló hallgatói létszámexpanzió 
mellett az Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozás, az oktatási 
és mobilitási programokban való részvétel pozitívan hatott a török 
intézmények nemzetköziesedésére. A török felsőoktatás egyes intézményei 
hagyományuktól, profiljuktól, kedvező térségi viszonyoktól és egyéb 
összetett vonásoktól támogatva már a globális piacon is versenyképes 
intézménynek számít, ám a rendszer egészében óriási különbségek alakultak 
ki, ugyanakkor a felsőoktatás egészére kiható lendület a kevésbé innovatív 
intézményekben is jelentkezik. A mobilitási folyamatok átfogó vizsgálatához 
szükséges az intézményi környezet mélyreható vizsgálata, mivel alapvetően 
ezek a szempontok határozzák meg egy intézmény, egy régió és egy ország 
sikerességét a nemzetközi piacon.
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Abstract

We further investigate the analogies between bio-chemical networks and a 
special type of social networks, i.e. the demand-supply networks. Our aim 
is to learn from complex hierarchical networks of billion-year evolutionary 
gain, and design more robust and evolvable supply chain networks. Identify-
ing the meaning in supply chain context of such termini like signaling path-
ways, transport routes, dissection of signals and noise, perturbation waves, 
help this work. The dual use of demand driven MTO and network-defined 
RAG-kanbans create partial redundancy. Therefore, a special attention was 
paid to the role of degeneracy in biological networks.
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Tovább vizsgáljuk az analógiákat a biokémiai hálózatok és a társadalmi há-
lózatok egy speciális fajtája: az igény-ellátási-lánc hálózatok között. Célunk, 
hogy a milliárdéves evolúciós előnnyel rendelkező, komplex, hierarchikus 
hálózatoktól tanuljunk és robusztusabb, fejlődőképes ellátási-lánc hálózato-
kat tervezhessünk. Olyan szakkifejezések ellátási-lánc kontextusban való ér-
telmezése, mint: jelzési pályák, szállítási útvonalak, jel és zaj szétválasztása, 
perturbációs hullámok; segítik ezt a munkát. Az igény húzta rendelésre-gyár-
tás és a hálózatos alapon meghatározott piros-sárga-zöld kanbanok együttes 
alkalmazása részleges redundanciát eredményez. Ezért külön figyelmet szen-
teltünk a biológiai hálózatokban a degeneráltság megértésének.

Keywords: Complex networks, Robustness, Evolvability, Demand-Supply 
network, Supply chain design

Introduction

In the first chapter we cover the main properties of demand-supply 
networks (DSN) and introduce examples from two different industries. In the 
second chapter we set the analogies between protein-protein interaction net-
works (interactomes) and demand-supply networks (DSN). Special attention 
is paid to topological and functional aspects what contribute to robustness 
and evolvability of complex hierarchical networks. 

Demand-Supply Networks (DSN) as complex hierarchical net-
works

DSN are complex hierarchical networks, and most of the links are di-
rected. Due to the embedded modular structure several hierarchical layers can 
be defined. A module of given layer may often be seen as sub-system/element 
with relevant internal structure (Palotai and Csermely 2009). In our investi-
gations we treat these elements/modules with generalized structure of input-, 
output and conversion sub-networks. Both in input- and output sub-networks 
we define the main players/clusters and the interactions and dependencies 
among them, i.e. main elements of internal and external structures. 

The nodes in DSN are mostly modules/elements with further internal 
structure. Those may be the so-called 3M’s, i.e. Materials converging to other 
material alongside the supply chain; Machines of different hierarchical levels 



55

(e.g. station, production cell/line, factory, etc.); Men involved and interacting 
with all types of network elements. Often we have inventories of materials, 
storage elements (e.g. line-side-kanbans, buffers, warehouses) as well. The 
set of nodes forming the input- or output sub-networks are also called as ech-
elons in supply chain literature (Snyder and Shen 2011). The echelons can be 
seen as the overlapping areas of larger modules/elements – Figure 1.

Figure 1 Demand-Supply Network Element/Module

The customer-supplier relationship between two linked elements link 
those into chain of supply of the resources and chain of demand signals; like 
self-orientating magnets - Figure 2. Since a great portion of network elements 
has more than one incoming and/or outgoing links the formed chains are 
forming a complex network structure, rather than single chains. 

Supply (Chain) Networks

The flow of resources directed from sources to sinks through suppli-
er-customer relationships – called downstream. I.e. from the most upstream 
natural resources to the final point of consumption of products or services. See 
Figure 2.  The network element – My Organization in Supply Chain Council’s 
SCOR model – triggers the resources from suppliers through Source-process, 
what in turn is the Deliver-process for a supplier. After converging the re-
sources into valued finished product/s (Make-process), the element/organiza-
tion delivers it to its customer/s (SCC 2011). The main resources are: Man, 
Machine and Material. There are also reverse streams – customer returns, re-
pair, reverse logistics. For simplicity, in this article we focus on main material 
flow and conversion processes.
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Figure 2 SCOR Model of Supply Chain Council.

Demand Networks

Viable networks require communication and regulatory processes 
for constant optimization and adaptation to changes. The communication and 
regulatory processes covered mainly by “Plan” in SCOR Model, see Figure 
2. The communication may be considered as a soft interaction or soft repre-
sentation of a hard interaction at higher hierarchical level [Fekete Comm]. 
Csermely considers network signaling as highly specialized case of transport 
process (Palotai and Csermely 2009).

Synchronization of the demand signals alongside the supply chain 
may assure that those convey upstream quickly and undistorted – longitudinal 
sync. The very large number of demand signals of small resource require-
ments create noise in DSN. Large resource demands may cause disruptions in 
DSN. The large irregular demand signals usually caused by transversal sync, 
i.e. crosswise direction to supply chain: sync effect in an echelon.
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Network of a factory

The material (sub)-network structure in and around an IT-Telecom 
factory shown in Figure 3. The number of nodes/elements in a sub-network 
is usually hundreds but may reach tens of thousands. Hundreds of suppliers 
deliver thousands of materials to the factory (5150). Those materials are built 
into 1600 finished products what delivered to thousands of customers. The 
number of links compared to the number of relevant nodes may vary in wide 
extend with good reasons.

Figure 3 Recursive modularity in a factory

When zooming into My Organization, the internal structure shows 
recursive modularity. The output sub-network of the internal supplier mod-
ule is part of the input sub-network of internal customer module. The input 
sub-networks of the production modules have also certain overlaps as some 
of the sourced materials are used in other modules as well. The late cus-
tomization, the optimization and the preferential attachments in the growing/
evolving DSN result in so-called flat-tail scale-free degree distribution of the 
outgoing links.

Some of the materials managed with dual-sourcing minimizing the 
supply risks. In production modules similar or interchangeable machines and 
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multi-skilled men are utilized creating degeneracy. That type of redundancy 
also increases the robustness of DSN.

Input sub-network of materials of a factory

Figure 4 shows the main characteristics of the input sub-network of 
materials in case of an automotive supplier. The network nodes on Combined 
Quantity-Irregularity Graph (CQIG) in all cases show fan-like distribution 
(Fekete and Hartványi 2013-1).

Figure 4 Network visualization with CQIG

In bottom-left area are the high-degree hubs with high share in the 
total number of interactions, i.e. cases when the material was built into a fin-
ished goods (P1, P8 in Figure 4). That is the signal area as the demand signals 
and interactions are very frequent and regular. The sub-network and the me-
ta-level network can be optimized to those demands and interactions. Items 
from that area can cool down the upstream (sub)-network as well (Fekete and 
Hartványi 2013-2).

Elements in the top-left area have still large number of interactions 
while those demands and interactions are more irregular. That behavior can 
cause disruptions in the flow of resources (P89 in Figure 4).
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The rest area of the CQIG is of ‘noise’ as the vast majority of the 
elements are distributed here with small number of either regular or irregular 
interactions

The size of dots in CQIG correlates to the number of outgoing links. 
P9 material has also large number of interactions with regular pattern, while 
having only 13 outgoing links. Therefore, often the 2nd and 3rd indirect sub-net-
works of an element determine its behavior. The 1st divergence symbol in the 
call-outs symbolizes the direct sub-network of a material, i.e. relevant fin-
ished goods; 2nd represents the customer sub-network of the relevant finished 
goods; 3rd symbolizes the customer sub-network of the relevant customers.

Analogies between Interactomes and DSN

Protein-protein interaction networks (interactomes) have the most 
analogies with demand-supply networks (DSN). The network concept reduc-
es the complexity of complex systems into set of interacting elements con-
nected by links. The direct interactions of relatively autonomous elements 
leads to more local optimization in both interactomes and DSN. The long-
range indirect interactions via transport processes optimize the network per-
formance and support the network’s success/survival on ‘global’ level. Both 
interactomes and DSN are small-worlds with scale-free degree distribution 
(Antal et al 2009). The recursive modularity creates complex hierarchical 
structure in both network types – see also Figure 3.

Network topology and transport routes

In both interactomes and DSN there is a need for regulation and com-
munication (partner driven, condition dependent regulation of behavior) as 
well as transfer of resources. As Csermely et al highlighted, signaling path-
way is a special transport process what shows analogy with demand chain/
network. The properties of transport processes in networked systems are list-
ed below (Palotai and Csermely 2009) while the DSN analogy is after “=” 
sign:

Purpose: goal of transport process, related to fitness or survival of entity = 
successful value creation to customers; profitability, prosperity for resource 
providers: investors, suppliers, employees.
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Sources and Sinks: specific network elements identified as source or sink of 
given transported quantity = analysis dependent in DSN.

Information need: routing mechanism of element/s determining which ele-
ment/s they will forward the received quantity what may require local or 
global knowledge = e.g. demand signals in DSN.

Determinism: routing may be deterministic or stochastic = FIFO or stochastic 
order in component use.

Adaptiveness: adaptive or static routing process affected or not by dynamic 
properties of network = in DSN more static routing processes than adaptive 
ones. Adaptiveness created by e.g. S&OP, VSM.

Information preservation: preserved, distorted or lost transported quantities = 
demand signal and bull-whip-effect, ERP and kanbans.

Time: discrete- or continuous time process = periodic review or continuous 
review systems.

In non-social viable networks local routing mechanisms tend to be 
more stochastic while global ones are more deterministic. In DSN we create 
more deterministic routings and strong links what may cause cascading fail-
ures.

In interactomes, apart from high importance high degree hubs, other 
high importance but low degree bridges were determined – P1, P8 and P9 
of DSN in Figure 4. Overlapping modules and internal redundancy create 
perturbation traps in interactomes Palotai and Csermely 2009). Similar re-
dundancy created in man and machine sub-networks, while it is underutilized 
in material sub-networks of DSN.

Perturbation waves and signaling pathways

Perturbation waves are the cascading demand signals in DSN. The 
propagation of perturbation depends on topology of the contact map. The 
modular overlaps in interactomes define module-based shortest paths what 
supports the formulation of signaling pathways/highways. Similar modular 
overlaps observed in DSN as the output sub-network of a supplier module 
partially is the input sub-network of the customer module and vice versa.
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The type of perturbation/demand-signal is also an important charac-
teristics: single peak, peak set, continuous – cool VS disruptive behavior in 
DSN. The coupling strength and time between the elements/nodes of network 
also influences the perturbation propagation in interactomes – likewise the 
MTO, Kanban driven demand signals. Antal et al suggest to take into ac-
count the propagation of perturbation both inside and between the elements 
in interactomes (Antal et al 2009) – we do similarly with CQIG approach as 
shown above.

Unusual, strong, persistent signal may slightly disassemble the pro-
tein modules temporarily reducing the inter-modular links. After disruption 
the network re-assembles but in slightly different way. That is called learn-
ing by Csermely. Such rearrangement of links and dependencies in DSN are 
mainly done by sub-network of men in conscious way – supply chain condi-
tioning, S&OP – rather than automatically with ‘built-in intelligence’ of the 
system.

Creative elements in viable networks

Csermely has generalized the presence of ‘creative elements’ in pro-
teins and cellular and social networks. Creative elements are active centers 
in the network with free energy, so-called hot spots. Those help in survival of 
unprecedented challenges for complex systems. Network analyses of protein 
networks show that creative elements occupy central position, giving unique 
links, integrating the communication (highways, intra-modular position), do 
not take part in dissipative motions, but collect energy (Csermely 2008).

Our industry experiences show that the combination of a hub with 
network based red-amber-green kanban (RAG-Kanban) creates behavior 
similar to creative elements: hubs have high centrality with weak outgoing 
links (P1, P8 in Figure 4); free energy cumulated in kanban inventories – 
Figure 5. So the demand signal of a disruptive element in output sub-network 
can easily rearrange the resource paths to itself as the ‘creative element’ can 
survive without commonly used resources (3M), to certain extend. RAG-kan-
bans turn to MTO mode only when the inventory depleted to red level. That 
built-in degeneracy makes the DSN more robust.
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Figure 5 Creative element in DSN

Conclusions and further directions

We have established a number of analogies between interactomes 
and DSN. Though different methods have been developed and utilized in 
supply chain design for designing robust DSN, the innovative utilization of 
materials management show high potential in creating more resilient DSN. 
The network analytical methods can open up new perspectives in DSN inves-
tigations.
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KOLLEKTÍV TUDAT, CIONIZMUS
ZSIDÓ NEMZETÁLLAM8

Grünhut Zoltán
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi

Kutatóközpont, 
Pécs, Magyarország

Absztrakt

Jelen dolgozat esszészerűen kíván áttekintést adni, illetve új megközelítésben 
értekezni egy olyan témakörről, amely nemcsak a politikai-közéleti diskur-
zusokban, de még szakmai berkekben is heves viták, s egymásnak feszülő 
álláspontok tárgya. Az írás célja identitáselméleti perspektívában kapcsola-
tot keresni a zsidó kollektív tudat, a cionizmus eszméje, valamint a zsidó 
nemzetállam létezése között, kidomborítani, hogy e reláció a kézenfekvő 
politikai kontextuális beágyazottságon túl azonosságteremtő funkcióval is 
bír. A tanulmány szerkezete feszes: először összegzést ad a zsidó identitás 
fundamentumairól, s elhelyezi abban a cionizmus jelenségét; másodsorban a 
cionizmus és a zsidó nemzetállam kérdéskörét megvilágítja a nacionalizmus 
és a patriotizmus oldaláról; harmadsorban pedig elemzi a zsidó nemzetállam 
és a demokratikusság tematikáját.

Kulcsszavak: identitás, cionizmus, zsidó nemzetállam, nacionalizmus, pat-
riotizmus 
8  A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A pro-
jekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.
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A zsidó identitásról

A 20. század első harmada óta foglalkozik a társadalomtudomány 
elméleti és empirikus alapokon nyugvó identitáskutatással, amely alatt – na-
gyon leegyszerűsítve – a másoktól változó ismérvek alapján önmagát meg-
különböztető egyén és közösség azonosságtudatának vizsgálatát értik (Barth 
1969, Erikson 1968, Geertz 1973, Goffman 1959, Mead 1934). Merthogy a 
zsidóság évszázadokig fennmaradt közösségként, dacára a kisebbségi létnek, 
a gyakorta fellobbanó vad antiszemita kiközösítéseknek, valamint a sehol 
sem kiteljesedő kollektív önrendelkezésnek, így identitása már korán az ilyes 
tárgyú kutatások érdeklődésének homlokterébe került (Spicer 1971, Wouk 
1970). A megannyi azonosság ellenére nem beszélhetünk abszolút homogén 
zsidó identitásról (Langman 1999, Osherson 2001, Rosen – Weltman 1996). 
Herman (1988) elkülöníti a zsidó identifikációt (azt a kognitív elemeket tar-
talmazó lélektani folyamatot, minek során az egyénben kiteljesedik a zsidó 
közösséghez tartozás érzése) a zsidó identitástól (tehát attól, mit is jelent az 
individuum számára zsidónak lenni). Gitelman, Kosmin és Kovács (2003) 
közös szerkesztésű kötetük egyik fő üzeneteként szintén a zsidó affiliáció 
(közösséghez tartozás érzésének mélysége) és a zsidó tudat (mitől érzi magát 
zsidónak az egyén) elhatárolását fogalmazták meg. 

A témakört feldolgozó szakirodalmak áttekintésére nincs lehetősé-
günk, pusztán egy tömör tematikai tipizálásra. Először is beszélhetünk ún. 
„populációs” tanulmányokról, amelyek az izraeli és a diaszpórabeli zsidó 
közösségek népesedési, vallásos meggyőződéssel összefüggő, kulturális 
differenciálódási, asszimilációs, stb. jellemzőit tárgyalják demográfiai ösz-
szefüggésben (pl.: Della Pergola 1996, 1999 és 2008, Della Pergola – Reb-
hun – Tolts 2000 és 2005). Másodsorban rendelkezésünkre állnak empirikus 
alapokon nyugvó elméleti kutatások általában a zsidó identitás fundamentális 
tényezőivel, azok változásával összefüggésben (Arnow 1994, Aviv – Shne-
er 2005, Lipset 1963, Bauman 2008, Bekerman 2001, Brandes 2004, Sacks 
1993, Rosen 1995, Krausz – Tulea 1998). Harmadrészt érdemes külön kezel-
ni az esettanulmány jellegű, akár kvalitatív, akár kvantitatív empirikus ered-
ményeket felvonultató, egy adott ország zsidó közösségének azonosságtu-
datát vizsgáló írásokat (Ro’i – Beker 1991, Ritterband 1986, Neusner 1981, 
Hyman 1979, Horowitz 1999, Himmelfarb 1980 és 1982). Ezekhez kapcso-
lódik negyedik típusként az összehasonlító módszereket követő, több ország 
zsidó közösségének identitását komparatív jelleggel vizsgáló, illetve abból 
következtetéseket levonó szakirodalmak halmaza (Anthias 1998, Charmé et 
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al. 2008, Ben Rafael et al. 2003, Wettstein 2002, Graham 2004). Végül pedig 
indokoltnak tűnik külön kategóriába sorolni az izraeli zsidóság identitásával 
foglalkozó, illetve az izraeli és a diaszpórabeli zsidóság azonosságtudatát ösz-
szevető műveket (Almog 2000, Auerbach 2001, Auron 2008, Levy et al 2000, 
Bar Tal – Antebi 1992, Markowitz 1993, Liebman – Katz 1997).

A következőkben tömören összegezzük a mit jelent zsidónak lenni 
kérdés lényegi elemeit, tehát a zsidó identitás alapvető tényezőit. Megkü-
lönböztethetjük az azonosságtudat individuális és kollektív oldalát, amelyek 
nem annyira tartalmilag, mint inkább az explicit kifejeződés, illetve annak 
belső, élményszerű leképeződése tekintetében válnak el. Ennek tükrében te-
hát az individuum egyfelől képes megválaszolni mitől érzi magát zsidónak, 
miben és miként különül el másoktól, miben és miként azonosul a zsidó kö-
zösséggel, másfelől pedig tudatában van annak, hogyan élheti meg – illet-
ve milyen formában szeretné megélni, ha a kontextuális közeg azt lehetővé 
tenné – egyénileg és kollektívában, csoport részeként identitását. Mindebből 
nem következik, hogy a kollektívára identitásformáló szempontból pusztán 
úgy tekinthetünk, mint egyének csoportosulására, amely kizárólag közösségi 
élményt ad az egyéni azonosságtudat megerősítéséhez, kifejeződéséhez. Ép-
pen ellenkezőleg, a kollektíván belüli ismétlődő érintkezések, személyközi 
interakciók, továbbá magának a csoportnak a közösségi működése aktívan 
befolyásolja az egyén identitását.

A fundamentális elemek összegzése nehéz feladat. Fontos leszögezni 
előzetesen, e tényezők nem egymást kizárva, jellemzőbb, hogy együttesen, 
egymást felerősítve jelennek meg az egyéni és kollektív zsidó identitásban. 
Rangsort felállítani közöttük nem lehet, s bár örökön felmerülő téma, ki a 
„zsidóbb zsidó”, jelen dolgozat ebben nem kíván állást foglalni. Egyrészt 
beszélnünk kell vallásosságról, illetve annak különböző irányzatairól és fo-
kozatairól, mélységéről. Másodsorban adja magát az etnikai karakterű zsidó 
azonosságtudat. Harmadrészt létezik a nyelvi tényező (héber, jiddis, ladino 
anyanyelvként, beszélt nyelvként való használata). Negyedsorban behatá-
rolhatunk kulturális és tradicionális jellegű, hagyományok követésén, törté-
nelmi tudaton alapuló identitáselemeket. Ötödrészt említhetjük a tágan vett 
antiszemitizmus kiközösítő, gyűlölködő megnyilvánulásaiból fakadó önazo-
nosság-teremtő, öntudatébresztő hatásokat. Hatodízben szólni kell a Holo-
kauszt traumájának identitásformáló jellegéről. Hetedrészt pedig felmerül az 
Izraellel való szolidaritásvállalás, mint azonosságtudat.9

9  Újabban polemizálás zajlik arról, hogy a zsidó identitásban egyre fontosabb szerepe 
van a zsidó származású hírességekkel, befolyásos személyekkel való azonosulásnak. Empirikus 
visszaigazolások e feltételezés alátámasztására még csekély számban állnak rendelkezésre.
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Fenti hét tényezőt jelen dolgozat egy nyolcadikkal, a cionizmus, te-
hát a zsidó nemzetállam létét, fennmaradását és fejlődését hirdető eszme mint 
identitáselemmel szándékozik kiegészíteni, amellyel ugyan csak részben ad 
új megközelítést, hiszen többen kiemelték már ezen ideológia spirituális és 
politikai tartalmán túl, annak zsidó ön- és azonosság-, illetve nemzettudattal 
összefüggő hatásait, mégis valós identitási jelentőségét gyakorta felülete-
sen kezelik. A fentiekhez hasonlóan a cionizmus is individuális és kollektív 
identitáselemként értelmezhető, amiben azonban egyedi kollektív karaktere 
a többi tényezővel összevetve, hogy nem feltételez szükségszerűen explicit, 
az egyén aktív részvételével megvalósuló csoportélményt, mégis hasonló ha-
tást tud kiváltani az individuumban. Miért, hogyan? Pontosan a nemzethez 
tartozás érzésén keresztül, azzal hogy az egyén – a diaszpórában élő zsidó 
személy – második hazájaként gondolhat Izraelre, büszke lehet az izrae-
li nemzet eredményeire, ünnepelheti dicsőségeit, s osztozhat fájdalmaiban, 
megdobogtathatja szívét a nemzeti himnusz, a Dávid-csillagos lobogó, biz-
tos lehet abban, Izrael kiáll a világban élő zsidókért, a kulturális és vallási 
örökségek, hagyományok, a történelmi emlékezet ápolásáért és védelméért, 
felszólal a jogsértések ellen, indokolt esetben közbelép, támaszt, támogatást 
nyújt, s ha szükséges, menedéket biztosít. Mindezen érzéshullám egy olyan 
diaszpórabeli zsidónak, aki nem vallásos, nem beszéli a héber nyelvet, nem 
tartja az ünnepeket, alig-alig követi a tradíciókat, szokásokat, s nincs közös-
ség, amellyel identitását megoszthatná, amely azonosságtudatát erősíthetné, 
nos, egy ilyen személy számára zsidó öntudata sarokköve lehet a cionizmus 
mint nemzethez tartozás.

Nacionalizmus, patriotizmus, cionizmus

Ebben a fejezetben a cionizmus, illetve a nacionalizmus és a patrio-
tizmus viszonyát vizsgáljuk meg, kidomborítva, hogy előbbi nem pusztán az 
utóbbiak egyfajta zsidó típusa, válfaja. A cionizmus – nagyon leegyszerűsítő 
definícióval élve – nem más, mint a 19. század második felében indult zsidó 
nemzeti mozgalom és ideológia, amelynek célja a történelmi Izrael területén 
egy zsidó nemzetállam megalakítása/helyreállítása, fenntartása és fejlődé-
se, illetve ezáltal a zsidó közösség azonosságtudatának, egyéni és kollektív 
autonómiájának, valamint összetartozásának elősegítése. Ha a nacionaliz-
musról is megkísérlünk hasonlóan elnagyolt fogalommagyarázatot adni, azt 
mondhatjuk, olyan ideológiai mozgalom, amely egy etnikailag, nyelvében, 
kultúrájában, hagyományaiban és historikus emlékezetében vélt vagy való-
san homogénnek tekinthető, adott területi koncentrációban élő, azt részben 
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vagy egészben saját államaként birtokló, de legalábbis történelmi hazájának 
tekintő csoport (nemzet) identitásának, önrendelkezésének és egységének 
megteremtését és fenntartását szolgálja. Vessük össze a két definíciót, illetve 
mögöttes tudásunkat. Mindkettőben sarkalatos pont a nemzeti egység meg-
teremtése, a nemzetállam jelentősége, az összetartozás érzése, az azt meg-
alapozó identitási tényezők ápolása és védelme. Amiben markáns különbség 
mutatkozik, hogy általában a „nemzetekkel” ellentétben a zsidóságnak nincs 
közös etnikai gyökere (legalábbis az etnicitás üzenete visszafogott), nincs 
közös nyelv, az azonosságok dacára heterogén a kulturális és tradicionális 
örökség, más-más momentumok mérvadóak közösségenként a történelmi 
emlékezet tekintetében, továbbá nem beszélhetünk a zsidó nemzet területi 
koncentrálódásáról sem.

Mi a helyzet a patriotizmus eszméjével összevetve? Először is elen-
gedhetetlen kitérni a nacionalizmus és a patriotizmus eltérőségére, utóbbinak 
talán könnyebb is ily’ módon fogalomtisztázást adni. Lord Acton (1972) sze-
rint a nacionalizmus az egyén kötődése a legtágabb (etnikai, vallási, kulturá-
lis, nyelvi, stb.) értelemben felfogható nemzethez, ám e kapcsolat önmagában 
semlegesnek, fizikai természetűnek hat, míg a patriotizmus morális elkötele-
zettség, kötelesség- és felelősségvállalás egy politikai közösség irányában. 
Elie Kedourie (1985) éppen ellenkezőleg ragadta meg a két fogalom közöt-
ti különbséget, amikor azt írta, a nacionalizmus filozófiai-politikai tartalmú 
mély elhivatottság, amely az emberiséget nemzetekre bontja, így identitás- és 
azonosságtudatot adva az individuumnak és a kollektívának („mi” és „ők” – 
önmeghatározás és másoktól való elkülönülés), miközben a patriotizmus in-
kább szentimentális kötődés egy entitás felé. George Orwell (1968) „támadó” 
és „védekező” attitűdpárban vizsgálva különítette el a két fogalmat, előbbivel 
a nacionalizmust azonosítva, mondván annak célja mind teljesebb hatalmat, 
elismertséget és tisztelet kivívni a nemzet számára, másokat pedig elfoga-
dásra bírni ezzel kapcsolatban, miközben a patriotizmus elköteleződés egy 
adott hely irányában, illetve az ott megvalósítandó, jónak vélt életmód tekin-
tetében, más, külső közösségek vélekedésének kényszerítése nélkül. Minde-
zen érvekben az egyik közös pont, hogy a patriotizmust olyan lojális érzelmi 
kötődésnek ábrázolják, függetlenül attól, hogy az egyén, avagy a kollektí-
va identifikációjában ez milyen mélységű és tartalmú, amely egy, az adott 
közösséget azonos térbeni fizikai realizációjában, illetve annak maradandó 
élményében, s nem a tértől elvonatkoztatható identitástudata alapján felöle-
lő politikai entitás (pátria) irányában nyilvánul meg. Nos, ha e gondolatme-
net jegyében ütköztetjük komparatív módon a patriotizmust és a cionizmust, 
szembeötlő különbség, hogy a zsidóság körében úgy van jelen a pátria (ez 
esetben a nemzetállam) iránti lojalitás, kötelezettség- és felelősségvállalás, 
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áldozatkészség, hogy a közösség jelentős hányada (maga a diaszpóra) fizikai 
valóságában elkülönül attól, sőt, lehet soha nem is volt direkt kapcsolatban a 
„térrel”, nincs konkrét tapasztalata arról.

Zsidó nemzetállam és demokrácia relációja

A fentiekből okvetlenül kitűnik, hogy Izrael, a zsidó nemzetállam 
léte és fennmaradása kulcsjelentőségű identitási fundamentum a zsidóság 
számára. Mondhatnánk, főként a diaszpórabeli közösségnek, ám ennek ellen-
kezőjére Ruth Gavison (2003) világított rá kiválóan, hangsúlyozva, a világi, 
szekularizálódott izraeli zsidóság zsidó azonosságtudatát pontosan az segíti 
és erősíti, hogy Izraelben héber nyelvi és zsidó kulturális közegben élhetnek, 
lehetőségük van belátásuk szerint tartani a zsidó és az izraeli nemzeti ünne-
peket, ápolni a hagyományokat, miközben a zsidóság múltját szem előtt tartó 
oktatásban részesülnek és egy zsidó többségi társadalmat alkotnak. Mások 
szerint éppen ezzel van a gond, merthogy Izrael zsidó nemzetállami karakte-
re antidemokratikus struktúrába kényszeríti az ország nem zsidó származású 
– közel 20%-nyi, főként arab – népességét. E kérdéskör régóta viták tárgya 
úgy az izraeli, mind a nemzetközi szakmai és közéletben. A kritizálók szerint 
összeegyeztethetetlen paradoxon a zsidó nemzetállami lét és a demokrácia, 
mivel a nem zsidó állampolgárok csak másodlagos státuszúak lehetnek egy 
ilyen országban, kiterjedt diszkriminációnak kitéve, részint annak következ-
tében súlyos szocioökonómiai leszakadásra kárhoztatva, mély szociokultu-
rális törésvonalakkal elszigetelve a többségi társadalomtól, ráadásul állandó 
biztonsági, politikai és demográfiai kihívásként kezelve. E jelenségeket fi-
gyelembe véve, egyes szerzők szerint Izrael etnikus demokrácia, etnokrácia, 
demografikus rendszer, avagy éppen apartheid rezsim (Lustick 1980, Khak-
lai 2011, Zureik 1979, Yiftachel 2006, Rouhana 1997, Ghanem 2001, Pappé 
2011, Smooha 2010). Mások erősen kétségbe vonják e vélekedés megalapo-
zottságát, köztük olyanok is, akik egyébként a nem zsidó izraeli társadalmat 
érő diszkriminációkat, a létező szocioökonómiai és szociokulturális törésvo-
nalakat nem vitatják, azt azonban túlzásnak tartják, hogy a zsidó nemzetállam 
fenntartása mellett ezen, álláspontjuk szerint tisztán politikai problémák ne 
lehetnének kezelhetőek (Reiter 2013, Peleg – Waxman 2011, Dowty 1999, 
Gavison 1999).

Érdemes végiggondolni a fenti polemizálást a zsidó identitás, illetve 
annak metatörténeti aspektusai vonatkozásában. Nagyon sarkosan, provoka-
tívan összegezve, az „egyik oldal” azt mondja, nincs szükség a zsidó nem-
zetállamra, mert az egyrészt antidemokratikus kényszerpályát jelent minden 
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izraeli polgár számára, legyenek azok zsidók vagy nem zsidók, másrészt ok-
kal vált ki kritikai visszhangokat odahaza és a nemzetközi közösségben. A 
„másik oldal” azzal vág vissza, nemzetállam nélkül az izraeli zsidóság gyö-
kértelenné, a diaszpórabeli közösség pedig ismét széttöredezetté, múltorien-
tálttá válik, különben is a nemzetközi környezet kritikai megnyilvánulásai 
nem Izrael érdekében, nem a nem zsidó izraeliek érdekében, pusztán anti-
szemita és anticionista céllal történnek, olyan nemzetek részéről, amelyek 
soha nem adnák fel nemzetállamukat az ott élő nemzeti kisebbségekkel való 
harmonikusabb együttélés végett. 

Lecsupaszítva mindentől, mi ez, ha nem a jól ismert, sok évszázada 
zajló asszimilációs-emancipációs zsidó polémia? „Előbbiek” késznek mutat-
koznak identitásuk bizonyos, általuk nem oly’ lényeges részét feladva beta-
gozódni az egyenjogúság és az elfogadás érdekében, míg utóbbiak szerint az 
ilyen beolvadással elért egyenrangúság valójában alávetés, az önazonosság 
megtagadása egy másféle azonosságért. Az asszimilálódó zsidó egyén, illetve 
individuumok közössége úgy integrálódik, hogy közben kollektív önrendel-
kezéséről lemond, míg az emancipációs célokat követőek számára éppen a 
kollektív önrendelkezés tekinthető választott útnak, amelyen keresztül elér-
hetővé válik az individuális szintű egyenjogúság. A vita tárgya ma: Izrael, a 
zsidó nemzetállam. Ha nincs nemzetállam, akkor nincs nemzet sem, ha nincs 
zsidó nemzet, akkor a zsidó kollektívának nincs helye a nemzetekre bomló 
világban. Az „izraeliség” nem nemzetközösség, csupán állampolgárság. Lo-
jálisan, patrióta módon összekovácsolhat zsidót, muszlim és keresztény ara-
bot, beduint, drúzt, cserkeszt, de eltávolít egymástól izraeli és diaszpórabeli 
zsidót, relációjukat pusztán közös vallási és kulturális gyökerekre, tradíciók 
és hagyományok követésére, kölcsönös történelmi emlékezetre korlátozva. 

Konklúzió

Miért és kihez akar egy többségi zsidó társadalom, egy létező zsidó nem-
zet asszimilálódni? Milyen metatörténeti explanandum lehet e szellemiség 
hátterében? Van-e joga a többségi izraeli zsidó társadalomnak úgy döntenie, 
hogy feladja nemzetállamát a diaszpóra beleegyezése nélkül? Ilyen és ehhez 
hasonló kérdéseket kell feltennünk, érzékeltetve, hogy az összegzés helye és 
ideje e témakörben még nem érkezett el.
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és környékének gazdasági szerkezetét számos szerkezetváltás alakította át. 
A térség a szocializmus alatt dinamikusan fejlődő ipari területnek számított, 
mely azonban elavulttá vált. A rendszerváltozás óta a poszt-szocialista váro-
sok számos tünetét mutatta Selmecbánya. 1993-ban a település történelmi 
belvárosát az UNESCO világörökség részévé nyilvánították, számos egye-
dülálló nevezetessége miatt. A település olyan lehetőséget kapott, mellyel, 
ha megfelelően él egy korábbi elmaradott, stagnáló térségből dinamikusan 
fejlődő régióvá válhat. A tanulmány bemutatja, hogy mi az a VITO projekt 
és, hogy az elmúlt években milyen turisztikai fejlesztés megvalósulásához 
vezetett, illetve hogyan indult el a térség a gazdasági szerkezetváltozás útján.

Kulcsszavak: Selmecbánya, UNESCO, VITO projekt, gazdasági szerkezet-
váltás, turizmus
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Bevezetés
Egy település képe és felépítése rövidebb-hosszabb történeti folya-

matok lenyomata (Meggyesi T. 2010), sorozatos társadalmi döntéshozatal 
eredménye, mely a mindennapi interakciók révén keletkezik és tükrözi a 
természetföldrajzi, gazdasági, társadalmi és politikai viszonyokat (Tóth Z. 
2003). A 20. században a Nyugat- és Kelet-Európai városfejlődése között 
számos különbséget fedezhetünk fel.

 Nyugat-Európában a neokonzervativizmus és a neoliberalizmus, a 
gazdasági és társadalmi folyamatok mellett a politikai, azon belül a speciá-
lis településfejlesztési politika aktívan formálta a települések képét. Számos 
folyamat közül például a bevándorlás okozta szegregáció, a funkcionális 
konverzió, a dzsentrifikáció, a felgyorsuló szuburbanizáció hozott település-
képi és szerkezeti változásokat (Egedy T. – Kovács Z. 2003). Az EU 2000-
es években csatlakozott volt szocialista országainak települési fejlődését a 
központosított tervezés-rendezés alakította a rendszerváltozásig, mely hirte-
len hozta el azokat a változásokat, mellyel korábban nem szembesültek. A 
gazdasági szerkezet váltás számos, gyakran hosszú történelmi múltra vissza-
tekintő, virágzó település, hanyatlásához vezetett (Weclawowicz, G. 1992). 
A Szlovák Köztársaság településhálózat- és városfejlődése a volt szocialista 
országok közül azért különösen érdekes, mert nem csupán az említett gaz-
dasági szerkezetváltozással kellett a döntéshozóknak szembenézni, de egy 
új, önálló állam megszilárdítása is feladatuk volt (Mezei I. 2008), melynek 
egyik eszköze lett a településhálózat-fejlesztés. A poszt-szocialista intézmé-
nyi, politikai, gazdasági és társadalmi keretek jelentősen meghatározták és 
még mai is meghatározzák a fejlődési lehetőségeket (Kornai J. 2004) ezeken 
a településeken. A rendszerváltozás után nőtt a munkanélküliség és az addig 
nem érzékelhető társadalmi problémák, mint szegregáció, alacsony képzett-
ség, kisebbségi problémák is a felszínre kerültek.

A vizsgálat tárgyát képző szlovákiai település, az egykori bányásza-
ti majd nehézipari központ, Selmecbánya (szlovákul: Banská Štiavnica). A 
gazdag történelmi múltra visszatekintő egykori Alsó-magyarországi bánya-
város, jelentőségéből a 20. század folyamán folyamatosan veszített (Mezei I. 
2005). A rendszerváltozás és Csehszlovákia felbomlása után gazdasági vál-
ságtérséggé alakult, az ipar termelés volumenének visszaesése és folyamatos 
leépülése súlyos társadalmi és gazdasági problémákat okozott. A szabadpiaci 
keretek között számos állami vállalat nem volt képes versenyképes maradni, 
a nagy állami vállalatok megszűntek, azonban ennek a folyamatnak a vége 
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csak 2009-ben következett be. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy ma-
napság a szerkezetváltozáshoz és a rehabilitációhoz szükséges tőke sok eset-
ben hiányzik (Barta Gy. 2009). Selmecbánya történelmi belvárosának fizikai 
állapota tükrözte az elmúlt évtizedek történelmi városközpontok fejlesztésé-
nek elhanyagoltságát (Keresztély K. 2006).

A szocializmus alatt a belvárosi épületállomány jelentősen leromlott, nem 
csak a nagyvárosokban, de a vidéki településeken is. Az aránytalan iparköz-
pontú, szélsőségesen is szelektív településfejlesztés eredményeként elörege-
dő, leromlott fizikai állapotú, slumosodó (történelmi) városközpontok jöttek 
létre, ahol a felgyorsuló szegregáció és a gettósodás okoz problémát jelenleg 
is. Az épületek fizikai leromlása mellett a helyi társadalom alacsony státusza 
is meghatározó volt ebben a folyamatban (Kovács Z. 1998, Egedy T. – Ko-
vács Z. 2005) Az 1990-es évektől kezdve tehát a kelet-közép európai váro-
sok, úgy, mint Selmecbánya, egyik legnagyobb konfliktusforrását az említett 
belső területek társadalmi-gazdasági átalakulása okozza (Enyedi Gy. – Ko-
vács Z. 2006, Kovács Z. 2009). A leromlott és vonzónak nem nevezhető vá-
rosi szövetbe való beavatkozás egyre sürgetőbb lett. 

Azonban a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozás után, megvál-
toztak a településfejlesztési keretek. Új nemzeti és EU-s források lehetővé 
tették a városrehabilitáció megkezdését a hanyatló településeken. Hiszen az 
EU-ban a városok és központjaik, mint a gazdasági, társadalmi és kulturá-
lis fejlődés centrumai jelennek meg az egyes „policy”-kban. A városreha-
bilitáció és revitalizáció súlyponti szerepet kap az Európai Unió fejlesztési 
irányai között. Számos város életében egykor gazdasági, társadalmi és kul-
turális szempontból is kiemelkedő szerepet és helyet betöltő városközpon-
tok elveszítették vonzó szerepüket. A történelmi belvárosok újbóli vonzóvá 
tételéhez szükség van a városi szövet megújítására, vagyis a városrehabi-
litációra, ez egy sokszorosan összetett társadalmi – gazdasági folyamat. A 
fejlesztések célja a városok szerepének erősítése, szinergiára épülő integrált 
városfejlesztési koncepció kidolgozása, ami természetesen illeszkedés a re-
gionális programokba. A városfelújítás egyrészt Egedy T. - Kovács Z. sze-
rint: „a leromlott állapotú városrészek lakóházainak és lakásainak, közösségi 
intézményeinek és infrastruktúrájának felújítása, melynek során törekedünk 
arra, hogy a városrész jellegzetes szerkezetét, beépítési módját és épületállo-
mányának értékes részét megtartsuk” (Egedy T. - Kovács Z.  2008). Másrészt 
e mellett a társadalom részvételével a terület élettel való megtöltését is jelenti. 
Mindezek elősegítése érdekében a 2007-2014 közötti költségvetési ciklusban 
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elfogadták a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta-t, mellyel 
az integrált városfejlesztés eszközeit (pl.: IVS) illesztették be a nemzeti és 
helyi fejlesztési politikákba. Mindemellett kiemelt szerepet adtak a hátrányos 
helyzetű, leromlott fizikai környezetű területek megújítását a városokon belül 
[1]. A városrehabilitáció döntően helyi, települési hatáskörré vált és a telepü-
lésfejlesztés elemeként kell azt értelmezni (Baráth G. –Szépvölgyi Á 2006).

Selmecbánya a korábban kifejtett indokok miatt jelenleg is hátrányos 
helyzetben van, folyamatosan leromló települési környezettel és társadal-
mi-gazdasági problémákkal küzd. Bár a térség 1993-ban új lehetőséget kapott 
a gazdasági felemelkedésre, azonban ennek kiaknázása még nem teljeskörű. 
Selmecbánya belvárosát az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította, 
számos, egyedülálló nevezetesség, mint például az Óvár, a város fölé maga-
sodó dombokon található Kálvária és a Városháza toronyórája, valamint az 
egyedülálló szabadtéri bányamúzeum miatt. A település és környezete olyan 
lehetőséget kapott, mellyel, ha megfelelően él egy korábbi stagnáló térségből, 
dinamikusan fejlődő régióvá válhat. Ebben segítségére lehet a világszinten is 
nő turisztikai forgalom, mely a gazdasági és társadalmi megújulás eszköze le-
het (M. Law, C. 1992). A város turisztikai szempontból különösen szerencsés 
helyzetben van, ugyanis nem csak épített, hanem természeti örökségekben is 
igen gazdag Selmecbánya és szűkebb környezete. Rendelkezik olyan még ki 
nem használt, azonban potenciálisan fejleszthető attrakciókkal, mint például 
az elhagyott ipari (bányászati) örökségek (Boros-Martyin-Pál 2013). A városi 
megújulásban és a világörökséggé válás teremtette lehetőségek kihasználásá-
ban nyújt segítséget a VITO projekt, mely városfejlesztési eszközeivel kíván-
ja a poszt-szocialista „városszindrómát” megszüntetni. 

A tanulmány a megkésett gazdasági szerkezetváltás utáni esélyeket és 
lehetőségeket mutatja be. Valamint a VITO (integrált városfejlesztés fontos 
történelmi városokban Dél-Kelet-Európában) projekt helyi céljait és eredmé-
nyeit, amelyek segítséget nyújtanak a városrehabilitáció és revitalizáció meg-
indulásához. A tanulmány elkészítéséhez hazai és nemzetközi szakirodalom 
feldolgozása mellett adatelemzést végeztünk. A selmeci kerületre vonatkozó 
turisztikai adatok forrása a Szlovák Statisztikai Hivatal regionális adatbázisa 
volt. Az adatok települési szinten nem álltak rendelkezésünkre, így kerületi 
szinten elemeztük azokat. 
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A VITO projekt hatásai és eredményei Selmecbányán

A VITO projekt bemutatása

 Az Európai Unió Dél-Kelet-Európa történelmi múlttal rendelkező 
regionális központjaiban elindította a VITO projektet a városközpontok in-
tegrált szempontú fejlesztésének elősegítésére. Ennek a projektnek az egyik 
tagja Selmecbánya, mely többi partnertelepüléssel együtt (1. ábra) vonzó 
vagy vonzóvá tehető városképpel és jelentős történelmi hagyományokkal 
rendelkeznek.

 
1. ábra: A VITO projekt partner szervezetei és települései. (Forrás: saját szerkesztés)

A projekt egyik legfontosabb célja a Lipcsei Charta által előírt, ám ezeken a 
településeken még hiányzó helyi településfejlesztési dokumentumok létreho-
zása volt. A programban nagy hangsúlyt fektettek a szakemberek a participa-
tív (közösségi) fejlesztés és tervezés ösztönzésére, valamint a hosszú távú 
gazdasági – társadalmi – kulturális fejlődés alapjainak letételére.

A projekt 2009 szeptembere és 2012 augusztusa között valósult meg, Selmec-
bányán a támogatás helyi összege 198 ezer euró volt. A projekt sikeresnek 
mondható, a kitűzött célok megvalósultak, Selmecbánya település és terület-
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fejlesztési dokumentumai elkészültek, a helyi közösség részvételével, mely 
látványosan emelkedett a projekt előrehaladtával. A projekt elősegítette a tér-
ség gazdasági szerkezetváltását is.

A VITO helyi eredményeiként említhető, hogy a történelmi belváros köz-
pontja, a Szentháromság tér megújult, ismét egy „nyüzsgő” élettel teli közös-
ségi tér lett. Mindehhez csupán pár apróbb fejlesztést vittek véghez. Az ide 
látogatók könnyebb tájékozódása érdekében turisztikai támogató rendszer 
(tájékoztató táblák) került kiépítésre, a köztér burkolata megújult. A helyi kö-
zösség aktivizálása pedig olyan jól sikerült, hogy a BSBA (Banská Štiavnica 
Beautification Association), amely egy színtisztán helyi polgárokból álló ci-
vil kezdeményezés, önerőből felújította és Selmecbánya új nevezettességévé 
tette az Alsó-rózsa (Dolna ružová) utcát (2. ábra).

2. ábra: Alulról induló fejlesztés az Alsó-rózsa utcában. 
(Forrás: www.banskastiavnica.sk)



81

A gazdasági szerkezetváltás jelei

 A gazdasági szerkezet megmutatja, hogy az egyes szektorok részese-
dése mekkora a javak előállításában. A gazdasági szerkezetváltás a domináns 
szektor meggyengülése és egy másik szektor megerősödéseként értelmezhe-
tő. Jelen helyzetünkben a szekunder (ipari) szektor jelentőségének csökke-
nésével párhuzamosan a tercier (szolgáltató) szektor, azon belül a turizmus 
fellendülése érzékelhető.

A gazdasági világválság 2008-as kitörése után a korábbi években dinami-
kus fejlődő turisztikai iparág 2008 utolsó negyedévétől jelentősen csökken-
tek globális szinten a turizmusból származó bevételek. Ez is csak fokozta 
a gazdasági nehézségeket (Boros L. – Pál V. 2011). Azonban 2010-tól már 
növekedés figyelhető meg a turistaérkezések számában a világon (3. ábra).

3. ábra: A turistaérkezések számának változása a világon (Forrás: Boros L. – Pál V. 2011)

Hasonló trendek nem csak globálisan, de lokálisan, a Szlovák turizmusban 
is megfigyelhetők. Selmecbánya iparának leépülése az elmúlt időszakban 
folyamatos volt, azonban az UNESCO világörökség listára való felkerülés 
új kaput nyitott a városnak. A turisztikai adatok elemzése során, amelyek a 
Szlovák Statisztikai Hivatal regionális adatbázisából származnak, szembetű-
nő a selmeci kerület turisztikai fejlődése. A 2008-as válság kirobbanása után 
a vendégéjszakák száma jelentősen visszaesett Szlovákiában és azóta csak 
kis mértékben nőtt az érték, mely még mindig csupán a korábbi érték keve-
sebb, mint kétharmada (4. ábra). A válság hatására a belföldi turizmus ismét 
felfutóban van Szlovákiában, ezt a selmecbányai kerületben mért adatok is 
alátámasztják. 
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4. ábra: A Szlovákiában eltöltött vendégéjszakák száma (db) 2003 és 2012 között 
(Saját szerkesztés, forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=46428)

Selmecbánya 2008 előtt az egyik leglátogatottabb város volt Szlo-
vákiában, ezt is bizonyítja az évi több mint 50 ezres vendégéjszaka szám. 
A válság kezdetekkor 27%-os csökkenés volt mérhető, 40 ezer alá esett a 
vendégéjszakák száma. A látogatók számának változása is hasonló trendet 
követ, 2008 és 2009 között 20%-al kevesebb vendéget regisztráltak a Selmeci 
kerültben. 

5. ábra: A látogatók és az eltöltött vendégéjszakák számának változás a Selmecbányai 
járásban (Saját szerkesztés, forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4)

A 2010-es adatok már növekedést mutattak mindkét statisztikai mutató ese-
tében és 2012-re a vendégéjszakák száma újra a válság előtti szintre emel-
kedett. A látogatók száma pedig már 2011-ben meghaladta a válság előtti 
számot, annak ellenére, hogy az országos értékek a korábbinak csak egy tö-
redékét érik el (5. ábra). 

A helyi vendéglátáshoz kapcsolódó szállás szolgáltatások száma növekedést 
mutatnak. A szálláslehetőségek számának növekedése korábban nem látott 
mértékű volt 2011 és 2012 között (6. ábra). 
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6. ábra: Szálláslehetőségek a Selmecbányai járásban
 (Saját szerkesztés, forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4)

 

A szálláshelyek számának növekedése magával hozta az igénybe vehető szo-
bák számának elemelkedését is (7. ábra). Amely az elmúlt 5 év alatt több mint 
egynegyedével bővült a szobakínálat.

7. ábra: A szobák számának változás 
(Saját szerkesztés, forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4)

Az adatok alapján elmondható, hogy helyi turizmus felfutása a válság után 
megkezdődött. A 2012-es év sikerként jellemezhető, szinte az összes fontos 
mutatóban, már a válság előtti értékeket is meghaladta Selmecbánya turizmu-
sa. Ebben a kérdéskörben fontos jeleznünk, hogy mind a hazai, mind a külföl-
di turisták száma nőtt (8. ábra) Szlovákiában a válság óta, azonban nem csak 
az országos trendet képezi le a térség, de annál jobban teljesít. Selmecbánya 
ismét az egyik legnépszerűbb hazai turisztikai desztináció lett a globális vál-
ság óta Szlovákiában. 

 



84

8. ábra: A Selmecbányára érkező látogatók eloszlása 2008 és 2013 harmadik ne-
gyedéve között 

(Saját szerkesztés, forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4)

Összegzés
A városok a társadalmi – gazdasági – kulturális élet centrumai. Ke-

let-Közép-Európában a gazdasági és politikai körülmények az államszocia-
lizmus ideje alatt a történelmi belvárosok lepusztulásához vezetett. A rend-
szerváltás után a posztszocialista keretek között több egykori ipari központok 
hanyatlása megkezdődött, az állami vállaltok megszűntek, helyükre nem lé-
petek be új szereplők mely tovább rontotta a városok helyzetét. Komplex 
válságtérségek alakultak ki. Egy ilyen politikai – gazdasági – társadalmi kör-
nyezetben a posztszocialista települések a gazdaság más szektorának fejlesz-
tésére kényszerültek, megindították a gazdasági szerkezetváltást. A szlováki-
ai Selmecbánya is hasonló helyzetbe került, azonban az 1993-as UNESCO 
Világörökségi felvétel illetve a megnövekedett EU-s és nemzeti erőforrások, 
új lendületet és lehetőséget hoztak a kiemelkedésre, a városrehabilitációnak 
és revitalizációnak. A VITO projekt és a hozzá kapcsolódó fejlesztések to-
vábbi segítséget nyújtanak Selmecbányának és partnertelepüléseinek. A he-
lyi település és területfejlesztési dokumentumok megalkotás lehetővé tett 
egy komplex, integrált tervezést a történelmi belváros megújításában, így az 
egykor bányászati majd nehézipari központ mára Szlovákia egyik leglátoga-
tottabb hazai turisztikai desztinációja lett. Sikere látványos és „best practi-
ce”-ként más hasonló történelmi hagyományokkal rendelkező egykori ipari 
(bányászati) települések is felhasználhatják a selmeci tapasztalatokat. Sel-
mecbányán megindult a turisztikai irányú gazdasági szerkezetváltás melynek 
köszönhetően folyamatosan fejlődik a város és környezete, amit a statisztikai 
adatok alátámasztanak. 
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A TISZAZUGI GYILKOSSÁGOK AZ 
IDŐ TÜKRÉBEN

Kis Katalin
Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Rendészettudományi Kar, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

Az 1920-as években történt egy olyan bűncselekmény-sorozat 
Magyarországon, mely igen mély nyomot hagyott mind társadalmi és szocio-
lógiai szempontból, mind a büntetőeljárások lefolytatása terén.

A XX. században olyan erőszakhullám söpört végig hazánkon, mely 
nagyban befolyásolta a társadalmi és erkölcsi rend felbomlását. Ebben az idő-
szakban kerültek napvilágra a tiszazugi gyilkosságok néven elhíresült bűn-
cselekmények, ahol a közel kétszáz áldozat minden esetben családtag volt. 
A tárgyalások során 43 gyanúsítottat állítottak elő, melyen fény derült arra, 
hogy a nagyrévi bábaasszony, úgymond felbujtóként vett részt a gyilkossá-
gokban.

Tanulmányomban szeretném bemutatni, hogy a jelen Büntetőtör-
vénykönyv szerint milyen ítéletet lehetne kiszabni, és ez mennyiben külön-
bözne az akkori gyakorlattól.

Kulcsszavak: Tiszazug, bűncselekmény-sorozat, arzén, gyilkosságok, bába 
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Bevezetés

Az 1920-as években derült fény egy olyan bűncselekmény-sorozatra 
Magyarországon, mely igen nagy port kavart mind társadalmi, szociológiai 
és erkölcsi szempontból, mind a büntetőeljárások lefolytatása terén. Ez nem 
más, mint az „arzénes asszonyok”, „méregkeverő asszonyok”, „tiszazugi 
gyilkosságok” néven elhíresült emberölések összessége. A bűncselekmények 
helyszíne Tiszazug volt, ahol 1929-ben névtelen levél nyomán a Szolnoki 
csendőrség kezdett nyomozni az ügyben. A levél szerint Nagyrév és Tiszakürt 
környékén olyan gyilkosságokat követtek el, ahol asszonyok családtagjaikat 
szándékosan méreg által ölték meg különböző okokból.

A XX. században olyan erőszakhullám söpört végig hazánkon, mely 
nagyban befolyásolta a társadalmi és erkölcsi rend felbomlását. Az első világ-
háború olyan mentális nyomokat hagyott maga után, melynek következtében 
szinte teljesen elfogadottá vált az erőszak alkalmazása a mindennapokban. 
Az 1914 és 1918 közötti emberáldozatok száma és a mindennapokban el-
szenvedett veszteségek olyannyira szokásossá váltak, hogy az abban a korban 
élő emberek valósággal hozzászoktak a bűncselekmények elkövetéséhez és 
az erőszak alkalmazásához céljaik elérése, jobb megélhetésük elősegítése, 
esetenként életben maradásuk biztosítása érdekében.10

Meg kell említenünk a demográfiai változást is, ugyanis a háború 
végével a jobb egészségügyi életkörülmények, az orvostudományban törté-
nő reform és a védőoltások bevezetése nagyban elősegítette a népességnö-
vekedés felgyorsulását. Az egyetlen probléma az volt, hogy a városiasodás 
megkezdődésével a falvakban és vidékeken a munkavállalásra nem volt lehe-
tőség, így nagyfokú elszegényedés és munkanélküliség mutatkozott ezeken 
a területeken. Ezek a történelmi és politikai előzmények tehát egy olyan tár-
sadalmi képet alakítottak ki az emberek fejében és olyan mentális és pszichés 
befolyást gyakoroltak, mellyel az erőszak alkalmazása teljesen hétköznapivá 
vált, még ha ez a nyilvánosság előtt nem is volt kimondva.11

10  Gyáni Gábor: Darabolós gyilkosok és arzénes asszonyok. Rubicon 2008/7-8, 
Fekete krónika, 4-13. oldal
11  Ládonyi Emese: „Átkos lidércként nehezedett a falura…”. Korall 28-29.
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Motívumok

A gyilkosságok motívumai általában a következők voltak: a háborúból 
hazatért katonák valamilyen testi fogyatékosságban szenvedtek, családban 
betöltött korábbi szerepüket nem bírták ellátni, csak eltartani kellett őket; 
sok volt a gyermek, nem volt mit enniük, a férfi sok esetben ivott és erősza-
koskodott feleségével. Míg a gyermekek esetén a születésszabályozás volt a 
legfontosabb motívum, felnőtt áldozatok esetén mindig olyan személyekről 
volt szó, akik a család számára valamilyen módon terhet, hátrányt jelentettek, 
nem hoztak hasznot, viszont el kellett tartani őket. Idős személyek esetén már 
az örökösödési motívum is nagy szerepet játszott (főleg a földörökléssel kap-
csolatosan), de történtek gyilkosságok szerelmi szálak mentén is. Itt ki kell 
térnünk a földöröklési motívumra, ugyanis az örökösödésből következően a 
földek egyre inkább elaprózódtak, így nem voltak arra alkalmasak, hogy el 
lehessen tartani belőlük egy családot. Ezeken kívül olyan ok is elhangzott a 
kihallgatások során mely szó szerint úgy hangzott, hogy „egyszer az életben 
szerettünk volna húst enni”12

A bábaasszony szerepe

Az elkövetett bűncselekmények során nagy szerepe volt Fazekas 
Gyuláné Oláh Zsuzsannának, aki nem más volt, mint a nagyrévi bába. Mivel 
az egészségügy fejlődése ellenére sem voltak megfelelőek a körülmények, 
nem volt orvos, patika és szociális gondozó, így az emberek gondjaikkal csak 
a bábához tudtak fordulni. A bába ugyanis a faluban rengeteg szerepkört el-
látott a különböző intézmények hiányában: terhes-gondozás, járványszemle, 
halottkémként való részvétel, piócázás, körülmetélés, füllyukasztás, magza-
telhajtás, keresztelő, felmerülő nemi problémák esetén tanácsadás, állatgyó-
gyítás. Mivel fontos szerepet látott el a falu életében, így sok mindent tudott 
az ott élőkről, neki mondták el minden problémájukat és egy olyan „hálót” 
tudott kialakítani, melynél szükség esetén mindig hozzá fordultak az embe-
rek, problémájukkal őt keresték meg. 

A tárgyaláson kiderült, hogy Fazekas Gyuláné először csak egy fek-
vőbetegen akart segíteni, hogy ne szálljanak rá a legyek. Ennek okán hozatott 
légypapírt, amit vízbe áztatott, majd cukros tejeskávéba, hogy a legyek arra 
menjenek. Ezt a folyadékot pedig egy kismacska megitta, amitől rosszul lett, 
majd meghalt. Ez feltűnt ugyan a bábaasszonynak, de nem szólt senkinek. 
12  Móricz Zsigmond, Kis Ujság 1929. szeptember 5. 3; 1990: 12;
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Azonban hogy megbizonyosodjon gyanújáról, otthonában a légypapír által 
elpusztult legyeket kiöntötte a kiscsirkéknek, akik megették a legyeket, majd 
elpusztultak. Fazekasné ekkor már biztos volt abban, hogy a szerrel milyen 
hatást érhet el. Ezt követően kiáztatta a légypapírból a mérget, majd vissza-
ment a fekvőbeteghez és beadta neki a szert, aki ettől szintén életét vesztette. 
A család pedig mit sem tudva megsiratta majd békében eltemette a halottat. A 
bába ezt követően sem alkalmazta gyakorta a módszert, sőt kifejezetten meg-
őrizte magának a titkát, a következő alkalom, mikor újból ehhez a módszer-
hez folyamodott majdnem 10 évvel az előzőt követően történt, egy háborúból 
haza érkező vak férfi esetében. 13

Az, hogy hogyan jutott el Fazekas Gyuláné oda, hogy felbujtó legyen 
a mai napig nem tisztázott körülmény, ugyanis az első eseteknél nem kifeje-
zetten a mai értelemben vett szándékos emberölésről kell beszélnünk, sokkal 
inkább halálba segítésről. Ezt követően viszont egy olyan pszichés folyamat 
játszódott le a bábában, melynek következtében szívesen hozzájárult ahhoz, 
hogy asszonyok családtagjaik életét vegyék el. Innentől kezdve a bába már 
nem közvetlenül ölt, csak úgymond eszközt, azaz arzént biztosított az elkö-
vetőknek bűncselekményük végrehajtására, és olykor buzdította is őket az 
elkövetésre, melyet a tárgyalási levelek szerint a „mit kinlódsz vele?”14 kife-
jezéssel adott az elkövetők tudtára. Az, hogy ilyen jellegű úgymond „segít-
ségért” kihez kell fordulni, szájról-szájra terjedt a közösségben, azok között, 
akik már részesültek a segítségből, vagyis elkövették az emberölést, és azok 
között, akik készültek az elkövetésre.

Az ügy során 12 tárgyalást folytattak, ami alatt 43 gyanúsítottat állítot-
tak elő és tartóztattak le, a büntetőiratokból pedig megállapítható, hogy összesen 
62 ember neve merül fel gyanúsítással kapcsolatban.15 A perek során a bába ön-
gyilkos lesz, ugyanis a társadalom, szűkebben a tiszazugi közösség és az akkora 
média olyan színben tünteti fel Oláh Zsuzsannát, mintha ő lenne „minden baj 
okozója”, „az ördög cinkosa”, és „egy igazi boszorkány”, ez pedig olyan terhet 
ró rá, mellyel nem tud megbékélni. A nyomozások során a nagyrévi és a tiszakürti 
temetőből összesen 162 olyan holttestet exhumáltak, melynél bizonyítható volt, 
hogy arzénes mérgezéssel gyilkolták meg őket.16 A tárgyalások pedig a követke-
ző ítélettel zárultak: 6 személynél halálos ítéletet, 8 személynél életfogytiglani-, 
a többi asszonynál pedig 5-10 évi szabadságvesztést szabtak ki büntetésként.17

13  Móricz Zsigmond: Tudósítás. Nyugat, 1930.
14  Móricz Zsigmond: Tudósítás, Nyugat, 1930.
15  Ládonyi Emese: „Átkos lidércként nehezedett a falura…”, Korall 28-29.
16  Faragó Ottó: Magyar sorozatgyilkosok (1990-2012), Oriold és Társai Kiadó 2012.
17  Ládonyi Emese: „Átkos lidércként nehezedett a falura…”, Korall 28-29.
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A büntetések kiszabása

A büntetések kiszabása az akkor hatályos Csemegi-kódex alapján 
történt, mely szerint:

„69. § A véghezvitt vagy megkisérlett bűntett vagy vétség részese az:
1. a ki mást, a bűntett vagy vétség elkövetésére szándékosan reábir 

(felbujtó);
2. a ki a bűntett vagy vétség elkövetését szándékosan előmozditja 

vagy könnyiti, vagy annak előmozditására vagy könnyitésére mást reábir; 
ugyszintén, a ki másokkal a cselekmény elkövetésénél, vagy annak elköveté-
se után nyujtandó segély, vagy a cselekményből származó haszon biztositása, 
vagy pedig a hatósági intézkedések meghiusitása iránt megelőzőleg egyetért 
(bűnsegéd).

278. § A ki embert előre megfontolt szándékból megöl: a gyilkosság 
büntettét követi el, és halállal büntetendő.

280. § Életfogytig tartó fegyházzal büntettetik a szándékos emberölés: 
ha azt a tettes, felmenő ágbeli törvényes rokonán, házastársán, több emberen, 
törvénytelen gyermek saját anyján vagy törvényesités esetében természetes 
atyján követte el.

284. § Azon anya, a ki a házasságon kivül született gyermekét a szü-
lés alatt, vagy közvetlenül a szülés után szándékosan megöli: öt évig terjed-
hető börtönnel büntetendő.”18

 Tehát ezen törvény alapján ítélték el tehát a nagyrévi arzénes asszo-
nyokat halálbüntetésre, illetve életfogytig tartó szabadságvesztésre, valamint 
sújtották további szabadságvesztéssel azokat az asszonyokat, akik a tényál-
lást valamely módon kimerítették. A Csemegi-kódex szövegéből pedig az is 
látszik, hogy a Fazekas Gyuláné, mind a felbujtói mind a bűnsegédi szerep-
kört ellátta, valamint, az hogy az asszonyokat tekintve - attól függően, hogy 
hogyan és ki ellen követték el cselekményüket - hogyan bírálták el tetteiket.

A ma hatályos 2012. évi C. törvény, azaz a Büntetőtörvénykönyv 
szerint az elkövetett élet elleni bűncselekmény pedig az alábbiak szerint mi-
nősülne:

„14. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándé-
kosan rábír.

(2) Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándé-
kosan segítséget nyújt.

160. § (1) Aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

18  1878. évi V. törvényczikk (Csemegi-kódex)
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(2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó sza-
badságvesztés, ha az emberölést

a) előre kitervelten,
b) nyereségvágyból,
i) tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére,
j) védekezésre képtelen személy sérelmére vagy
k) a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságá-

nál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.”19

 Ezt áttekintve jól látható a két törvény közötti különbég. Az alapvető 
emberi jogok közül az élethez való jognak és az európai uniós szabályozások-
nak megfelelően a halálos ítélet ma Magyarországon nem elismert büntetési 
forma, így ma már büntetésként nem szerepel. A minősítő körülményeknél 
figyelembe kell vennünk, hogy a csecsemő- illetve gyermekgyilkosság, a vé-
dekezésre képtelen valamint az időskoránál vagy fogyatékosságánál fogva 
korlátozottan cselekvőképes személy sérelmére történő elkövetés súlyosab-
ban büntetendő mind a jelenlegi, mind az akkori törtvényi tényállás szerint. 
Alapvetően a Csemegi-kódex erősebb szankciókat alkalmazott, ha a halál-
büntetés tényét tekintjük. A jelenlegi Büntetőtörvénykönyv viszont a mai ke-
retek között sokkal erősebb szankciókat alkalmaz a szabadságvesztés idejé-
nek hosszát tekintve a minősítő körülmények alapján.

 
Sorozat-elkövetés kérdésköre

Érdemes foglalkozni még a sorozat-elkövetés témakörével. Az adott 
esetben úgymond nem tipikus sorozat-elkövetésről beszélhetünk. Ez abból 
adódik, hogy tipikus esetben a sorozatban elkövetett bűncselekmények ese-
tén a bűntettet vagy vétséget mindig egy adott személy követi el, melyek 
során hasonlóságokat lehet felfedezni. Ezek lehetnek tipikusan: a módszer, 
a használt eszköz, a helyszín, és sok esetben az áldozatok úgymond „egy-
formasága” is. Ebben az esetben viszont az elkövető nem egy személy volt, 
hanem körülbelül 50 fő. A sorozat-jelleg pedig magából a módszerből, az 
elkövetés eszközéből ered, vagyis abból, hogy a gyilkosságokat arzénnel való 
megmérgezéssel hajtották végre. Mivel több elkövetőről beszélünk, és mind-
egyikük a bűnsegédtől, azaz Fazekas Gyuláné Oláh Zsuzsannától szerezte 
be a mérget, ebben az esetben kérdésként merül fel, hogy ha a bábaasszony 
nem követ el öngyilkosságot a büntetőeljárás során, akkor a bíróság számára 
milyen büntetési tételt szabott volna ki annak fényében, hogy körülbelül száz 

19  2012. évi C. törvény a Büntetőtörvénykönyvről
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ember haláláért volt közvetett módon felelős. Valamint, hogy ilyen esetben az 
ő szerepkörét tekintve részére megállapítható-e a sorozatelkövetés. 

Összegzés

Álláspontom szerint, ha nem történik meg az öngyilkosság, a 
bábaasszonyt az akkori büntetőtörvénykönyv szerint halálra ítélték volna 
többrendbeli emberölésért, emberölésre való felbujtásért, valamint emberö-
lés végrehajtásának elősegítéséért. Ez a bírálat a hatályos Büntetőtörvény-
könyv szerint is megállná a helyét, azzal a módosítással, hogy halálra ítélés 
helyett életfogytig tartó szabadságvesztés szerepelne szankcióként, valamint 
a méreggel visszaélés tényállásának kimerítése miatt és felelősségre von-
ható lenne Oláh Zsuzsanna. (Természetesen ezek mind csak feltevések, azt 
szemléltetve, hogy mi történt volna, ha életben marad, ugyanis öngyilkosság 
általi halálának ténye a 2012. évi C. törvény alapján az elkövető büntethető-
ségét kizárja.)

Úgy gondolom, mai szemmel is egy igen súlyos bűncselekmény-
sorozat elkövetésével állunk szemben, még attól a ténytől eltekintve is, hogy 
mindez 100 évvel ezelőtt történt. Véleményem szerint kiemelten fontos az 
emberi élet védelme, és úgy vélem, mind az akkori (az adott kort és társa-
dalmi berendezkedést tekintve), mind a mostani büntetési tételek alkalmasak 
lennének a megfelelő szankcionálásra az adott történeti tényállás elbírálásá-
val kapcsolatban. Meglátásom szerint az itt történt cselekmények nem csak 
akkori jelenkor számára, hanem mai szemmel is megrázóan hatnak, és érde-
mes foglalkozni vele mind társadalmi, szociológiai, erkölcsi, kriminológiai 
és büntetőjogi szempontból is, ugyanis a megelőzés, a preventív hatás kivál-
tása érdekében igen kiváló példaként szolgál ennek feldolgozása.
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A DIVERZIFIKÁCIÓ 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MEGKÖZELÍTÉSBEN

Kissné Nagy Csilla
Debreceni Egyetem,

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

A diverzifikáció fogalomköre mezőgazdasági termelők szemszögéből vizs-
gálva nagyon színes képet mutat. Sokszor használják a farmdiverzifikáció 
megközelítést a mezőgazdasági jelleg kiemelésére, melyen túl a fogalomnak 
kapcsolata van a soktevékenységűséggel, és a multifunkcionalitással is. A fo-
galom kutatása során nagyon sokrétű megközelítésével találkoztam, melyek 
megvizsgálása után megpróbálkoztam a fogalmak szintézisével. A tudomá-
nyos megközelítéseken kívül azonban megvizsgáltam a diverzifikáció vidék-
politikai összefüggéseit is. Az elemzés során kiderült, hogy a szakirodalomtól 
eltérő elképzelése van pl. az Európai Uniónak, de még hazánknak is a diver-
zifikáció tartalmáról. Így az információk birtokában elkészítettem a mező-
gazdasági diverzifikáció fogalomkörének definiálását, mely tartalmazza mind 
a szakirodalmi, mind a vidékpolitikai, vidékfejlesztési megközelítéseket is.

Kulcsszavak: diverzifikáció, mezőgazdaság, vidékpolitika, szintézis, foga-
lom 
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Bevezetés

A mezőgazdaság a vidék erőforrásaihoz való kötődése révén hatással van a 
vidék hármas funkcióinak jellemzőire, így a vidéki környezetre, társadalomra 
és gazdaságra. A gazdaság erőforrásai, a termelési környezet folyamatosan 
mozgásban van, így a változó körülményekhez szükségszerűen alkalmazkod-
nia kell a mezőgazdasági termelőnek is. Következésképpen a gazdálkodóknak 
olyan jövedelemszerzési forrásokat is ki kell aknázniuk, melyek túlmutatnak 
a hagyományos termelésen, így diverzifikálni kényszerülnek a tevékenységü-
ket. Napjainkban az Európai Unió vidékpolitikájának egyik kiemelten kezelt 
kérdéskörébe tartozik a vidéki gazdaságok diverzifikálása. Mindezek alapján 
a diverzifikáció fogalomköre jelen tanulmányban a mezőgazdasági termelők, 
vállalkozók szemszögéből került megvizsgálásra.

Dolgozatom elkészítése során törekedtem arra, hogy több szempont-
ból is megvizsgáljam a diverzifikációt, mint a mezőgazdasággal és a vidék-
fejlesztéssel kapcsolatos fogalmat. Először az elérhető szakirodalmak szinté-
zisét végeztem el. A témakört multifunkcionális megközelítés szempontjából 
is megvizsgáltam, hogy nagyobb kitekintést kapjak. Mindezek alapján össze-
foglaltam az elérhető értelmezések ismeretében, hogy mit is tekintünk jelen 
tanulmányban diverzifikációnak. Mivel napjainkban a mezőgazdaságra és a 
vidékfejlesztésre jelentős hatással van a Közös Agrár- és Vidékpolitika ala-
kulása, így elemeztem a hazai szabályozást, hogy megtudjam, hogy a dön-
téshozók számára mit jelent a mezőgazdaságban a diverzifikáció. A korábbi 
összefoglalást a vidékpolitikai megközelítésekkel kiegészítve elkészítettem 
a saját elgondolásomat arról, hogy mit is tekinthetünk ma diverzifikált tevé-
kenységeknek a mezőgazdaságban.

Szakirodalmi lehatárolás

Általános közgazdasági megközelítésben az Oxford Értelmező Kéziszótár 
szerint a diverzifikáció az egy vagy csak néhány termék értékesítéséből 
származó kockázatok csökkentése érdekében szélesített gyártási és/vagy 
értékesítési termékkör kialakítását jelenti (Hornby, 1989). Az Idegen szavak 
és kifejezések szótárában a diverzifikáció, mint fogalom a várható piaci le-
hetőségek jobb kihasználásának érdekében történő gyártási profil bővítését, 
a vállalat működési körének kiterjesztését jelenti. Megemlíti, hogy megfelel 
a „több lábon állásnak” a fogalom (Bakos, 2002). Az előbbivel megegyező 
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állásponton van a Közgazdasági Kislexikon is azzal a kiegészítéssel, hogy 
említést tesz az új termékválasztékkal kapcsolatban arról, hogy az növeli a 
termelési biztonságot és a kapacitások jobb kihasználását (Brüll, 1987). Ál-
talános vállalatgazdaságtani megközelítésben a specializációval ellentétes 
folyamatról beszélünk, mely az ágazatok, a tevékenységek számának növe-
kedését jelenti, valamint a szabad termelési kapacitásokra alapoz. A növekvő 
vállalatok piaci alkalmazkodásának egyik fő eszköze. Azonban az erőforrá-
sok túlzott elaprózódáshoz is vezethet, mely az optimális termelési szint és 
méret kialakítását ellehetetlenítené (Szakál, 2000).

A diverzifikációnak három alaptípusát különbözteti meg Szakál, 
2000. A vertikális diverzifikáció során a vállalat egy már meglévő tevékeny-
ség termelési szerkezetébe von be a termékpályához tartozó, kapcsolódó te-
vékenységet. Tipikus példa erre az alapanyag termelésre épülő alapanyag-fel-
dolgozás, ahol is technológiai szempontból jelentős a különbség.  A teljes 
termékskála típusú diverzifikációnak két típusát különbözteti meg. Első eset-
ben már meglévő erőforrásokra alapozva új tevékenységet kezd el végezni, 
míg második esetben a fogyasztói kör igényeinek kielégítése érdekében akár 
új erőforrásokra, vagy technológiákra is szert tesz a vállalkozás. A diverzifi-
káció első két esetében a vállalat a már meglévő tapasztalataira és kapcsola-
taira épít, mellyel mérsékelheti a diverzifikációban rejlő kockázatokat. Ezzel 
szemben a diverzifikáció harmadik típusában, vagyis az oldalirányú vagy 
körkörös diverzifikáció esetében az új tevékenységnek semmilyen kapcsolata 
sincs a korábban végzettekkel (Szakál, 2000). 

Diverzifikáció előnyei és hátrányai

Magda (2003) szerint a piaci és időjárási kockázatok mérséklését teszi lehe-
tővé a diverzifikáció, hiszen eltérő termelési idejű és kockázatú termékekkel 
nagyobb biztonságot lehet elérni. Mindezeken túl előnyként említi, hogy a 
többféle termék és szolgáltatás előállításával növelni lehet nemcsak a gépi, 
hanem a munkaerő kapacitások kihasználásának a hatékonyságát is. A ki-
egyensúlyozott forgóeszköz felhasználás, valamint termékkibocsátásnak 
köszönhetően csökkenteni lehet a szükséges készletek mennyiségét. 

Ezekkel szemben Szakál (2000) szerint hátránya a diverzifikáció-
nak, hogy nagyfokú optimalizálást kell végezni a vállalkozásnál, valamint 
a kisebb kockázat miatt az elérhető jövedelmek is alacsonyabbak. Ameny-
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nyiben túlzottan elaprózódik a termelés, úgy a vezetői figyelem is kénytelen 
nagyon megoszlani, valamint a fejlesztési források optimális elosztása is 
nehézségekbe ütközik.

A farmdiverzifikáció

A hazai szakirodalomban is egyre inkább előkerül a farmdiverzfikáció kifeje-
zés, mivel szinonimaként használják a „mezőgazdasági tevékenységbővítés”  
vagy „tevékenység-diverzfikáció” kifejezésekre, hiszen ezzel a kifejezéssel 
sokkal inkább érzékeltetni lehet a gazdasághoz való kötődést (Hamza, 2011). 
A farmdiverzifikációt tágabb értelmezésben két szerző szempontrendszere 
alapján kívánom bemutatni. A diverzifikáció során cél a gazdaság erőforrá-
sainak hatékonyabb elosztása a jövedelem növelése érdekében, melyet ki-
egészít, hogy a kockázatot is mérsékelni kívánják. Ezeken túl a likviditás 
növelése, valamint a szezonalitás hatásainak csökkentése is fontos szempont 
a gazdaság tevékenységének diverzifikálása során (Delgado et al., 1997). 
Boulay (2002) ezzel szemben már konkrétabban fogalmaz. Mindazon tevé-
kenységeket tekinti a diverzifikáció részének, melyek egyrészről kívül esnek 
a mezőgazdasági jövedelmeken (forrásuk lehet a gazdaságon belüli illetve 
kívüli tevékenységek is), másrészről a Közös Agrárpolitika ártámogatásán 
kívül eső hagyományos termékek értékesítését is diverzifikációnak tekinti. 

A farmdiverzifikáció fogalmának szűkebb értelmezésében Griffiths 
(1987) csupán a turizmust, a rekreációt és a hozzáadott értékkel rendelkező 
termékeket érti. Ezeket egészíti ki Ilbery (1988) a mezőgazdaságon alapu-
ló tevékenységekkel, így diverzikált tevékenységeknek tekinti az erdősítést, 
épület bérbeadást, fa feldolgozást, valamint az ökológiai termelést és a nem 
hagyományos mezőgazdasági termékek értékesítését is.    

A farmdiverzifikáció kapcsolata a multifunkcionalitással

Ángyán (1999) farmdiverzifikációnak tekinti azokat a gazdaságon belüli nem 
hagyományos tevékenységeket, melyek hozzájárulnak a vidéki foglalkozta-
tás növeléséhez és a vidéki emberek jobb megélhetéséhez. A farmdiverzifiká-
ció fogalmának a hagyományos mezőgazdálkodással való kiegészítése során 
megkapjuk mindazt a szerepkört, amit a vidéki életben ellát a mezőgazdaság 
(Fehér, 2005). Multifunkcionalitás alatt a piac által szabályozott termelésen 
túli nem élelmiszercélú termékek (megújítható nyersanyagok, energiaforrá-
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sok) valamint a környezettel, tájjal, és a társadalommal kapcsolatos kultúr-
feladatokat érti. „Ez utóbbi „nem importálható funkciók” olyan közjavakat 
(élelmezésbiztonság, a kultúrtáj ápolása, a társadalmi és biológiai élettér 
megőrzése, az ökológiai és műszaki infrastruktúra fenntartása, ökológiai sta-
bilitás, népességmegtartás, munkaerő-kiegyenlítés, a vendégfogadás és ide-
genforgalom alapjának biztosítása, paraszti értékek ápolása stb.) testesítenek 
meg, amelyek a piac hagyományos eszközeivel, az árakon keresztül nem 
szabályozhatók (Ángyán, 1999).” Mindezen feladatokat a mezőgazdaság a 
társadalom érdekében hajtja végre, mely megalapozza a közvetlen kifizetések 
jogosságát a többlet szolgáltatások honorálásaként.

Diverzifikáció és soktevékenységűség kapcsolata

Másabb megközelítést alkalmaz Gyulai-Laki (2005) szerzőpáros, akik a régi 
fajtákat, mint a mezőgazdaság fenntarthatóságát szolgáló diverzifikáció le-
hetséges eszközeit tekinti. Számukra a diverzifikáció a gazdaságon belüli 
erőforrásokkal hozható létre, mely során új termékek vagy új gazdálkodási 
formák kerülnek bevezetésre, gondoljunk itt például régi tájfajták termesztésbe 
való vételére (pl: alakor búza). Mindazon tevékenységek, melyeket korábban 
már említettünk az ő esetükben más csoportosításban kerültek figyelembe 
vételre. A szerzőpáros alkalmazza a soktevékenységűség fogalmát, melyet 
a nem elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységekhez köt. Ennek során két 
esetet különböztetnek meg. Első esetben a gazdálkodó a gazdaság erőforrá-
sain alapuló nem mezőgazdasági tevékenységeket, így például élelmiszerke-
reskedelmet, turizmust végez. Míg második esetben egyáltalán nem köthető 
a gazdaság erőforrásaihoz a többletjövedelem eredete, gondoljunk itt egy má-
sodállás vállalására (Gyulai-Laki, 2005).
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A szakirodalmak szintézise

Mindezek alapján látható, hogy nagyon színes a mezőgazdasági ter-
melőkhöz és vállalkozókhoz köthető diverzifikációnak az értelmezé-
se. Ismertetem az 1. táblázatban, hogy mely tevékenységeket hova 
soroltak a diverzifikáción belül, attól függően, hogy az mezőgazda-
sági vagy nem mezőgazdasági kötődésű, valamint, hogy a gazdaság 
erőforrásainak igénybevételével (on-farm) vagy anélkül (off-farm) 
valósul-e meg.

1. táblázat: A diverzifikált tevékenységek csoportosítása

Mezőgazdasági tevékenységek
Nem mezőgazdasági tevékeny-

ségek

On-farm

Ökológiai gazdálkodás Sport / rekreáció
Bio-üzemanyag előállítás és energi-
anövények termelése

Turizmus, vendéglátás

Újszerű, speciális növények 
termelése

Erdő- és halgazdálkodás

Újszerű, speciális állatok tartása Feldolgozás

Állatok bértartása
Mosás / osztályozás / csomago-
lás

Szerződéses mezőgazdasági mun-
kavégzés

Direkt értékesítés / marketing
Szállítás

Gazdasághoz tartozó épületek bérbeadása
Off-
farm

Más foglalkozás
Más vállalkozás

Forrás: Department for Environment Food and Rural Affairs. 2003. alapján saját összeállítás

Ebben az esetben nem tekintik diverzifikált tevékenységeknek a szántóföldi 
növénytermesztést és állattenyésztést, a kertészet, szőlő- és gyümölcsterm-
esztést.
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Vidékpolitikai összefüggések

Az elmúlt időszak felértékelődött a diverzifikáció fontossága. Sajnos napja-
inkban nem minden gazdaság rendelkezik gazdaságpolitikai stabilitással, s 
vannak olyan hátrányos helyzetű térségek, melyekben sokszor maradnak örö-
kös nélkül a gazdálkodók, mely a térség marginalizálódásához vezet (Elek, 
1994). Ennek a problémának a kiköszöbülésére próbál reagálni az Európai 
Unió. 

Hazánkban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program határoz-
ta meg a 2007-2013-as időszak vidékpolitikáját. Megvizsgáltam, hogy mely 
tevékenységeket vesznek diverzifikált tevékenységeknek. On-farm diverzifi-
kációnak tekintik a már meglévő kínálat kiszélesítését rokon termékekkel, 
rokon technológiai feltételekkel, mely során a TEÁOR szerinti tevékenység 
megegyezik. Ide tartoznak a hagyományos gazdasági ágazatok. De diver-
zifikációnak tekinti a vertikális integrációt is, valamint az új tevékenységek 
bevezetését. Emellett az off-farm diverzifikációt csak a nem mezőgazdasá-
gi termelő esetében veszi figyelembe (ÚMVP, 2007). Látható, hogy teljesen 
más megközelítést alkalmaz a vidékpolitika, mint az eddig ismertetett va-
lójában mezőgazdasági szakirodalom. Véleményem szerint a gazdasági élet 
valóságához igazították az elvárásokat, s támogatják a termelőt minden olyan 
próbálkozásában, mellyel elő kívánja segíteni a megélhetését. Mindezt meg-
erősíti a Vidékstratégia, 2014-2020 is, mely kiemeli, hogy fontos a növény-
termesztés túlsúlyát mérsékelni hazánkban, s elősegíteni az állattenyésztés, a 
kertészet és az ökológiai gazdálkodás elterjedését, megerősödését. 

Saját elgondolás a diverzifikált tevékenységekről

Mindezek alapján szintetizáltam a korábban ismertetett összefüggéseket a 
diverzifikációval kapcsolatban és a vidékpolitika törekvéseivel (2. táblázat). 
Ebben az esetben már a hagyományos gazdasági ágakban végzett tevékeny-
ségbővítés is diverzifikált tevékenységnek tekinthető.
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2. táblázat: A diverzifikált tevékenységek csoportosítása a vidékpolitika törek-
véseivel összhangban

Mezőgazdasági tevékenységek
Nem mezőgaz-

dasági tevékeny-
ségek

On-farm

Vidékpolitika 
szerint

Korábban nem 
végzett / új 
tevékenységek

Ökológiai gazdálkodás Sport / rekreáció

Bio-üzemanyag előállítás és 
energianövények termelése

Turizmus, ven-
déglátás

Szántóföldi 
növényterm-

esztés

Újszerű, speciális növények 
termelése

Erdő- és halgaz-
dálkodás

Állattenyésztés Újszerű, speciális állatok tartása Feldolgozás

Kertészet Állatok bértartása
Mosás / osztá-
lyozás / csoma-
golás

Szőlészet
Szerződéses mezőgazdasági 
munkavégzés

Szállítás

Direkt értékesí-
tés / marketing

Gyümölcsterm-
esztés Gazdasághoz tartozó épületek bérbeadása

Off-farm
Más foglalkozás
Más vállalkozás

Forrás: Department for Environment Food and Rural Affairs. 2003., ÚMVP és Vidékstratégia 2014-2020 alapján saját összeállítás

Összefoglalás

Dolgozatom megírása során célom volt, hogy az elérhető szakirodalmak 
szintézisével értelmezzem a fogalmakat. A diverzifikációról mezőgazdasági 
összefüggésben általánosan elmondható, hogy magába foglalja mindazon 
lehetőségeket, amelyek elősegítik a mezőgazdasági termelők életképességének 
javulását. A tevékenység-bővítés során a termelőknek lehetőségük van arra, 
hogy a gazdaságok saját erőforrásaik átcsoportosításával, újraértelmezésével 
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tudjanak új terméket, szolgáltatást előállítani. Hagyományos megközelítésben 
azokat a tevékenységeket tekintjük a diverzifikáció részének, melyek 
elősegítik a támogatott mezőgazdasági termelésen túli munkavégzést, 
jövedelemtermelést. Ezzel szemben a vidékpolitika az elmúlt években 
arra törekedett hazánkban, hogy valamilyen módon elősegítse a vidéken 
élők megélhetését. Emiatt minden olyan tevékenységet diverzifikált 
tevékenységnek tekint, melyet nem végzett korábban a termelő. Véleményem 
szerint ez a mai magyar valósághoz sokkal közelebb áll, s érdemes 
megvizsgálni, hogy milyen fokon tudják hagyományos és vidékpolitikai 
szempontból diverzifikálni a tevékenységüket a termelők.
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PÉNZÜGYI KULTÚRA:
KINCS, AMI NINCS

Kovácsné Henye Lívia
Sberbank Magyarország Zrt. 

Sopron Magyarország

Absztrakt

Magyarországon a pénzügyi jártasság és a pénzügyi ismeretek terén végzett 
korábbi kutatások kimutatták, hogy legtöbben idegenkednek a pénzügyektől. 
Ennek azért van kiemelt fontossága, mert a bankkártya használata rendkívül 
fontos a jól működő gazdaság számára, amennyiben betölti rendeltetésszerű 
funkcióját, amely a készpénzkímélő eszközt jelentené. Ehhez szükség van 
a tudatos bankkártya használatra, amely elengedhetetlen a gazdaság és az 
állampolgárok számára egyaránt. A pénzügyi elégedettség titka a pénzügyi 
tájékozottságban és a mindennapi gyakorlatban van, amelyre nagy hatást 
gyakorol a szocializációs folyamat. A pénzügyi kultúra komplex fogalom, 
amelyet a témában végzett kutatások sokszínűsége is mutat. A tanulmány 
tényfeltáró, amely a bankkártya kényelemes, költséghatékony használatát 
igyekszik hangsúlyozni.

Kulcsszavak: pénzügyi kultúra, bankkártya, pénzügyi jártasság, átlagkereset  
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Bevezetés

Napjainkban nagy hangsúlyt kap a bankkártya használat, amely rendben is 
van, hiszen a 21. században vagyunk. Viszont nagyon nem mindegy hogy, 
hogyan is használjuk a bankkártyánkat. A képlet nagyon egyszerű. Nézzük 
meg mi is a legfontosabb „küldetése” a bankkártyának. Egészen az ipari 
forradalomig visszatekinthetünk, melynek következtében a munkamegosztás 
sokkal komplexebbé vált, az emberek vásárlási szokásai is megváltoztak, 
azok gyakoribbá váltak, mint korábban. Az áruk, szolgáltatások köre is 
rohamos léptékben bővült, mely a fizetési lehetőségek innovatív fejlődését is 
magával hozta. Így például a csekkes-, (Magyarországon ez a fizetési forma 
soha nem tudott népszerűvé válni) és a bankkártyás fizetés. Mindkét fizetési 
forma felfogható fizetési ígéretnek, amely a szolgáltatás konkrét összegére 
szól. A legnagyobb előnye az, hogy a vásárlónak nem kell készpénzt magánál 
tartania, az sem fordulhat elő, hogy nem tud az eladó visszaadni, illetve ami a 
legfontosabb, hogy a bankkártya a készpénzkímélő eszköz funkcióját tölti be. 
(Divéki, Keszy-Harmath, Helmeczi 2010) Ez mindenki számára kényelmes, 
követhető folyamat. A vásárló számára, akinek nem kell készpénzről 
gondoskodnia, az eladó számára, akinek nem kell attól tartania, hogy például 
rosszul ad vissza, elszámolja magát, kirabolják. A kártya elfogadóhely 
számára is kényelmet, biztonságot ad, hisz egyetlen gombnyomással a nap 
végi zárásból azonnal értesül, a vásárlási forgalmáról illetve nem kell záráskor 
a készpénzt „eltüntetni”, hogy az illetéktelen személy kezébe ne kerülhessen. 
Nem kell a bankba rohanni (értékes időt megtakarítva), hogy a számlájáról 
az egyéb utalásai (amit csak számláról teljesíthet) fedezetét biztosítsa. Ebben 
az elektronikus környezetben bonyolított kereskedelemben a pénz áramlása 
tisztán lekövethető folyamat és nem utolsó sorban a gazdaság „fehér”. 
Kényelmes a fogyasztóknak, kényelmes a szolgáltatóknak és a bankoknak 
egyaránt. Az innovatív fizetési lehetőségek elterjedését sok tényező 
befolyásolja. A legfontosabb ezek közül a fogyasztók, illetve a társadalom 
általi elfogadottságuk.
Negyed évszázad sem telt el a bankkártya bevezetése óta, az emberek nagy 
része elfogadta, hogy munkabérét bankszámlára kapja. A számlához tartozó 
bankkártyát, mint készpénzkímélő fizetési eszközt használja akár a mindennapi 
bevásárlások során. Ebben a 21. században arra buzdítja a polgárokat egy 
törvény (A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. 
törvény 2013. november 22-én hatályba lépő módosítása alapján legkorábban 
2014. február 1-től van lehetőség - a jogszabályban meghatározott keretek 
között - az ingyenes készpénzfelvételre), hogy maximum 150 000,- Ft-ot 
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ingyen készpénzben vegyenek fel egy adott hónapban. További tárgyalás volt 
annak lehetőségéről, hogy az összeget és a db számot is fel kellene emelni, 
amennyiben sikerül megegyezni a Bankszövetséggel. Pontosan mire is buzdít 
ez a törvény? Készpénzt használjunk a mai világban? Ez lenne a 21. századi 
pénzügyi kultúra kulcsa? Ezek az intézkedések mutatják, hogy koránt sem 
egységes a szereplők felfogása ebben a kérdésben, illetőleg a politika sajátos 
módon nyúl bele a pénzügyi viszonyokba.

Irodalmi áttekintés

Amikor új jelenségekkel találkozunk természetesnek tekinthető 
–akár gazdaságiak, társadalmiak vagy akár politikaiak –, megkíséreljük 
azokat értelmezni, megmagyarázni. A jelenségek, folyamatok között a 
köznapi ember mindenekelőtt hatásukat illetően akar eligazodni, s attól 
függően, hogyan hatnak rá ezek – igyekszik kihasználni vagy elkerülni a 
következményeket (Báger at al. 2008). A társadalmi jólétben az egyének 
és családok pénzügyi működésének minősége központi szerepet tölt be. A 
pénzügyi működés milyensége szociológiai kérdésekkel szorosan összefügg 
(Johnson, Sherraden 2007). A megfelelő pénzügyi ismeret növeli egy személy 
„tőkéjét”. A pénzügyek területén meghozott hibás döntések az egyéni jólétre 
lehetnek hatással, ezáltal hatnak minden gazdasági résztvevőre (Huston 
2010). 

Hazánkban a kártyás fizetési mód 1980-ban jelent meg, míg az amerikai 
kontinensen közel fél évszázados hagyománya van. Az első bankkártya Frank 
X. McNamara nevéhez fűződik, aki a Hamilton Credit Company vezetője 
volt. Vacsorázni ment három barátjával, hogy megvitassanak egy problémát, 
amikor is az este végén nyúlt a zsebébe a tárcájáért, hogy fizethessen, nem 
találta azt. Nagyon kellemetlen volt ez a szituáció számára. Hívta a feleségét, 
aki vitt készpénzt, hogy rendezze a számlát, aztán hogy soha ne fordulhasson 
elő vele ez a kellemetlenség a jövőben, létrehozta a Diners Club vállalatot, aki 
a Diners Club hitelkártyát bocsátotta ki (Jennifer). Az Amerikai kontinensen a 
hitelkártya birtoklása az életforma részévé vált a főiskolai hallgatók körében 
(Sally 2009) 84%-uk legalább egy hitelkártyával rendelkezik, számuk pedig 
nőtt, 76%- volt öt évvel azelőtt (Nellie 2005). Ezzel szemben Magyarországon 
a betéti kártya típus a legelterjedtebb, a 2008-ban bekövetkező válság előtt 
néhány bank kibocsájtott hitelkártyát is, amelyek népszerűek is voltak, 
azonban a hitelkártyák népszerűsége a válságot követően jelentősen csökkent.
Magyarországon az első bankkártya a deviza számlával rendelkező ügyfelek 
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részére volt elérhető, ez betéti kártya volt. Csak a kilencvenes évek elejére 
jelentek meg a forint alapú bankkártyák a szélesebb körű lakosság számára. 
Igaz a nemzetközi kártyatársaságok védjegye szerepelt a kártyákon (VISA, 
Mastercard), azonban a forint teljes konvertibilis valutává válását (2001) 
megelőzve a bankkártyák tekintetében 1996-tól lehetett a nemzetközi 
forgalomban is fizetni a magyar bankkártyákkal, mely a bankkártyák 
népszerűségét tovább növelte hazánkban (MNB 2008).

Bankkártya általános bevezetése Magyarországon

A bankkártya bevezetése országunkban felkészületlenül érte a 
lakosságot. Egy időben történt azzal a rendelkezéssel, hogy a munkaadókat 
kötelezték, az alkalmazottak munkabér kifizetését bankszámlára utalással 
teljesítsék. A munkavállalókat pedig kötelezték a bankszámlák megnyitására, 
- eleinte a szabad bankválasztás lehetőségétől is megfosztva - csak abban a 
bankban nyithatott számlát a munkavállaló, ahova a munkaadója „hajlandó” 
volt utalni. Miután Magyarországon egyáltalán nem beszélhettünk pénzügyi 
szabadságról a rendszerváltást megelőzően, így ebben a vonatkozásban 
pénzügyi kultúráról sem. A rendszerváltozást követően a pénzügyi kultúra 
sajnos nem alakult ki egyik-napról a másikra. Az emberek továbbra sem 
szabad akaratukból nyitottak bankszámlát és vettek igénybe olyan banki 
szolgáltatást, amelyet nem is ismertek. A banki szakemberek fáradságos 
munkája volt, hogy az addig teljesen ismeretlen - mind használatban mind 
pedig működésben – banki termékkel ismertesse meg az állampolgárokat. 
Azonban ez kevésnek bizonyult. Az emberek az első számlára kapott 
fizetésükért a fizetés napján (ahogy azt megszokták évtizedek óta) kígyózó 
sorokban álltak az pénzkiadó automaták előtt, hogy készpénzben vihessék 
azt haza. Nagyon sok időbe telt, mire a polgárok „megtanulták”, elfogadták 
és elhitték, ha nincs a kezében és nem látja, vagy tapintja, attól még létezik a 
pénze és tudja használni. A pénzügyi ismeretekben való jártasság, a tudatos 
állampolgári lét, egyre inkább megfelelő pénzügyi kultúrát, pénzügyi 
tudatosságot kíván meg minden állampolgártól. Fejlesztése, kialakulása csak 
akkor lehet eredményes, ha az egész életen át tartó folyamat. Egy ország 
gazdasági fenntarthatóságának és biztonságának alapköve az, hogy a lakosság 
megfelelő pénzügyi ismeretekkel rendelkezzen. (Fen 2010)
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A készpénzhasználatról

Mint ahogy a bevezetőben említettem, törvényben szabályozták 
Magyarországon, hogy használhatja az ügyfél a pénzét akár ingyen, 
amennyiben készpénzfelvételt kezdeményez a bankjában. A törvény 150e 
forint összeget határozott meg az ingyenes havi pénzfelvétel lehetőségére. Az 
átlagfizetés ma Magyarországon a KSH adatai alapján 150e forint20.

A magyar lakosság jelentős része el van adósodva devizahiteleiből. A hitelek 
mellett rezsiköltségeket is fizetni kell a háztartásoknak, melyeknek szintén 
a legkényelmesebb formája a bankszámlán adott megbízás a csoportos 
beszedés (a szolgáltató az ügyfél megbízása alapján úgynevezett beszedéssel 
szedi be fogyasztói szolgáltatás díját). Vajon ténylegesen szüksége van az 
állampolgároknak havonta ekkora készpénzre?  A KSH 2012-es adatai szerint 
a magyar háztartások átlag 73 ezer forintot költenek rezsire. (M.I. 2013) 
A kornak, az információtechnológiai eszközöknek megfelelően, nem a 
készpénzfelvétel lehetőségét kell sugallni az emberek felé, hanem azokat a 
lehetőségeket, amelyek mind a gazdaság mind pedig az emberek számára 
kedvező illetve kényelmes. 

Tudatos bankkártya-, bankszámla használat

Az alábbiakban példaként egy bank meghirdetett kondícióit mutatom be, 
kiemelve azokat a szolgáltatásokat, amelyek a legfontosabbak lehetnek ahhoz, 
hogy az emberek a fizetésüket a legoptimálisabb módon tudják használni. 
A bank a meghirdetett kedvező kondícióival aktív bankszámlahasználatot 
feltételez, illetve sugall. Az elektronikus környezetben kezdeményezett 
tranzakciók a legkedvezőbbek - pl. csoportos beszedés díjmentes, 
ellentétben a „sárga postai csekk”-kel, amelynek csupán az előállítása súlyos 
költségeket jelent a szolgáltatónak - amely a mai modern-, robbanásszerűen 
fejlődő technikai eszközök (internet, mobiltelefon, stb.) világában teljesen 
egyértelmű. A bankfiókokban található minden ügyfél számára elérhető 
internetes „felület”, amely eszköz azon embereknek is a rendelkezésére áll, 
akiknek nem áll rendelkezésére az internet kapcsolat, vagy az eszköz hiánya 
miatt nincs lehetősége ezt a kedvezményes lehetőséget igénybe venni. 

20  Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/let/let21311.pdf  letöltés ideje: 
2014-02-01
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1. táblázat Sberbank Magyarország Zrt. Általános kondíciók-lakossági 
számlacsomagok Fair számlacsomag

Kondíciók

 1. kategória 2. kategória 3. kategória

Kategória feltételek

Havi jóváírások 
összesen összege 
(HUF)

0-149 999 150 000 - 299 999 300 000-

Számlavezetési díj 
(HUF) 300 600 1200

Számlavezetési díj 
visszatérítési feltétel 50 000,-HUF értékben legalább 4 db tranzakció

Számlavezetési díj 
visszatérítés % 100%

Tranzakciós díjak

Kp. felvét bármely 
belföldi ATM-ből 

havonta az első 2 
tranzakció 0,-HUF

havonta az első 2 
tranzakció 0,-HUF

havonta az első 3 
tranzakció 0,-HUF

KP. felvét könyvelési 
díja 0,-HUF

Vásárlás belföldön és 
külföldön 0,-HUF

Vásárlás könyvelési 
díja 0,-HUF

Csoportos 
beszedés teljesítése 
(elektronikusan leadott 
megbízás estén

0,-HUF

Csoportos beszedés 
könyvelési díj 0,-HUF

Online Banking 
igénylése 0,-HUF

Forrás: Sberbank.hu: file:///C:/Users/User/Downloads/Fair%20sz%C3%A1mlacsomag_
Kond%C3%ADci%C3%B3s%20Lista_20140201%20(2).pdf letöltés: 2014. február 25.
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A táblázat jól szemlélteti, a legfontosabb kondíciókat a teljesség igénye 
nélkül melyek bizonyítják, hogy a helyes kondíció választásával akár teljesen 
díjmentesen teljesíthetjük kifizetéseinket, illetve díjmentesen juthatunk 
munkabérünkhöz korlátozás nélkül.

Összegzés

A pénzügyi termékek és szolgáltatások összetettebbé válásával az emberek 
nehezebben értik meg azokat. A kínálati versenyben egyre nagyobb 
szerepet kapnak a marketingeszközök és a különböző értékesítési csatornák, 
melynek következményeként a háztartások gyakran igénybe vesznek olyan 
szolgáltatásokat, amelyekre nincs is szükségük, illetve nem a legmegfelelőbb 
a számukra. (Balázsné 2006)
A pénzügyi kultúra ott kell, hogy kezdődjön, hogy a háztartások képesek 
legyenek felmérni, hogy számukra milyen típusú tranzakciók a kedvezőek. 
A banki kondíciók bonyolult nyelvezete, egy törvényi rendelkezés – jelen 
esetben az ingyenes készpénzfelvételt biztosító lehetőség hangsúlyozása 
– megtévesztheti a pénzügyekben tájékozatlan lakosságot.  Az intézkedés 
azonban úgy tűnik az elmúlt hónapban még nem hozott jelentős változást. 
Néhány bank elmondása szerint (Budapest Bank, Erste Bank, OTP, 
FHB, K&H) egyelőre nem érzékeltek nagyobb készpénzfelvételi igényt. 
Hozzátették, hogy egy átlagos háztartás készpénzigényét figyelembe véve ez 
véleményük szerint sem lenne indokolt (Ingyenkápé 2014). 
Az elektronikus pénzeszközök használata a 21. századi gazdaságban nagyon 
fontos „mozzanat” (fehér gazdaság). Minden lehetőséget meg kellene ragadni 
ahhoz, hogy a bankkártya használatát szorgalmazzuk az emberek körében, 
hogy vásárlási szokásaikat bankkártyával végezzék. 
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Irodalom 
Balázsné Lendvai Marietta 2006 A pénzügyi kultúránk fejlesztéséhez 
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KERESKEDELMI MÁRKÁK 
JELENTŐSÉGÉNEK ÉS 
POLCTÜKÖRKÉPÉNEK 

ELEMZÉSE A HAZAI ÉLELMISZER 
KISKERESKEDELEMBEN

Kristóf Erzsébet
DE-GVK, Gazdaságelméleti Intézet, Gazdaságpolitikai Tanszék, 

Debrecen, Magyarország

Abstract

Vásárlásaink során kétféle márkával találkozunk az üzletek polcain, az egyik 
a gyártói márka a másik a kereskedelmi (saját) márka. A leglényegesebb 
különbség a forgalmazás körülményeiben található, míg előbbi bármely 
kereskedelmi egység polcain megtalálható, addig a saját márka termékek 
kizárólag az adott üzletlánc egységeiben vásárolhatóak meg. Az elemzés tárgya 
egy hazai érdekeltséggel rendelkező kereskedelmi lánc márkatermékeinek 
kihelyezés és brand érték alapján történő meghatározása. A lánc működése 
során fokozott figyelmet fordított a saját márka kialakítására, a cikkelemszám 
növekedése is ezt tükrözi (2001-ben 16 termék 2014-ben 624 termék). 
A fejlődés mögött azonban nem egyszerű másolásról van szó, mert a saját 
márkapaletta kialakítása, illetve az áruk különböző boltrészekben való 
kihelyezése tudatos és tervezett tevékenység eredménye.
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Kutatásom során két kérdésre keresem a választ:

– Milyen racionális és emocionális tényezők vezérlik a fogyasztókat a 
kereskedelmi márkás termékek vásárlásában?
– Melyek a polctükör főbb kialakítási szempontjai, a kihelyezés a vizsgált 
kereskedelmi márka kategóriában hogyan befolyásolja a vásárlási 
gyakoriságok számát?

Célom továbbá a vásárlást ösztönző emocionális és racionális érvek 
feltárása, valamint a bolt termékválasztási tényezők reprezentálása. E célok 
megvalósításához a kérdőíves módszert választottam 400 vevőt kérdeztem 
meg 2013. november és december és 2014. február- március hónapokban az 
ALFI-KER Kft. két üzletében Nyíregyházán. A kérdőíveket azon vásárlók 
válaszai alapján töltöttem ki, akinek az üzletekben töltött ideje lehetővé tette, 
így jelen kutatás nem tekinthető reprezentatívnak.

Az eredményeket a Statistical Package for Social Sciences (SPSS) programmal 
dolgoztam fel. A többváltozós módszerek közül a faktor és klaszterelemzést 
végzem el. A faktorelemzés segítségével az adatstruktúrámat tömörítem, 
ugyanakkor olyan változókat is megfigyelhetek, amelyekre közvetlenül nem 
nyílik mód. Ennek segítségével ténylegesen csak a releváns szempontok 
tömörítése történik meg. A klaszterelemzéssel heterogén fogyasztók ismérvei 
alapján homogén részsokaság képződik. A lánc nevével jelölt termékeket a 
vizsgált termékkategóriákban összehasonlítom a gyártói márkás termékkel.

Eredményeim alátámasztják, hogy e termékek kedvező fogadtatásukat annak 
is köszönhetik, hogy azok az ár-minőség mátrixban egyre jobb értékeket 
mutatnak. A megkérdezettek 85%-ka a kedvező ár- és jó minőség kategóriába 
sorolta a vizsgálatba bevont márkatermékeket. Az árukihelyezésnél 
fontos szempont a gyors(abb) forgási sebességű termékek kihelyezésére 
összpontosítani.

Kulcsszavak: Kereskedelem, polctükörkép, saját márka, üzlet, vásárló

Bevezetés

Kutatásomban a kereskedelmi márkák létjogosultságát és polci 
kihelyezését vizsgálom a gyártói brandekhez viszonyítva. A kereskedelmi 
márkával kapcsolatos felmérés a Reál Hungária Élelmiszer Kft. által 
készített és jelenleg is forgalmazott saját márkás „REÁL” jelölésű termékek 
segítségével történt.
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A Reál üzlethálózat a saját (kereskedelmi) márkás termékeivel a 
boltlánc tagjainak megfelelő profitráta biztosításával a boltlánc erősítésére 
törekszik, ugyanakkor „fegyverként” is használja őket az árharcban, hogy 
leszoríthassa a gyártói márkák árait. A saját márkás árukkal a többleteladás 
mellett gyors profit érhető el, a márkaépítés viszont általában csak hosszú 
távon fizetődik ki (NÉMETH-TÓTH, 2004).

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. 2001. január elsején kezdte meg 
működését. A részvénytársaságot 6 magánszemély alapította 11 logisztikai 
centrummal és 6 régiós központtal Kecskeméten, Szegeden, Nyíregyházán, 
Debrecenben, Pécsett, illetve Budapesten (1. ábra).

1. ábra: Reál Hungária Élelmiszer Kft. tagjainak régiónkénti ábrázolása
Forrás: Reál Hungária Élelmiszer Kft, 2014.

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. az ország teljes területén folytat élelmiszer 
és vegyi áru kis- és nagykereskedelmi tevékenységet. A Kft. Budapesten 
a koordinátor szerepét tölti be az egyes régiós központok aktivitásainak 
összehangolásával, ahol meghatározásra kerül a vállalat stratégiája is, 
ennek középpontjában természetesen a fogyasztó áll. A Reál központ felel 
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a beszállítókkal folytatott éves tárgyalásokért, az üzlethálózat egységes 
arculatáért, az országos akciók lebonyolításáért és az üzletek működtetéséért 
a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően. 
A Reál megalakulásától kezdve arra törekszik, hogy egyedi arculatot alakítson 
ki magáról, mely bizalmat kelt mind a fogyasztókban, mind a szállítókban. 
A vizsgálatomba bekapcsolt üzletek az ALFI-KER Kereskedelmi Kft. 
tulajdonában állnak. Jelenleg 15 saját tulajdonú kiskereskedelmi üzlettel 
rendelkeznek, közel 500 főt alkalmaznak. 
A saját márka választékának bővülése (2. ábra).

2. ábra: Reál saját márka számának dinamikája
Forrás: Reál Hungária Élelmiszer Kft., 2014.

A Reál saját márkás termékek száma folyamatosan nő, mára már 
eléri a 624 cikkelemszámot. A Reál saját márkák legalább közepes, vagy 
jó minőségű, ugyanakkor kedvező árfekvésű termékek. Kifejlesztésüknél 
és pozícionálásuknál a Reál üzletek vásárlóinak elvárásait, igényeit tartotta 
szem előtt a Reál.

A vásárlási hajlandóság változása is hatással lehet a Reál Hungária 
Élelmiszer Kft. által forgalomba hozott saját márkás termékek forgalmára, 
piaci helyzetére. Az ALFI-KER Kft, a Reál Hungária Élelmiszer Kft. társult 
tagjaként forgalmazza a vizsgálatba bevont „Reál” márkajelzésű termékeket. 
A téma aktualitását az adja, hogy saját márkás termékekkel kapcsolatos 
vásárlói véleménykutatás-polckép összehasonlítás eddig megjelent 
publikációi hiányoznak vagy szerények. 

A témához kapcsolódó kérdéseim, melyekre választ keresek: 
- Milyen racionális és emocionális tényezők vezérlik a fogyasztókat a 
kereskedelmi márkás termékek vásárlásában?
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- Melyek a polctükör főbb kialakítási szempontjai, a kihelyezés a vizsgált 
kereskedelmi márka kategóriában hogyan befolyásolja a vásárlási 
gyakoriságok számát?

A kutatáshoz 4 hipotézist is kapcsolódik, melyek:
H1: A „Reál” jelölésű termékeket a fogyasztók relatíve olcsónak ítélik meg.
H2: A „Reál” jelölésű terméket vásárlók átlagos és/vagy átlag alatti 
jövedelemkategóriába sorolhatóak.
H3: A vásárlói igényesség nincs összefüggésben a vásárló jövedelmével.
H4: Jól elkülöníthető csoportokat találunk a „Reál” termékeket vásárló 
fogyasztók között.

Első fejezet: Szakirodalmi áttekintés

A kereskedelmi márka olyan márka, melyet jogilag a kereskedő 
birtokol fejlesztéséhez a gyártó anyagi hozzájárulást nem ad (MORRIS 1979).

A kereskedelmi márka, más néven kiskereskedelmi, áruházi, házi, 
vagy saját márka (utóbbi a kereskedők körében leginkább használt elnevezés). 
Sok gyártó számára a kereskedő egyszerre partner és versenytárs is. A 
kereskedelmi márkák egyre nagyobb fölénye jogosan eredményez félelmet 
a gyártóban a termékkanibalizáció veszélye miatt. A kereskedő azért dönt 
saját márka bevezetése mellett, mert e termékek nagyobb jövedelmezőséget 
biztosítanak számára (árrés), túl kapacitással rendelkező gyártókat keresnek, 
akik kedvező áron tudják előállítani a lánc nevét hordozó termékeket. Az 
egyéb költségek, kutatás-fejlesztési, promóciós, logisztikai költségek is jóval 
kedvezőbbek. A kereskedő a bevezetett saját márkával, a minél markánsabb 
megkülönböztetést is szeretné elérni a versenytársaival szemben. A 
termékkategóriát elhatárolni szükséges a generikus termékektől, hiszen ezek 
márka nélküliek, egyszerű csomagolással-címkézéssel ellátottak. A polchely 
és az üzletek méretének korlátaiból kifolyólag a listázási és raktározási tételek 
fedezésére szolgál a „polcpénz”. Az utóbbi idők fokozott árérzékenységet 
generáltak a társadalom körében, így vásárlásaik előtt szórólapból, újságból, 
rádiós spotból folyamatosan értesülnek. A szoros kapcsolat kialakítása a 
vevőkkel minden kereskedő fő céljai között szerepel. E célkitűzés a hosszú 
távú marketing sikerének a kulcsa. Az egymással konkurens gyártók és 
kereskedők utánozzák a kategória legfőbb márkáinak minőségét és jellemzőit, 
ezáltal csökkentve a receptúra és csomagolásbeli különbséget (KOTLER-
KELLER). 
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2013-ban a legmagasabb kereskedelmi márkarészesedéssel 
Svédország rendelkezett (53%) ezt követi Spanyolország (51%), harmadik 
helyen pedig az Egyesül Királyság (45%). Magyarország 31%-kos értékével 
a középmezőnyben szerepel, ez az érték 2011-hez viszonyítva 2%-kos 
növekedést jelent (I1). 

Ma Magyarországon márkát építeni nem könnyű. Olyan márka lesz 
eredményes, amely a mindennapi használati funkció mellett képes emocionális 
kötődést eredményezni. Ez az úgynevezett emocionális kötődésre apelláló 
márkaépítési stratégia (VIRÁG, 2013).

A szuper prémium kategória elérése a főbb célok közé tartozik, 
hiszen a gyártói márka is ez irányba tart. Ezen túl terjed a saját brandek 
bevezetése a még nem teljesen lefedett termékkategóriák, így a „Reál” saját 
márka esetében a tisztálkodó szerek, bizonyos tejtermékek, húskészítmények 
körében.

Ennek a mai világra érvényes szakasznak a lényege az, hogy a 
saját márka valódi márkává válik: a nagy tömegkereskedők a márkaépítés 
szabályait szem előtt tartva alakítják márkáikat, a fogyasztói elvárások 
szerint differenciálják azokat. A harmadik generációs saját márkák kezdenek 
globálissá szinten terjeszkedni. Ma a kereskedelem erős koncentrációja 
mellett annak differenciálódását is megfigyelhetjük (REKETTYE, 2009).

Közel 345 milliárd forintot költöttek a vásárlók a boltláncok saját 
márkás élelmiszereire 2012-ben. Az élelmiszerek teljes hazai kiskereskedelmi 
forgalmából a kereskedelmi márkás termékek részaránya értékben 25 
százalékra nőtt 2012-ben, az előző évi 24 százalék után. Mennyiséget 
tekintve viszont 35 százalékról 34-re csökkent a mutató, tájékoztat a Nielsen. 
A növekedés oka egyrészt, hogy tíz magyar fogyasztóból nyolcan változtattak 
költési szokásaikon, kétharmad részük láncok saját márkás árucikkei közül 
kezdett el vásárolni. Másik ok a kereskedelem koncentrációja, sorra nyílnak 
új üzletek, illetve szűnnek meg, vagy pártolnak át más láncokhoz (I.2).

Ahhoz, hogy a boltok a versenyben profilt kapjanak és különbözzenek, 
mély és széles választék szükséges, amely igazodik a fogyasztók igényeihez 
(BAJAI, 2013). 

A fogyasztók egyre racionálisabban és hatékonyabban igyekeznek 
élelmiszert vásárolni Európában és Magyarországon egyaránt. A 
gazdasági, pénzügyi válság hatásaival egy időben folyamatosan fejlődik a 
kiskereskedelem technológiája, amellyel nagy tömegű árut gyorsan juttat el 
sok fogyasztóhoz. Magyarországon az európai átlagnál többen igyekeznek 
úgy spórolni, hogy olcsóbb élelmiszerre váltanak. Költési struktúra: 
Magyarországon egy háztartás havi kiadásaiból átlagosan 26%-ot fordítanak 
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élelmiszerre és otthon elfogyasztott italra (OSZTOICS, 2013).
Azok a termékek rendelkeznek nagyobb árrugalmassággal kategórián 

belül, ahol az egyes termékek a legkevésbé különböznek egymástól. A 
különbözőség minimalizálása mellett a promóciós tevékenység érvényesülése 
eredményez árrugalmasságot. Kisebb az árrugalmassága azoknak a 
termékeknek, melyekből a fogyasztók relatíve ritkán vásárolnak, és az adott 
kategória szortimentje szűk (BAKK, 2013).

A kategóriamenedzsment nem más, mint stratégiai üzleti egységek 
kezelésének kereskedői/gyártói folyamata, melynek eredményeként a 
fogyasztói értékek kínálatára összpontosítanak, ezáltal nagyobb üzleti 
eredményt generálnak (I.3).

Merchandising-együttműködés során a termékek kihelyezésére 
vonatkozó alapelvek kerülnek meghatározásra, melyeket a megvalósítás 
fázisa követ (DUDÁS, 2008).  

A jelenlegi viszonyok a hazai élelmiszer kiskereskedelemben (1. táblázat).

1. táblázat: Adatok 2013-ban a hazai érdekeltséggel bíró láncokban

Sorszám Boltlánc Forgalom
(milliárd Ft) Boltok száma

1. CBA 578,5 3225

2. Coop 530 5459

3. Reál 370 2300

Forrás: I.4.

A bővülő bolthálózat is közrejátszik abban, hogy a diszkontokban 
kiemelkedő szerepet játszanak a saját márkás élelmiszerek: Részarányuk 
62-ről 63 százalékra emelkedett a csatorna teljes bevételéből, éves 
összehasonlításban. A diszkont az egyetlen üzlettípus, amelynek élelmiszer 
forgalmán belül nőtt a kereskedelmi márkák aránya tavaly. Átlagosan kb. 
20% árelőnnyel kínálják a saját márkás termékeket a hasonló tulajdonságú 
márkázott versenytársaikhoz képest. A saját márkás termékpolitikának része, 
hogy a Reál márkák termékcsaládtól függően különböző támogatást és 
kommunikációt kapnak. Rendszeresen kapcsolódnak hozzájuk promóciók, 
nyeremény-játékok, rádióreklámok, különböző értékesítési-ösztönző akciók. 
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A saját márkás termékek értékesítésének célja, hogy a vevő azt érezze, 
hogy olcsóbban is ugyanannyit tud vásárolni, hasonló minőségben, de 
kevésbé ismert márkákat. Célszerű a vevőt meggyőzni arról, hogy az adott 
termék legalább olyan jó, mint a nevesebb versenytársaké kisebb reklám-és 
marketingköltség mellett. Az ár viszont 20%-kal alacsonyabb, ezért érdemes 
kipróbálni.

Második fejezet: Anyag és módszer

A bevezetésben bemutatott kérdések és hipotézisek (4) 
megválaszolásához a primer kutatások két fajtáját ötvöztem. A kérdőívezés 
és a mélyinterjúk szolgálnak alapul (kereskedelmi igazgatóval, marketing 
igazgatóval, és beszerzési vezetővel, boltberendezési szaktanácsadóval). 
A mélyinterjúkhoz előre megfogalmazott kérdéseket használtam fel, annak 
érdekében, hogy megismerjem az alanyok véleményét-gondolatait a témával 
kapcsolatban. A mélyinterjúk feltáró jellegűek voltak, melynek menetét 
előre megterveztem interjúvázlat formájában. A vázlat és maga az interjú 3 
részből állt, az első rész, mint bevezetés a cégek (Alfi-Ker és Reál Hungária 
Élelmiszer Kft.) céginformációinak megismerése. Az időtartam fél órát 
jelentett. A mélyinterjúk során jegyzeteltem, illetve igénybe vettem diktafon 
készüléket a későbbi elemzések lehetővé tételéhez. 

400 vásárlót kérdeztem meg 2013. november-december és 2014. 
február-március hónapjaiban, két nyíregyházi üzletben (Szarvas, Zöld Elefánt 
ABC). A kérdőívet azon vásárlók válaszai alapján töltöttem ki, akik vásárlási 
és üzletben eltöltött ideje lehetővé tette. Ebből kifolyólag kutatásom nem 
minősül reprezentatívnak.

Az adatokat az SPSS program segítségével értékeltem és dolgoztam 
fel. Faktoranalízist használtam, mely olyan eljárás, amelyben a változókról 
nem szükséges eldönteni, hogy függő vagy független változók-e. Ehelyett 
a változók kölcsönös összefüggésén alapuló kapcsolatrendszer egészét 
vizsgáljuk (MALHOTRA, 2008). Faktor: Dimenzió, amely a változók közötti 
korrelációt magyarázza (MALHOTRA, 2008). 

Harmadik fejezet: Eredmények

Első kérdésemre (Milyen racionális és emocionális tényezők vezérlik 
a fogyasztókat a kereskedelmi márkás termékek vásárlásában?) vonatkozó 
eredmények.
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Inkább a racionális érvek a meghatározóak (ár-érték arány). Az private 
labels túllépett a kezdeti bizalmatlanság állapotából (Tesco csíkos termékek). 
1. faktor: Megveszem, mert jó. A megkérdezettek 85%-ka a kedvező ár- és 
jó minőség kategóriába sorolta a vizsgálatba bevont márkatermékeket. A 
szakirodalomban foglaltakkal egyetértve a kereskedő számára is jövedelmező 
a márkatermék bevezetése, míg a vásárlói oldalról a termék által képviselt ár 
és érték arány dominál.

Az emocionális tényezők az adott üzletlánc image-ből fakadnak. A 
vásárlók számára adott a lehetőség, hogy bármikor megváltoztassák vásárlási 
helyszínüket. Ennek elkerülése végett az eladószemélyzet kiszolgálása és az 
üzlet folyamatos áruval történő feltöltése, higiénikus-barátságos környezet 
fenntartása szükségeltetik. 2. faktor: Ismerem az üzletet, így bízom a 
márkában. 
Hozzáadott érték a saját márkánál: nyereményjáték (osztálykassza, ami 
más láncnál nincs), minőség és ár kedvező. Ezek alapján egyetértek azzal a 
kijelentéssel, miszerint a megfelelően bevezetett márka emocionális kötődést 
generál.

Második kérdésemre érvényes eredményeim. Melyek a polctükör 
főbb kialakítási szempontjai, a kihelyezés a vizsgált kereskedelmi márka 
kategóriában hogyan befolyásolja a vásárlási gyakoriságok számát?

Blokkos kihelyezés érvényesül. Árban-értékben növekedési sor, 
a blokkot több esetben a kereskedelmi márkával nyitják. A kihelyezésnél 
alapvetően érvényesülnie kell annak, hogy a vevő minél könnyebben 
hozzáférhessen a termékhez. Kezdetben az volt jellemző, hogy a termékek 
„arccal” kifelé nézzenek, jelenleg a trendeknek megfelelően az érvényesül, 
hogy fektetve legyen a termék a polcon (pl. a száraztésztáknál). Kellően nagy 
az SM kategória ahhoz, hogy megfelelő kihelyezése legyen. A szemmagasság 
alatti zóna dominál a választásnál-kihelyezésnél. A polc alján a nagy 
kiszerelésű termékek kapnak helyet, a polc felső hányadában a kis kiszerelésű 
termékek. Felépítés (hármas tagozódás) (ár érzékeny, márkatermék, minőségre 
érzékeny, de nincs megfelelő jövedelme). A jól kihelyezett áru plusz forgalmat 
generál. A megkérdezettek 78%-ka rendszeresen több terméket vásárol meg 
az üzletben, ahhoz képest, amit otthonában eltervezett. Ez a jelenség a bolti 
kihelyezésnek és kedvező áraknak tudható be. A vásárlókat különböző 
eszközök segítségével lehet „terelni” az üzletekben. A cél az, hogy a teljes 
üzletet járja körbe. Útvonal tervezéskor, ahogyan bemegy a boltba a vásárló 
azonnal le kell lassítani pl. akciók alkalmazásával, szezonális termékekkel, 
pékáru kihelyezéssel. Azonban nem szabad túl nagy helyet foglaló termékeket 
kihelyezni. 
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Ahol hideg pontok vannak oda is szükséges extra kihelyezés. A 
tejhűtő kiemelt figyelmet kap. Ez az a rész ahova szinte mindenki el akar 
jutni az üzletben. A hozzáadott érték jó megfogása tehet igazán sikeressé 
egy kereskedelmi márkát. A fő törekvések egyike, hogy a termék önmaga jó 
minőséget fejezzen ki a későbbiekben is. 
Első hipotézisem: A „Reál” jelölésű termékeket a fogyasztók relatíve olcsónak 
ítélik meg. Zárt kérdés keretében a vásárlók három opció közül választhattak: 
olcsó, részben olcsó, nem olcsó. A hipotézishez kapcsolódó eredmények az 
alábbiak: olcsó megítélés 80%, nem olcsó 2%, részben olcsó kategória 18%-
ot képvisel. Első hipotézisem beigazolódott.
 Második hipotézisem: A „Reál” jelölésű terméket vásárlók átlagos 
és/vagy átlag alatti jövedelemkategóriába sorolhatóak 2014-ben a vevők 
többsége (47%-ka) a havi 100 000 Ft feletti nettó jövedelemkategóriába volt 
sorolható. Ezt követte 16%-kal az 50 000 Ft/hó nettó jövedelemkategória. A 
vizsgálati időszak eredményei megcáfolják a második hipotézisemet. Ennek 
értelmében kijelenthető, hogy a saját márkákat választó fogyasztók többsége a 
100 000 Ft/hó nettó jövedelem kategóriába sorolható, tehát nem kizárólagosan 
az alacsony jövedelemmel rendelkezők döntenek a márkatermék vásárlása 
mellett.
 Harmadik hipotézisem szerint: A vásárlói igényesség nincs 
összefüggésben a vásárló jövedelmével. Ez a hipotézisem azt jelenti, hogy 
a magasabb jövedelemkategóriába tartozó vevők is szívesen részesítik 
előnyben a saját márkajelzésű árukat a boltokban.  A hipotézis beigazolódott 
a második hipotézis eredményei alapján.

Negyedik hipotézisem: Vannak jól elkülöníthető csoportok a „Reál” 
termékeket vásárló fogyasztók között. A H4 hipotézisemre készítettem el a 
faktorelemzést, ami adattömörítésre és az adatstruktúra feltárására szolgál, a 
kiinduló változók számát úgynevezett faktorváltozókba vonja össze, amelyek 
közvetlenül nem figyelhetők meg. Az alábbi faktorok keletkeztek:
• 1. faktor: „Megveszem, mert jó”. 
• 2. faktor: „Ismerem az üzletet, így bízom a márkában”.

Negyedik fejezet: Összefoglalás

Kutatásom célja az volt, hogy felmérjem a kereskedelmi márkákra 
vonatkozó kihelyezési paramétereket, illetve részletes információkat 
gyűjtsek a vásárlói fogadtatásukról, bevezetésüknek körülményeiről. A 
legnagyobb tévhit, miszerint a kereskedelmi márka kizárólagosan az alacsony 
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jövedelelemmel rendelkező vásárlók körében elterjedt vizsgálatom során nem 
igazolódott be, mivel a 100 000 Ft nettó jövedelemmel rendelkező vásárlók 
körében közkedvelt a márkatermék (46%). 

A termékválasztásnál egyaránt fontosak a racionális és emocionális 
tényezők. Előbbi az ár formájában fejeződik ki vásárlói oldalról, míg 
utóbbi a különböző hűségprogramok, nyereményjátékok boltberendezés, 
eladószemélyzet kiszolgálása révén érhető el.

Kihelyezés tekintetében rendező elv, az hogy az egyes gyártók mely 
felületet tartják fenn és fizetik meg a kereskedőnek. A kihelyezést azonban 
alapvetően befolyásolja az, hogy milyen forgalmi adatokat mutat az adott 
termék. Az olyan terméket, mely nem növeli az adott kategória összforgalmát 
nem érdemes több helyen és a polcnak a szemmagasság alatti részén 
kihelyezni, mert a készlete nem forog és elveszi a helyet a népszerű áruktól. 
Javaslatom a két vizsgált üzlet esetében: 
 • A termékkategóriát illetően az átláthatóság fenntartása. 
 • A saját márkás cikkelemszámmal kapcsolatos növekedés
 optimalizálása a folyamatos ellenőrzés segítségével.
 • Másodlagos kihelyezés keretében bizonyos saját márka kategóriákat
 érintve
 Az alábbi eszközöket alkalmazva: megtört síkú polcok, térbeli 3
 dimenziós belógó reklámok, szokatlan alakú, alapanyagú displayek,
 extra megvilágítás, egyedi árak, akciók.
 • Saját márkás termékek forgalmi adatait figyelembe véve lehetőség
 szerint a termékkategória népszerű elemeit a „lassú szakaszban”
 elhelyezni. A kasszához érkezésig így számos eszköz áll rendelkezésre
 a kosárérték növelésére.
 • Növelni a nem tervezett vásárlások arányát, ellenőrizni, hogy az
 eladótérben megvalósulnak-e a tervek. 
 • A dizájn egységesítése, annak érdekében, hogy még inkább
 tudatosuljon a vásárlókban a márkatermék. Az erős márkák jó piaci
 pozíciót jelentenek.

A felsorolt javaslatok kialakításában mérvadó az, hogy a Reál 
üzletek kényelmi boltok, nem cél a hard diszkontok és a hipermarketek 
árversenyében elsődleges szerep betöltése. A Reál Hungária Élelmiszer Kft. 
számára kiemelt fontossággal bír a globálisan kedvező ár/érték arány, magas 
szintű szolgáltatások, kellemes, emberközeli atmoszféra fenntartása, hogy 
ezek által is üzleteibe vonzza a vevőket.
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AZ ELTÉRŐ KULTÚRÁVAL VALÓ 
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Absztrakt

 A kutatásom arra keresi a választ, hogy a narratív pszichológia egyik 
eszközével, a gyógyító írással21 feloldhatók-e az ismeretlen kultúrával való 
találkozás következtében az egyénben bekövetkező traumák.  Amikor két 
eltérő kultúra képviselője találkozik, az idegen kultúrájú személy cselekedetei 
mögött ismeretlen észlelési és értelmezési rendszer húzódik meg (Topcu 
2006), ami stresszhelyzetet, traumát okozhat az résztvevő felekben. James 
W. Pennebaker, a texasi egyetem szociálpszichológus professzor kutatásai 
szerint (Pennebaker 1982) a megoldás a gyógyító írás. Feltételezem tehát, 
hogy az idegen kultúrával való találkozáskor az egyént trauma éri, ennek 
feloldását és trauma feldolgozásának felgyorsítását szeretném vizsgálni a 
gyógyító írás módszertanával.

Kulcsszavak: kultúrák találkozása, trauma, megküzdési stratégiák, gyógyító 
írás
21  A ’gyógyító írás’ kifejezést Echmann Bea (1995) honosította meg. 



127

Szakirodalmi háttér

Egy adott kulturális környezetben élő egyének olyan közös orientációs 
rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a környezetükben 
való eligazodást. Ezek az elemek nem válnak tudatossá a kultúra tagjaiban, de 
saját környezetükben biztosítják számukra a személyközi interakciókban az 
eligazodás képességét (Thomas 1996). Amikor két eltérő kultúra képviselője 
találkozik, az idegen kultúrájú személy cselekedetei mögött ismeretlen 
észlelési és értelmezési rendszer húzódik meg (Topcu 2006). 
 A különböző kultúrakutatások fontos tényezője, hogy az adott 
elméleten belül, hogyan viszonyul egymáshoz a kultúra és a pszichológia, 
milyen kapcsolatot áll fenn közöttük. A kulturális pszichológiának sokféle 
ága van, nem beszélhetünk egységes irányzatról. Lényege, hogy ebben a 
megközelítésben minden jelenséget egyedi, jelentésüket saját specifikus 
környezetükben nyerik el a jelenségek, ezért csak a saját környezetükben 
vizsgálhatóak, ezzel kizárják a direkt összehasonlítás lehetőségét. A 
cél az egyén saját kontextusában való megértése. Ezt egyik alapelve is 
alátámasztja, mely szerint semminek sincs önmagában saját identitása, saját 
független jelentése, csak ahogy az emberek megragadják és felhasználják. 
Központi eleme a különböző irányzatoknak a psziché és a kultúra 
szétválaszthatatlansága. A psziché és a kultúra egymást kölcsönösen építő, 
kiegészítő entitás, amik egymásnak integráns részei, mégsem foglalja 
magába egyik a másikat. Jellemzően kvalitatív folyamatelemzést használnak 
a vizsgálatok során, mert minőségileg olyan dolgokat elemeznek, amelyeket 
nem lehet például skálákon mérni, ezért szükséges egy saját, külön vizsgálati 
módszer kidolgozása (Nguyen 2003).
 Az idegen kultúrával való találkozás  stresszhelyzetet és traumát 
okoz az interakcióban  résztvevő felek számára. Cannon 1922-ben jegyezte 
le először a vészreakciót, amikor a mellékvese adrenalin kiválasztásával 
segíti a küzdés és menekülés reakcióit. Selye János által kidolgozott stressz 
fogalma (Selye 1960) szerint ezek válaszreakciók különféle, a szervezetet 
érő külső és belső testi ingerekre; így segíti a szervezet alkalmazkodását. A 
stressz kifejezést általában olyan kellemetlen ingerekre alkalmazzák, melyek 
különféle élettani, magatartási és szubjektív válaszreakciókat okoznak. A 
„stresszhelyzetek” olyan feszültségi állapotot teremtenek, amelyek az egyén 
alkalmazkodási készségét erőteljesen igénybe veszik. A stresszhelyzettel 
való megbirkózás két alapiránya a problémaorientált és az érzelmi jellegű. 
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Előbbi esetében az egyén információk és feltételek keresésével, cselekvéssel 
próbál magán segíteni, míg az utóbbinál az egyén érzelmi megnyilvánulásai 
dominálnak (Atkinson and Hillgard 2005).
 Az idegen kultúrával való találkozás során nemcsak stresszes 
helyzetként, hanem traumatikus élményként is tekinthetünk. A trauma 
fogalmának értelmezése a modern időkben tágult és differenciálódott. „A 
pszichikus trauma olyan jelenség, mely túlterheli a normális szabályzó és 
integratív működéseket, és így a személyiségre jellemző összetartottság 
elvész, regresszió jelentkezhet, valamint kóros pszichés jelenségek” (Krystal 
1978). A trauma tönkreteszi az embereknek a világba vetett alapvető hitét. 
 James W. Pennebaker, a texasi egyetem szociálpszichológus 
professzora a kifejező írás egészségre gyakorolt hatásait vizsgálja kutatói 
munkásságában. A professzor kutatási eredményei alapján feltételezi, hogy 
a fizikai és lelki egészség között közvetlen viszony van. A történetmesélés 
gyógyító hatására világított rá, mely nyelvtől, kultúrától, nemtől, kortól és 
társadalmi rétegtől független (Pennebaker 1982). Rámutat arra továbbá, 
hogy a traumák vagy szégyellt cselekedeteink éppen azért ártalmasak, mert 
képtelenek vagyunk beszélni róluk. Elméletének egyik alapvetése, hogy 
a jelentésadás alapvető emberi szükséglet, ezért az érzelmek elfojtása és 
az érzelmek szabad kifejezésének gátlása árt a testi és lelki egészségnek 
(Pennebaker 1982). Szerinte az ember gondolatai és érzései aktív visszatartása/
gátlása kemény munkájába kerül a szervezetnek, és fokozatosan aláássa 
védekező képességét. Más stressz tényezőkhöz hasonlón a gátlás rombolja 
az immunfunkciókat, a szív és az erek működését, az agy és az idegrendszer 
biokémiai rendszereit is. A legmélyebb gondolatokkal és érzésekkel való 
szembesülés rövid, vagy akár hosszú távú egészségjavulást is hozhat a módszer 
résztvevői számára. Az akár írásban, akár szóban tett vallomás a gátlás okozta 
legtöbb problémát semlegesítheti (Pennebaker 1982). Pennebaker kutatási 
kiindulópontja az, hogy a kifejező írás során az egyén aktívan foglalkozik a 
problémáihoz kapcsolódó gondolataival, érzéseivel. Ennek következtében a 
szervezetnek már nincsen többé szüksége mentális energiára, hogy elnyomja, 
legátolja ezeket a gondolatokat, ezért a stressz általános mértéke is csökkenni 
fog. Az írás többszöri megismétlésével az egyén folyamatosan foglalkozik a 
nehézségeivel, így lehetősége nyílik megnevezni a félelmeit, szorongásait, 
pontosítani érzéseit, amik az adott szituációhoz kapcsolódnak. A felismert 
és megfogalmazott gondolatok segítenek az írás által a megküzdésben: az 
emlékek újraértékelése és átstrukturálása egy magasabb szintű, integráltabb 
sémaként. Az „új” gondolatok segítenek leválni egy-egy konkrét eseményről, 
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s a vele kapcsolatos szemléletmód is fokozatosan átalakul; megváltozott 
formában illeszkednek az énről, a többiekről és a világról alkotott képbe. A 
belső feszültséget okozó szituáció írásban történő feloldása után emocionális 
és kognitív szinten is sikeresen átdolgozza magában az egyén a történteket, 
valamilyen felismerésre jut, így jobban megértve a vele megtörtént eseményt 
be tudja illeszteni az élettörténetébe, tehát lezártnak tekintheti ezt a traumát, 
amivel többet nem kell intenzíven foglalkozni (Pennebaker 1982). 
 A módszer gyakorlati kivitelezése röviden a következőképpen 
zajlik; a kutatásban résztvevők négy napon keresztül 15 percig írnak az 
őket ért traumáról, negatív életeseményről, illetve az azzal kapcsolatos 
gondolataikról és érzéseikről. Teljes anonimitás mellett történik mindez egy 
laboratóriumi szobában. A kutatásban a résztvevők döntése, hogy az írásaikat 
megtartják-e vagy felhasználhatóvá teszik. A csoportot kétfelé választják: 
az első csoportban lévőknek a traumatikus élményeikről kell írniuk, míg a 
kontrollcsoport valamilyen egészen hétköznapi témáról ír. A kísérletben részt 
vevők rövid távon kellemetlen érzésnek élik meg a feltárulkozást - amennyiben 
az érzelmi töltésű traumáról írtak-, de a hosszú távú hatékonyságot nézve 
a kísérletben részt vettek többsége úgy nyilatkozott, hogy az írás után 
megkönnyebbültebbnek, boldogabbnak és megelégedettebbnek érezte magát. 
A következő hónapokban kevesebb betegségről számoltak be az alanyok, 
valamint kevesebbet is hiányoztak a munkahelyükről; csökkent a depresszió 
vagy a szorongás mértéke (Pennebaker 2005).

Empirikus kutatás

A szakirodalom egyértelműen igazolta, hogy a gyógyító írás módszertana 
segíti a traumatikus élmények feldolgozását. Kutatásomban szeretném 
megvizsgálni, hogy a kultúrák találkozásakor, az egyénben keletkező 
trauma feldolgozásakor, az emocionális és kognitív szinten is sikeresen 
feldolgozott történések azonosítása után az egyén jobban meg tud-e 
birkózni az új környezethez való alkalmazkodással. 

Kutatás jelentősége

 A kultúrák találkozása során keletkező stresszhelyzetek és 
traumák feloldási problémájának aktualitása megkérdőjelezhetetlen, hiszen 
globalizálódó világunkban a kultúrák találkozása mindennapi jelenség. A 
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kutatás továbblépési lehetősége a módszer alkalmazhatóságának kutatása a 
nemzetközi gazdasági életben, ahol a munkaerő hatékonyságának egyik kulcsa 
a munkavállalók gyors és stressz mentes alkalmazkodása a multikulturális 
környezethez. 
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Absztrakt

A poszthumanista elméletek keretében megjelenő orvosi és biotechnológiai 
innovációk nem csupán tudományos és technológiai, hanem társadalmi szem-
pontból is komoly kérdéseket vetnek fel. A felsoroltak mindegyike gyakran 
ellentmondásos reakciókat vált ki, részben azért, mert bizonytalan és ese-
tenként akár fenyegető jövőképet festenek fel, másrészt természetesnek vett 
fogalmakat kérdőjeleznek meg: ilyen például az ember, az állat, és a techno-
lógia különválasztásának látszólagos egyértelműsége. Időről időre születnek 
olyan technológiai innovációk, melyek alkalmazása társadalmi változások-
hoz, illetve a társadalmi egyenlőtlenségek növekedéséhez vezethet. A modern 
mesterséges reprodukciós technológiák megítélése körül kialakult diskurzu-
sokban jól követhetőek ezek a jelenségek, illetve rámutatnak arra, hogy a 
fejlődő technológia akár a nemi szerepek és a nemi struktúra megkérdőjele-
ződését, megváltozását is eredményezheti. Azonban a technológiai fejlődés 
társadalmi hatásainak vizsgálata, a bioetikai dilemmák figyelembe vétele a 
szabályozási rendszerek kialakításakor meghatározó szerepet játszhatnak ab-
ban, létrejöhet-e egy poszthumanista, posztgender társadalmi berendezkedés. 

Kulcsszavak: poszthumanizmus, humán biotechnológia, bioetika, biológiai 
nem, társadalmi nem
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Bevezetés a poszthumanista elméletekbe

 A poszthumanista elméletek mára több tudományágban is megje-
lentek, gyakran interdiszciplináris megközelítésben. Jelen tanulmány is több 
tudományterületből merít: alapvetően a poszthumanizmus orvosi, biotechno-
lógiai megközelítéseire fókuszál, melyet leginkább a Science and Technology 
Studies (STS) és a Gender Studies perspektívái egészítenek ki.  A felsorolt 
tudományterületek összekapcsolásával ugyanis pontosabb kép alakulhat ki 
arról, hogy milyen társadalmi hatásai lehetnek a tanulmányban tárgyalt fej-
lődő technológiának, illetve hogy mindezek hogyan hathatnak a biológiai és 
társadalmi nemek fogalmaira, és egymáshoz képesti elrendeződésükre. A cél 
jelenleg a kérdés tudományos megközelítési lehetőségeinek felrajzolása, a 
releváns szerzők körének ismertetése, illetve a kapcsolódó szakirodalom át-
tekintése: mindezen lépések fontos állomások az egyes részterületek kimerítő 
vizsgálatához.

A poszthumanizmusnak nincs általánosan elfogadott definíciója, sokkal 
inkább megközelítései vannak, melyek gyakran egymásnak ellentmondó ál-
láspontokat tükröznek: míg Katherine N. Hayles (1999) inkább optimista, 
addig Francis Fukuyama (2002) a változások fenyegető voltát hangsúlyozza, 
és egyre nagyobb az igény egy köztes, kritikai álláspont kialakítására, amit 
például Stephan Herbrechter (2013) képvisel. 

A poszthumanista elméletek alapvetése sok esetben az, hogy a poszthu-
manizmus irányába mutató innovációk és kihívások korát éljük, amikor is a 
humanista tradíciók és értékek megkérdőjeleződnek a technológia fejlődése 
által. A mindennapok nem csak hogy erősen át vannak itatva a technológia 
vívmányaival, de egyre gyakrabban elmosódik az ember és a gép közötti ha-
tárvonal, ahogy arra már Donna Haraway (1985; 1991) is utalt a híres kiborg 
kiáltványban. 

A poszthumanista elméletek csoportosítására többféle lehetőség is adó-
dik: az elméletek tartalma mellett érdemes megvizsgálni a poszthumanizmus 
lehetőségére adott reakciókat: Hayles nyomán érdemes ezeket kontinuumo-
kon elrendezni. Az értelmezések skálájának egyik végpontján elhelyezhetőek 
az emberiség tragikus végét jósoló apokaliptikus elméletek, a másikon pe-
dig azok, melyek pozitív jövőképként tekintenek a poszthumanista kor eljö-
vetelére. A „poszt” előtag már önmagában véve is utalhat egy kronológiai, 
lineáris egymásutániságra: a humanizmust követő állapotra. A nem kihalás 
központú elméletek különféleképpen közelítik meg az emberek és a poszt-
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humán entitások viszonyát: egyes elképzelések szerint a két csoport egymás 
mellett létezik majd, míg mások szerint az emberek bekerülnek (vagy akár 
már be is kerültek) egy olyan átalakulási folyamatba, melyben hibrid egye-
dekké változhatnak. Ebben az esetben például az ember, állat, és gép keve-
redéséből létrejövő egyedek képezhetik az új, poszthumán törzset. Bizonyos 
elképzelések szerint a mai ember még nem jelenti a faj fejlődésének végpont-
ját. Az átalakulás központú elképzeléseket az evolúciós évelések mellett azok 
a transzhumanista elméletek próbálják meg leginkább alátámasztani, melyek 
a technológiai fejlődés feltétlen pozitivitása mellett érvelnek. Képviselői az 
emberi test határainak tágításában, és a képességnövelésben potenciált látnak 
arra, hogy az emberek átvegyék az irányítást a faj fejlődése felett, a technolo-
gizált transzhumanista állapot a poszthumanizmus elérésének lépcsőfokaként 
tartják számon.  

A poszthumanizmus fogadtatását elemző skálán a pániktól a lelkes 
várakozásig terjednek a reakciók, melyek gyakran egyenes összefüggést mu-
tatnak a poszthumanizmus különböző felfogásaival. A szorongások egyik for-
rása az emberiség kihalásával, átalakulásával kapcsolatos elméletek mellett 
az, hogy egyes elképzelések szerint egy poszthumanista berendezkedésben 
az ember elveszti jelenlegi domináns szerepét a többi faj felett. Van, akikben 
ez a békés együttélés képét idézi, míg másokban kiszolgáltatottság érzetet 
kelt. A technológiai hozzáférés egyenlőtlensége miatt félő lehet az is, hogy az 
átalakulással egy olyan világrend jön létre, melyben nőnek az esélyegyenlőt-
lenségek, hiszen a legújabb és költséges innovációkhoz elsősorban a tehetős 
rétegek férnek hozzá jelenleg is.  

A poszthumanizmus biotechnológiai megközelítései

De milyen technológiák játszhatnak szerepet egy ekkora horderejű 
átalakulásban? Az információs technológia mellett okként megnevezhető az 
orvosi és humán biotechnológia fejlődése. Az orvostudománynak meghatá-
rozó szerepe van abban, ahogyan a testről és a fizikai képességekről gon-
dolkodunk: nem véletlen, hogy a poszthumanista elméletek jelentős része 
figyelembe veszi a felsorolt területek fejlődési tendenciáit az emberiség és a 
mai emberfogalom lehetséges változásainak értékelésekor. A fejlődés irányai 
azonban gyakran ellentmondásos fogadtatásba ütköznek, a konkrét innováci-
ókhoz pedig korábban nem ismert etikai dilemmák kapcsolódnak. Az ellen-
reakciók oka többek között az, hogy sok esetben olyan természetesnek vett 
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fogalmak kérdőjeleződnek meg, mint például a már említett ember, állat és 
gép közötti határok, valamint a humanista elképzelésekben megjelenő dicho-
tómiák (anyagi- anyagtalan, organikus-nem organikus, stb.)22. Ezen határvo-
nalak holléte, a hibriditás és külső beavatkozás elfogadható mértéke fontos, 
és sok esetben aggályos kérdések.

Az aktuális orvosi, humán biotechnológiai fejlesztések mindig is ge-
neráltak olyan félelmeket, melyek sok esetben az újdonság erejéből, az isme-
retlenségből, bizonytalanságokból fakadtak. A történelem során hasonló logi-
ka mentén, hasonló félelmek és kritikák merülnek fel a technikai fejlődéssel 
kapcsolatosan, azonban ahogyan az eljárások rutinná válnak, enyhülhet az el-
lentmondásosságuk. Kérdés azonban, hogy milyen esetekben vezetnek ezek 
a félelmek az adott technológia használat előtti korlátozásához, illetve hogy 
mikor maradnak fent a félelmek a technológia állandósult használata esetén 
is. 

A fejlődés megengedhető mértékét a transzhumanizmus egyik legna-
gyobb ellenzőjének tartó Francis Fukuyama is problematizálja, aki szerint az 
orvoslás célja a betegek gyógyítása, és nem az egészséges emberek képessé-
geinek növelése (Fukuyama: 208).23

Az orvosi innovációkhoz kapcsolódó morális és társadalmi kérdések 
felderítésében és értékelésében manapság egyre fontosabb szerepet játszik a 
hetvenes évek végén megszülető bioetika, mely egyesíti a kutatási és az egész-
ségügyben használatos gyakorlatorientált etikát. A bioetika képviselői véle-
ményt mondanak az egyes biotechnológiák korlátozásának szükségességéről, a 
technológiailag megvalósítható orvosi eljárások engedélyezhetőségéről. Aján-
lásaik hatással lehetnek azokra a kutatási projektekre, melyekben szakértőként 
alkalmazzák őket, esetenként pedig véleményük a szélesebb szabályozási kör-
nyezetben is releváns. A biotechnológiák szabályozásáról az országos szintű 
törvényhozás mellett sok esetben nemzetközi szabályozások rendelkeznek. 

22  Orvosi példával élve, a transzplantáció értelmezhető ember és állat, valamint ember 
és gép közötti határátlépésként is: az állati szövetek beültetése mellett mára már lehetőség van 
az emberi szervek mesterséges anyagokkal való pótlása is. 

23  Erre a dilemmára példa a végtag protézis gyártás és a sport kapcsolata körüli diskur-
zus: művégtagok már a 19. századtól léteznek, azonban a legmodernebb protézisek már nem 
csak a végtag hiányának pótlásra alkalmasak, hanem akár az egyén fizikai teljesítményének 
növelésére is. Emiatt a művégtaggal rendelkező sportolók esetében felmerülhet, hogy indul-
hatnak-e a hagyományos megmérettetéseken. A protézissel rendelkező sportolók egy ideig 
versenyhátrányuk miatt kerültek külön kategóriába, de egyre inkább felmerül, hogy mikor 
fordul át a modern protézis viselése versenyelőnnyé. 
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Az innovációk megítélése azonban nem csupán jogi vagy technológi-
ai kérdés: a fejlesztések befogadása függ az adott társadalmak beállítódásai-
tól, például a domináns vallási és kulturális nézetektől, és egyéb kontextuális 
tényezőktől. Mindezek természetesen visszahathatnak a lokális szinten érvé-
nyesíthető technológiai szabályozásokra is. 

Michael Foucault nyomán az egészségügyi rendszer és a tágabb bio-
politikai kontextus felfogható a társadalom szabályozásának, a megfelelő ál-
lampolgárok előállításának eszközeként. Az orvosi, biotechnológiai innová-
ciók szabályozására tekinthetünk úgy, mint ennek a folyamatnak a folytatása, 
kibővítése. Lényeges kérdés továbbá, hogy az adott kontextusban kiknek, mi-
lyen csoportoknak van joga a szabályozáshoz, határállításhoz. A biotechnoló-
giák hatáselemzésében, az etikai aggályok eldöntésében más és más érdekek 
vezérelhetik a tudományos mező képviselőit, a politikusokat, gazdasági szak-
embereket, és a civil társadalmat. 

Az egyes technológiák várható társadalmi hatásainak előrejelzése 
azért is problematikus kérdés, mert a jogi szabályozások kialakításában a té-
nyek és a tényeken alapuló feltételezések mellett fontos szerepet játszhatnak 
az adott technológiához kapcsolódó félelmek. Az orvosi biotechnológiához, 
poszthumanizmushoz kapcsolódó bioetikai kérdések sok esetekben elképzelt 
hatásokon alapulnak, ugyanakkor a poszthumanista állapot kialakulásához 
kapcsolódó aggályok hatással lehetnek a poszthumanista elméletekben meg-
jelenő biotechnológiai gyakorlatok megítélésére. Ezen gyakorlatok értelme-
zése nem csak a jelenről, hanem a jövőről is szól, hiszen sok esetben a fejlő-
dés lehetséges irányaira is rámutatnak. A poszthumanista elméletek egy része 
pontosan az által lesz több mint teoretikus kérdések halmaza, hogy a meglévő 
és jövőbeli orvosi biotechnológiákon és azok etikai perspektíváin keresztül 
individuális és társadalmi változásokat vetítenek előre. 

A hatáselemzési bizonytalanságok, a politikai, gazdasági 
érdekellentétek következtében a tudományos párbeszédeknek, interdiszcip-
lináris együttműködéseknek fontos szerepe lehet abban, hogy a jelen poszt-
humanista biotechnológiai kihívásaira reagálva minél pontosabb bioetikai 
álláspontok és jogi szabályozások születhessenek. 
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Posztgender társadalmak

A következőkben a poszthumanista elméletek valamint a modern or-
vosi technológia összekapcsolódásának egy példáját elemzem. A reprodukció 
a poszthumanista elméletek lényeges kérdése, és nem csak olyan futurisz-
tikus szempontból, hogy az esetlegesen létrejövő poszthumán entitások ké-
pesek lesznek-e az egymással való szaporodásra. Poszthumanista megköze-
lítésekben a reprodukció erősen technologizált, és magával hozza azokat a 
bioetikai dilemmákat, melyek a modern reprodukciós technológiákkal kap-
csolatban eleve felmerülnek. A kontextus függőség ezen a területen is erősen 
megfigyelhető: a technológia alkalmazhatósága, és az esetleges alkalmazás 
törvényi keretei, korlátai sok esetben összefüggésben állnak azzal, ahogyan 
egy adott társadalom tagjai (és legfőképpen döntéshozói) gondolkoznak a 
termékenység és terméketlenség kérdéséről, illetve ez utóbbi kezeléséről. 
Szabályozástól függ, de az emberi test egyénileg adott fizikai korlátai egyre 
inkább megváltoztathatóvá válnak a technológia által, a fogantatás, a magzati 
fejlődés és a születés folyamatába egyre több külső humán aktor kapcsolód-
hat be. A határvonalak érinthetik a jelen és jövő technológiáit, legyen szó 
lombik programról, béranyaságról, vagy mesterséges méhek kifejlesztéséről. 

Utóbbiban Hughes és Dvorsky (2007) transzhumanista elméletalko-
tók egyértelműen a biológiai és társadalmi nemek átalakulásának lehetőségét 
látják az által, hogy a terhesség teljes egésze a női testen kívül helyezhető-
vé válik. A biológiai nemhez kötött reproduktív képességek korlátozásának, 
bővítésének fontos szerepe lehet a férfi és női szerepekről való gondolkodás 
változásában. A biológiai képességek megváltoztatása a szerzők szerint hatni 
fog a társadalmi nemi szerepekre, valamint a biológiai és társadalmi nemek 
közötti viszonyrendszerre. Ahogyan poszthumanizmus felbontja a humaniz-
mus ellentétpárjait, ennek mintájára a nemek bináris rendszere is megkérdő-
jeleződhet, felbomolhat, átadva ezzel a teret az új konstrukciók kialakulásá-
nak. A Hughes és Dvorsky-féle posztgender elmélet szükségesnek tartja a 
bináris nemi berendezkedés felbontását, arra hivatkozva, hogy ezek a szere-
pek korlátozóak, a biológiai nem determináló erővel határozza meg az egyén 
társadalmi nemét.  

Nem ők az egyetlenek, akik a jelenlegi berendezkedés egy patriarchá-
lis, heteronormatív rendszerként mutatják be. Ahogy azt Karen Barad (2003) 
is írja, ezt a rendszert az elmúlt évtizedekben számos kritika és kihívás érte, 
melyek leggyakrabban a jogi, politikai, társadalmi, gazdasági egyenlőtlensé-
gekre világítottak rá, és ezeknek az egyenlőtlenségeknek a csökkentésében, 
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eltörlésében látták a megoldást. Érdemes azonban figyelembe venni azokat 
a megközelítéseket, melyek a testi képességek, biológiai nemi korlátok ki-
terjesztése mentén gondolják újra a nemekhez kapcsolt karakterisztikákat és 
szerepeket. A mesterséges méhek és a női testek felszabadításának gondo-
lata a reprodukciós terhek alól már a hetvenes években megjelent, leghang-
súlyosabban a radikális feminista Shulamith Firestone (1970) elméletében. 
Ugyanakkor a feminista tudomány valamint a biológia, mesterséges repro-
dukciós technológiák viszonya korántsem ellentmondásmentes. Ahogy az 
Lowry (2004) reproduktív technológiákról szóló tanulmányában is megje-
lenik, nincs egyetértés abban, hogy a reproduktív technológia felszabadító-e 
a nők számára, vagy nem: ellenzői a férfiak által dominált tudományos és 
politikai szféra kontrolljának eszközeként értelmezik azt. 

A poszthumanista elméleteken belül a biotechnológiai megközelíté-
sek jelenléte biztosítja a természettudományos szempontok folyamatos je-
lenlétét, még akkor is, ha azt a fejlődő technológia viszonyában tárgyalják. 
Az átalakulás központú elméletekben megszűnik a biológia korábbi esszen-
cialista, determináló ereje, a technológiai lehetőségek pedig az innováció 
előrehaladottságától illetve a szabályozási környezettől függően több egyéni 
választásra adnak majd lehetőséget. 

A bináris rendszer felbomlása nem csak a férfi és nőfogalmakra hat 
majd, hanem az olyan koncepciókra is, mint a transzneműség, vagy az in-
terszexualitás. Az új berendezkedésben megváltozhat azoknak az egyének-
nek a megítélése, akik jelenleg kívül esnek a bináris struktúrán. A jelenle-
gi rendszerben a legtöbb esetben az interszexualitások arra kényszerülnek, 
hogy társadalmi és biológiai nemet válasszanak, utóbbit műtéti útján érjék 
el. A rendszer megköveteli a valamelyik nemi szereppel való konformitást, 
a fluiditás helyett a rögzítettség, meghatározottság a kívánatos. A transzsze-
xualitás fogalma szintén erősen medikalizált, a transzszexuális egyén nem 
változtatása több országban pszichiátriai szakvélemény és műtét kérdése. A 
posztgender társadalmak tehát sokkal többet jelentenek, mint a férfi és női 
szerepek átalakulását. 

A Gender Studies területén már megjelent az a megállapítás, hogy 
a nemek érzékeny vizsgálatára, kutatási és fejlesztési faktorként való alkal-
mazására szükség van az orvostudomány területén is (Schiebinger: 2011).  
A poszthumanizmus biotechnológiai megközelítései, a mesterséges repro-
dukció, és a posztgender társadalmak elképzelése azonban rámutatnak arra, 
hogy a nemek felfogása az orvostudományon belül, a fejlesztések hatására 
változhat. 



138

A poszthumanista elméletek tehát új irányt adhatnak a nemek körüli 
diskurzusoknak. Ebből a nézőpontból a posztgender berendezkedés elérésé-
hez nem csak társadalmi reformokra, hanem technológiai fejlődésre is szük-
ség van, ez a nézet tehát kívánatossá teszi az orvosi technológia fejlesztését, 
terjesztését. Hughes és Dvorsky cikke szerint a technológia lehetőségek már 
szinte adottak ahhoz, hogy megtörténjen az elmozdulás a patriarchális beren-
dezkedéstől és a bináris nemi rendszertől. Ez a meglátás azért tűnik túlzottan 
optimistának, mert nem veszi figyelembe a társadalmi kontextusok eltéréseit, 
a szabályozásbeli különbségeket és a hozzáférés egyenlőtlenségeit. A mes-
terséges reprodukció gyakori ellenérvei a hozzáférés antidemokratikussága, 
az eljárások költségigénye, és az országonként eltérő szabályozási rendszer. 
A tartósan magasnak tűnő árak a tehetősebb rétegeknek kedveznek, kizárva 
ezzel az alsóbb osztályokat. Az erős, biztos háttérrel rendelkező csoportok-
nak van lehetősége további erősödésre, a természetesnek vett reprodukció 
felülírására, ami még nagyobb egyenlőtlenséget szül. Továbbá, nemzetkö-
zileg egyezmény hiányában a szigorú szabályozással rendelkező országok 
olyan területekre telepítik ki a kutató, fejlesztő és gyártó kapacitásaikat, ahol 
a jogrendszer lehetővé teszi jelenlétüket. A Krolloke (2012) által is termé-
kenységi iparnak nevezett üzletág létrejöttének bizonyos országokban nincs 
törvényi akadálya, így a női testek termékké válnak egy piaci logika mentén 
működő rendszerben. Legtöbbször a leghátrányosabb helyzetű nők lesznek a 
legkizsákmányoltabb a termékenységi iparban. A fejlődő biotechnológia és a 
poszthumanizálódás folyamata tovább erősíthetik ezeket a jelenségeket. 

Az interdiszciplinaritás szerepéről

A poszthumanista állapot meghatározására ugyan nincs egyetlen kizárólagos 
fogalom, de sok diskurzusban megjelenik az a gondolat, hogy ennek jele-
ként, vagy ennek hatására az emberi test képességei, határai megváltoznak, 
az ember- állat-gép közötti határok elmosódnak, az olyan dualista berendez-
kedések, mint a jelenlegi nemi struktúra megkérdőjeleződnek. Korábban már 
érveltem az interdiszciplináris együttműködések fontossága mellett, és ezt 
a posztgender elméletekkel kapcsolatban szükségesnek tartom megerősíteni, 
hiszen ebben az esetben a poszthumanista elméletek és a technológiai fejlődés 
új perspektívát hoznak a Gender Studies tudományos diskurzusaiba. Fontos 
továbbá a társadalmi hatások, bioetikai dilemmák minél gazdagabb szem-
pontrendszerű vizsgálata. A poszthumanizmus jelenleg egy olyan fogalom, 
amelynek nemcsak fogadtatása, hanem elméleti megközelítése is számos el-
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lentmondást tartalmaz. A kérdés érzékenysége miatt sok esetben még az el-
méletalkotókon is megfigyelhető egy érzelmi viszony a poszthumanizmussal 
kapcsolatban: a szövegekben sok esetben explicit ellenérzések, vagy éppen 
lelkesedés fedezhetőek fel. Úgy gondolom, hogy a kritikai poszthumanizmus 
felfogása az, ami a leghasznosabb lehet akkor, hogyha racionális érvek men-
tén vizsgáljuk a kérdést, és ez az a megközelítés, ami az interdiszciplináris 
együttműködések kialakítására legnagyobb lehetőséget biztosít. 
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Absztrakt

A környezeti igazságosság, mint gondolati keret, követendő elv jelenik meg 
a társadalom-környezet rendszerek értelmezésében. Ha nem valósul meg, ak-
kor egyenlőtlen helyzetek, környezeti igazságtalanságok alakulnak ki. 

2010. október 4-én, Magyarországon korábban nem tapasztalt ipa-
ri katasztrófa történt az ajkai timföldgyár X. számú vörösiszap-tározójának 
gátszakadásakor. Ennek következtében 10 ember életét vesztette, 700 hektár 
földterület beszennyeződött, 270 ház megrongálódott és több mint 40 milli-
árd forintos kár keletkezett.
24  A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-
1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói 
személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program” című 
kiemelt projekt keretei között valósult meg.
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A tanulmány a vörösiszap-katasztrófa által okozott települési és tár-
sadalmi változásokat tárja fel Kolontáron, Devecseren és Somlóvásárhelyen. 
Arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan vélekednek az emberek a te-
lepülésükről, katasztrófáról, és a kialakult ingatlanpiaci helyzetről. A kérdő-
íves felmérés alapján a katasztrófára adott gyors válasz ellenére a közösségi 
tervezés elvei nem, vagy csak részben érvényesültek, ingatlanpiaci csapdahe-
lyzet alakult ki, ezért a lakosok elégedetlenek.

Kulcsszavak: Kolontár, környezeti igazságtalanság, kártérítés, társadalmi 
részvétel, társadalmi egyenlőtlenség, ingatlanpiaci csapda

Bevezetés

A társadalmi-gazdasági tevékenységeknek és természeti folyamatok-
nak megvan a maga térbeli vetülete, mely kölcsönösen befolyásolja az őt ki-
alakító döntéseket, eseményeket (Soja, E. W. 1989). A környezetünk lehető-
ségeket és erőforrásokat biztosít, melyek kiaknázása azonban nem mindenki 
számára biztosított azonos módon. Gyakran az előnyös gazdasági- és társa-
dalmi helyzet elérése másoknak hátrányt okoz, ráadásul a földrajzi környezet 
mindemellett nem csak esélyt, de kockázatot és veszélyt is hordoz magában.

A környezeti igazságosság egy elméleti keret, mely segít értelmezni a kör-
nyezetünkben zajló folyamatokat és annak társadalmi hatásait. Segítségével 
megérthetjük a környezethez kapcsolódó egyenlőtlenségek, igazságtalansá-
gok hátterét, okait, kialakulásának folyamatát, következményeit és térbeli 
elosztását (Walker, G. 2012). A környezeti igazságosság alapvetően a kör-
nyezet (mind épített-műszaki, mind természeti-földrajzi, mind mentális) és az 
igazságosság fogalmát, azok egymáshoz való viszonyát értelmezi. 

Az igazságosság fogalmi tartalmával részletesen foglalkozik több hazai és 
nemzetközi szakirodalom is (Málovics Gy. 2012, Nagy Gy. 2012, Tóth J. Z. 
2005, Domonkos P. 2001, Soja, E. W. 2010, Capeheart, L. – Milovanovic, D. 
2007, Okereke, C. 2006, Rawls, J. 1971) melyek közös pontja, hogy igaz-
ságosság egy választott értékítéleten alapuló fogalom, így több nézőpontból 
közelíthetjük meg. Egyesek szerint igazságos az, ha az emberek matemati-
kai, számszerű többsége előnyös helyzetben van (haszonelvű igazságosság), 
mások szerint az igazságosság akkor áll fenn, ha mindenkinek biztosítottak 
ugyanazok az emberi jogok (liberális egyenlőség) (1. ábra). 
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1. ábra: Az igazságosság különféle megközelítései (Forrás: saját szerkesztés)

A tanulmányban a Rawls és a Bullard-féle igazságosság fogalmak kombi-
nációját alkalmazzuk, miszerint igazságos az a helyzet, melyben mindenki 
számára ugyanazok a lehetőségek adottak, ahol mindenkinek joga van azonos 
minőségű, élhető környezethez, és annak védelméhez (Bullard, R. D. 1990, 
Rawls, J. 1971), és ha ez nem teljesül, akkor a hátrányosabbaknak megfelelő 
mennyiségű kompenzációt biztosítanak (2. ábra). 

2. ábra: az igazságosság Rawls és Bullard féle felfogása. (Forrás: saját szerkesztés)

A környezeti igazságosság akkor áll fenn, ha mindenki számára azonos lehe-
tőséget biztosítunk, hogy egészséges, élhető, kirekesztéstől mentes környe-
zetben éljen. Mindemellett csak olyan környezeti hatás, esemény (természeti 
katasztrófa, ipari szennyezés stb.) lehet igazságos, melynek pozitív vagy ne-
gatív hatásait méltányosan viselik az érintettek, megkülönböztetés nélkül. A 
tanulmányban megvizsgáljuk, hogy a vörösiszap katasztrófa esetében meg-
valósultak-e ezek az elvek. 

A vörösiszap katasztrófa nem csupán a természeti, de a társadalmi és gazda-
sági viszonyokat is megváltoztatta az érintett településeken. A tanulmányban 
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a kérdőíves adatok feldolgozásával arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a 
lakosok mennyire tartanak egy katasztrófa ismételt bekövetkezésétől illetve 
mennyire elégedettek az újjáépítéssel és a kártérítési folyamattal. A tanul-
mányban továbbá megvizsgáljuk, hogy a helyiek hogyan ítélik meg saját, 
jelenlegi és a katasztrófa előtti ingatlanpiaci helyzetüket.

  

Alkalmazott módszerek

A tanulmány elkészítéséhez a vörösiszap által legjobban érintett három tele-
pülésen (3. Ábra) 147 lakosnak tettünk fel a katasztrófával és az ahhoz kap-
csolódó kártérítési és újjáépítési folyamattal kapcsolatos kérdéseket. A meg-
kérdezettek 54,4%-át közvetlenül is érintette a katasztrófa.  

3. ábra: A vizsgált mintaterület elhelyezkedése (Forrás: saját szerkesztés)

A kérdőívezés 2014.02.28. és 2014.03.01. között zajlott, véletlen-
szám-táblázat segítségével, egyszerű véletlen mintaválasztási módszerrel. A 
kérdezőbiztosok a Szegedi Tudományegyetem geográfus alap- és mestersza-
kos hallgatói voltak. Az egyes településeken a kérdőívek számát részben a 
népességszám és a katasztrófa általi érintettségtől függően alakítottuk ki, így 
Devecseren és Kolontáron arányaiban több kérdőívet töltettünk ki, mint Som-
lóvásárhelyen (1. táblázat).
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2013. év Devecser Kolontár Somlóvásárhely

Lakónépesség (fő) 4427 690 1153

Háztartások száma (db) 1692 259 441

Kérdőívek száma (db) 93 39 15

A kérdőívek aránya (%) 63 27 10

Megkérdezett lakosság ará-
nya (%) 2,10 5,65 1,30

Megkérdezett háztartások 
aránya (%) 5,50 15,06 3,40

1. táblázat: A települések népessége, háztartásainak száma és a kérdőívek települé-
sek szerinti megoszlása. (Forrás: KSH T-STAR, kérdőíves felmérés, saját számítás)

Eredmények

Devecseren jelentősen, Kolontár esetében kisebb mértékben át-
alakult a lakásállomány, míg Somlóvásárhelyen egyáltalán nem történt a 
katasztrófa következtében településszerkezeti változás, mely az eredmények 
alapján ténylegesen befolyásolta, azt, hogy a lakosok mennyiben szeretnek, 
vagy nem szeretnek a településen élni. 

A megkérdezett lakosok többsége szeret, illetve nagyon szeret településén 
élni (56%), és a válaszadók csupán valamivel több, mint negyede nem, vagy 
nagyon nem szereti (26%) jelenlegi lakhelyét. Azonban ha nem a teljes mintát 
vesszük figyelembe, hanem települési bontásban vizsgáljuk meg a válaszok 
megoszlását, akkor igen nagy eltérést tapasztalhatunk az előbbi eredményhez 
képest (4. ábra). 
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4. ábra: Mennyire szeret a településen élni?   Kérdésre adott válaszok megoszlása 
településenként (Forrás: kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés)

Somlóvásárhely esetében a kis elemszám miatt nem lehet következtetni a la-
kosok tényleges véleményére. Azonban a kérdőívezés során a kérdezőbizto-
sok általános tapasztalata az volt, hogy a települést elkerülte a vörösiszap, 
jelentősebb károk sem az ingatlanokban, sem emberi egészségben nem kelet-
keztek, így a lakosoknak nincs miért félniük egy esetleges újbóli katasztrófá-
tól, és akár kevesebb okuk lehet nem szeretni településüket. 

Devecser esetében az elégedetlenség szembetűnőbb, azonban a válaszadók 
majdnem fele itt is szeret településén élni, és csupán kevesebb, mint egyhar-
mada nem. Ez azonban még így is sokkal nagyobb arány a másik két telepü-
léshez képest. Devecser esetében a bizonytalan válaszadók aránya is jelentős, 
majdnem a válaszadók negyede. Ez abból következhet, hogy a katasztrófa 
után a településen számos olyan társadalmi folyamat (pl.: romák beköltözése) 
és településszerkezeti átalakulás (pl.: új városközpont kialakítása) zajlott le, 
amivel a lakosok nem értenek egyet, és bár szeretnek a településen élni, ez 
mégis zavarhatja őket. 

A megkérdezettek a kérdőív azon kérdésére, hogy elköltöznének-e, ha tehet-
nék, többségben az egyáltalán nem és az inkább nem választ adták (53,1%), 
azonban az elköltözni vágyók is magas arányt képviselnek (39,5%), mely 
országos szinten is magas értéknek számít. Azonban ahogyan az előzőnél, 
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úgy ennél a kérdésnél is nagy eltéréseket tapasztalhatunk települési szinten. 
Kolontáron a válaszadók háromnegyede, Somlóvásárhelyen kétharmada nem 
költözne el lakhelyéről. Míg Devecser esetében a válaszadók csaknem fele 
támogatta a költözést, abban az esetben, ha arra lehetősége lenne.

A kérdésre adott válaszok azonban nem csak településenként mutattak elté-
rést. Ha az alapsokaságból leválogatjuk azokat a válaszadókat, akik nem a 
településen születtek, akkor a megkérdezettek leggyakrabban az elköltözést 
támogatták. 

A költözési hajlandóság, a település szeretete sok esetben összekap-
csolódik a katasztrófa okozta kiszolgáltatottsággal. A megkérdezett lakosok 
többsége (60,2%) nem tart egy esetleges újbóli katasztrófától. Sok esetben 
ennek hátterében az áll, hogy az érintettek új helyre költöztek, mely a te-
lepülés a korábbinál egy magasabban lévő pontján van, amit nem önthet el 
a vörösiszap. De előfordult olyan indok is, mely szerint a katasztrófa óta a 
szakhatóságoktól a térség és a tározók is kiemelt figyelmet kapnak így esély-
telen, hogy még egyszer bekövetkezzen bármi hasonló. 

A települések közelében lévő vörösiszap tározó jelenléte a válaszadók 61%-
át nem zavarja. Több esetben azért válaszoltak így, mert egész életükben a 
mellette éltek és már megszokták azt. Annak ellenére, hogy nem zavarja a 
válaszadókat a tározó jelenléte a megkérdezettek 55%-a szerint aggódnia kell 
saját és családja egészségéért. Ennek indoka azonban csak részben a vörösi-
szap-ülepítő medence okozta szennyezéstől való félelem. Van, aki életkora, 
mások a gazdasági körülmények miatt tartják egészségi helyzetüket aggá-
lyosnak.

Az adatok bár azt mutatják, hogy a többséget nem zavarja a tározó közelsége 
és nem tart egy újabb katasztrófától, az ezzel ellentétesen gondolkozók jelen-
tős arányt képviselnek a válaszadók között. Ezért ennek a „kisebbségnek” a 
helyzetével mindenképpen érdemes foglakozni, hiszen az igazságosság nem 
feltétlenül a többség számára kedvező helyzetet jelenti – ahogyan azt a koráb-
ban említett haszonelvű igazságosság elmélete tartja –, hanem sokkal inkább 
a méltányosságot, és az általánosan egyenlő lehetőségek biztosítását. Koráb-
bi, árvízi területen végzett kutatások bizonyították, hogy gyakran a megkér-
dezettek nincsenek tisztában a rájuk veszélyt jelentő folyamatokkal és azok 
hatásaival (Bajmócy et al. 2012), ez is indoka lehet annak, hogy a többséget 
nem zavarja a tározó. 

A megkérdezettek 47,8%-a szerint nem veszélyesebb ezeken a településeken 
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élni, mint máshol, emellett a válaszadók közel azonos arányban gondolják 
azt, hogy ismerőseik veszélyesnek (40,7%) illetve veszélytelennek (41,4%) 
gondolják jelenlegi lakhelyüket. Devecser a másik két településhez képest 
sokkal megosztottabb ezekben a kérdésekben. A válaszadók több, mint fele 
szerint nem veszélyesebb a település, azonban a devecseriek szerint ismerő-
seik inkább azt gondolják, hogy lakóhelyük veszélyes. 

A szakirodalom szerint a környezeti igazságtalanság általában gazdaságilag 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokat jobban érinti, hiszen a környezetüket 
szennyező beruházások megélhetést biztosítanak, így azok megszüntetése 
létbizonytalanságot teremtene (Walker G. 2012). Az iszapkárosult települé-
sek esetében ez a helyzet megmutatkozik a válaszok alapján. A válaszadók 
arra a kérdésre, hogy az embereknek általánosságban el kell-e viselniük 
az ipari szennyezést a munkahelyekért cserébe 78%-ban „nem”-mel vagy 
„részben”-nel adtak választ. Azonban azt a felvetést, hogy Ajkán meg kell 
szüntetni a timföldgyártást 79%-ban nem, vagy részben támogatták. Mindez 
mutatja, hogy a lakosok elvben elítélik a szennyező beruházásokat, azonban 
ha közvetlen környezetükre vonatkozik hasonló kérdés, akkor szolidaritást 
vállalva a válaszadók nagy része inkább nem mondana le a beruházásról, 
hiszen az másoknak megélhetést biztosít. Érdekes tény, hogy a lekérdezés 
időpontjában már nem működött a timföldgyártás a MAL-nál, azonban ezt 
csak egyetlen megkérdezett említette, a lakosok azonban még mindig nagy 
foglalkoztatóként tekintettek a cégre.

A környezeti igazságosság egyik alapfeltétele a hátrányos helyzetű 
csoportok megfelelő kompenzációja. A katasztrófa után a helyreállításról 
és a kármentesítésről a kormányoldali és az ellenzéki sajtóban is elismerő-
en nyilatkoztak, azonban sok esetben a lakosság véleménye ettől eltérő volt. 
Az iszapkatasztrófa utáni helyreállításba a lakosságot nem, vagy csak részle-
gesen vonták be, így sok esetben a lakosok elégedetlenek a fejlesztésekkel, 
kárrendezéssel. A kompenzációs folyamat egyik eleme az információ biztosí-
tása. A lakosok a katasztrófa közben és után is hiányolták a megfelelő infor-
mációáramlást (57%). 

Egy katasztrófa után a helyreállítási folyamat gyakran konfliktusforrás a he-
lyi közösségben, így volt ez a vizsgált települések esetében is, melynek egyik 
oka a nem megfelelő anyagi kártérítés. A közvetlen és közvetett károsultak 
68%-a véleménye szerint nem kapott megfelelő mennyiségű kártérítést, 
pénzt. Sok esetben panaszkodtak a megkérdezettek arra, hogy a megsemmi-
sült érték csupán töredékét fizette ki a biztosító vagy az állam. 
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A válaszadók háromnegyede szerint a helyreállítás kellően gyors volt, azon-
ban pár esetben megjegyezték, hogy ugyan gyors, de felületes volt a folya-
mat. A környezeti károk felszámolásával is hasonló mértékben elégedettek az 
emberek (5. ábra).

5. ábra: A környezeti kárfelszámolással való elégedettség (Forrás: kérdőíves 
felmérés alapján saját szerkesztés)

Összességében a válaszadók 67%-a nem volt elégedett a kármentesítéssel , 
mely azonban a környezeti igazságosság megvalósulásának egyik alapeleme. 
Így ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy fennáll a környezeti igazságtalan-
ság a vizsgált települések esetében.

Az érintett települések gazdasági kiszolgáltatottsága mellett sok esetben az 
ingatlanpiaci helyzet is hozzájárul az úgynevezett utólagos, vagyis ex post 
környezeti igazságtalanság kialakulásához (6. ábra). 

6. ábra: Az ingatlanpiaci csapdahelyzet kialakulása és egy területegység leértékelő-
dése (Forrás: saját szerkesztés)

A devecseri térség ingatlanpiacán általános leértékelődés figyelhe-
tő meg, részben a gazdasági válság részben pedig a katasztrófa hatására. A 
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megkérdezettek ingatlanjai átlagban fele annyit érnek, mint a katasztrófa 
előtt. A válaszadók hajlandóak lennének áron alul eladni ingatlanjukat, azon-
ban ez az érték még így is a jelenlegi érték duplája lenne (2. táblázat). 

Mennyit ér most ingat-
lana?

Mennyit ért korábban 
ingatlana?

Mennyiért lenne haj-
landó eladni ingatlan-

ját?
4 695 312 Ft 11 684 020 Ft 8 565 217 Ft

2. táblázat: A mintaterület ingatlanjainak átlagos értékváltozása (Forrás: kérdőíves 
felmérés alapján saját számítás)

A kérdőíves vizsgálat rámutatott arra, hogy a térség ingatlanpiaci 
helyzete nagyon rossz, a válaszadók szerint a házak szinte teljesen eladhatat-
lanok, ha mégis, akkor azt csak hosszabb idő után, nagyon áron alul tehetik 
meg. (7. ábra). 

7. ábra: A válaszadók véleménye a mintaterület ingatlanpiaci helyzetéről (Forrás: 
kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés)

Azok a lakosok, akik el szeretnének költözni, a nyomott ingatlanárak 
miatt nem tudják eladni házaikat, lakásaikat, vagy ha eladják, akkor annak 
értékén máshol nem jutnak új ingatlanhoz. Ezért a költözni vágyók inkább 
helyben maradnak, csapdahelyzetbe kerülnek, melyből csupán külső segít-
séggel tudnának kitörni. 

Összegzés

Kolontárt, Devecser és Somlóvásárhelyet a vörösiszap elöntés eltérő mér-
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tékben érintette, így a lakosok eltérő véleménnyel vannak az eseményről és 
eltérő módon állnak a probléma kezeléséhez. 

A települések közül Devecsert érintette leginkább a vörösiszap, többek között 
ezért a lakosok kockázatosabbnak tartják a tározó közelségét, veszélyesebb-
nek a környéket, míg ez a kérdés kevésbé osztotta meg a kolontári és somló-
vásárhelyi válaszadókat. A katasztrófa ugyan nem okozott olyan nagy károkat 
az utóbbi két település esetében Devecserhez képest, mégis az ingatlanpiaci 
helyzetet itt is rossznak ítélik a lakosok.  

A válaszadók többsége szeret településén élni, ha tehetnék, akkor sem költöz-
nének el. Mindemellett jelentős a költözni vágyó csoport aránya, mely közel 
40%-os arányt mutat. A költözni vágyók gyakran ingatlanpiaci helyzetüknél 
és gazdasági kiszolgáltatottságuknál fogva nem hagyják el a települést. Ér-
dekes tény, hogy a tározó jelenléte a megkérdezettek többséget nem zavarja, 
azonban itt is igen jelentős az ellentétes válaszadók aránya. Igazságos és mél-
tányos-e többség-kisebbség alapon megoldást kínálni egy olyan problémára, 
ahol a társadalmat erősen megosztja a kérdés.

A kutatás rámutatott, hogy a lakosság alapvetően elégedetlen a kártalanítás 
folyamatával, a környezeti igazságtalanság a települések esetében fennáll, 
hiszen az igazságosság fogalom egyik lényeges eleme, a kompenzáció nem, 
vagy csak részlegesen teljesül.  
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Absztrakt

Az elmúlt évek információrobbanása és a tudomány mediatizálódása felveti 
a kérdést, hogy a kutatói tevékenység társadalmi támogatottságának növelése 
érdekében milyen szempontok alapján érdemes egy tudástermeléssel foglal-
kozó intézménynek kommunikációs és PR-stratégiát alkotni. E tanulmány el-
sősorban e szempontok meghatározását kívánja támogatni, egy – a Publikus 
Tudományfelfogás (PUS) korábbi modelljeit kiegészítő – perspektíva bemu-
tatásával, mely már nem eszközként, hanem befolyásoló tényezőként tekint a 
tudósközösségek és a laikus nyilvánosság közötti interakció platformjára. A 
dolgozat Bruno Latour: Cselekvő Hálózat Elméletének (ANT) alkalmazása 
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mellett érvel, mely nem zárja ki sem a humán, sem a tárgyi komponenseket 
a tudományt alakító ágensek rendszeréből. A tézis szerint a gyorsan fejlődő 
kommunikációtechnológia önálló szociológiai cselekvőként való definiálása 
és a tudomány intézményrendszerébe való integrálása segíthet pontosabban 
megérteni a tudásátadás összetett és sokszínű csatornáinak működését, az is-
meretterjesztés hatékonyságát befolyásoló tényezőket, valamint a tudomány-
kommunikáció során megjelenő eltérő érdekeket. A tanulmány gyakorlatban 
is hasznosítható eredménye, hogy a tudományos tartalmú közlésfolyamattal 
foglalkozó szakemberek sikeresebben kezelhetik a tudomány kommuniká-
ciós rendszerének érdekütközésektől hangos hálózatát és a szereplők között 
fellépő konfliktusokat.

Kulcsszavak: Tudománykommunikáció, Publikus Tudományfelfogás, La-
tour, ANT, Tudományszociológia

Bevezetés a tudománykommunikációba

A tudományos-technikai ismeretek a társadalom fejlődésének leg-
főbb mozgatórugói: naprakész, helytálló információk nélkül az emberi civili-
záció tudása aligha gyarapodna. A körülöttünk létező világ megismeréséhez 
szükséges elemi kíváncsiság a természettudományos megismerés módszer-
tanát fokozatosan kitágította: a XXI. században már nemcsak a természeti 
jelenségekre tudunk magyarázatot adni, de számos korszakalkotó jelentőségű 
technikai vívmány működését is ismerjük. Az információrobbanás folyama-
tosan bővülő ismerethalmaza komoly kihívást jelent a már meglévő tudás-
rendszereknek, mely akár újabb tudományos paradigmaváltásokhoz vezethet. 
A tudománykommunikáció eszköztára ehhez ad segítséget: a tudományos 
gondolkozásmód terjesztése mellett a tudomány eredményeinek, s a társadal-
mi életben betöltött szerepének ismertetése a célja. Feladata, hogy a kutatók, 
professzorok, akadémikusok tudományról való beszédmódját érthetővé te-
gye a laikusok számára: üzeneteivel tehát elsősorban a közvéleményt célozza 
meg. Eszköztára jól mutatja művelőinek összetettségét is: a különböző tudo-
mányos kiállításokkal, szabadtéri tudományos fesztiválokkal kezdve a kevés-
bé látványos megjelenési formákig, a tudományos újságírásig, tudományos 
médiaproduktumokig jutva számos kommunikációs termék alkotja.

 Jelen tanulmány a tudományos kommunikációkutatás rövid történeti 
áttekintését követően a tudomány mediatizálódásának legfontosabb követ-
kezményeit és az azokra adott válaszokat keresi. Amellett érvel, hogy a Pub-
likus Tudományfelfogás (PUS) nyilvánosság-kutatói közösségek kapcsolatát 
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leíró modelljei hiányosak abban a tekintetben, hogy eszközként, nem pedig 
befolyásoló tényezőként tekintenek a köztük lévő interakció platformjára. A 
dolgozat bemutatja, hogy az utóbbi években hogyan vált a kutatók létszük-
ségletévé, hogy finanszírozásuk és munkájuk társadalmi támogatottságának 
növelése érdekében abban a közegben is igazolják tevékenységüket, amely 
egyre inkább meghatározza a döntéshozók tájékozódását, vagyis a tömeg-
kommunikációban. A tézis szerint a kommunikációtechnológia önálló szo-
ciológiai cselekvőként való definiálása és a tudomány intézményrendszerébe 
való integrálása segíthet pontosabban megérteni a tudásátadás összetett és 
sokszínű csatornáinak működését, az ismeretterjesztés hatékonyságát befo-
lyásoló tényezőket, valamint a tudománykommunikáció során megjelenő 
érdekeket. A média és tudomány rendszerének ilyen komplex összekapcsolá-
sához Bruno Latour: Cselekvő Hálózat Elméletét (ANT) használom fel, mely 
nem zárja ki sem a humán, sem a tárgyi komponenseket a tudományt alakító 
ágensek rendszeréből. Az elmélet bemutatását és a Publikus Tudományfelfo-
gás modelljeihez kapcsolását követően a tanulmány végül néhány gyakorlati 
problémát villant fel, melyre megoldást jelenthet, ha e komplex perspektívát 
nemcsak a tudományos tartalmú közlésfolyamattal foglalkozó szakemberek, 
de a kutatók is elsajátítják.

A dolgozat nem szociológiai elemzés, hanem társadalomelméleti ér-
tekezés, mely nem vállalkozik többre, minthogy bemutassa az ANT szemlé-
letmódját a tudománykommunikációra vonatkoztatva, s érzékeltesse: a tu-
domány intézményrendszere a kutató-laikus viszony radikális átalakulásával 
sokkalta inkább egy érdekütközésektől hangos hálózatra hasonlít, mint egy-
mástól független, egyirányú interakciók sokaságára.

A tudományos kommunikációkutatásról

A dolgozat második fejezete a közlés ismeretközvetítő szerepéről 
szól, röviden bemutatja a tudománykommunikáció elméleti alapjait, majd az 
azt vizsgáló kutatásit terület főbb mérföldköveit. A tudományfilozófusok ál-
tal a három legfontosabbnak tartott tudásszerző mechanizmus a tapasztalat, 
a következtetés és a közlés. Bár az utóbbi megbízhatatlansága miatt kisebb 
szervező erővel bír a tudományos termék előállításában, azonban a tudomány 
intézményrendszerének belső működésében és a tudás terjesztésében kiemelt 
szerepet tölt be. A civil lakosság tudományos műveltségét, hétköznapi dön-
téseit a kutatók kommunikációjának minősége és az interakció csatornája je-
lentősen befolyásolja. Ismereteink többsége e közlés eltérő formáiból fakad, 
s tudáskészletünket személyes benyomásaink és következtetéseink jóval ki-
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sebb arányban alakítják, mint a befogadott tudományos-technikai üzenetek 
(Kutrovácz-Láng-Zemplén 2008, 308.)

A tudományos gondolkozásmód terjesztése, a tudomány eredmé-
nyeinek, s a társadalmi életben betöltött szerepének ismertetése a tudomány-
kommunikáció feladata, mely a média eszköztára segítségével köti össze a 
laikus nyilvánosságot a kutatói közösségekkel. Míg a tudományfilozófiában 
és tudománytörténetben a részterületek jól körülírt fogalomtárra és behatárol-
ható ismereti háttérre épülnek, addig a tudománykommunikáció elsősorban 
interdiszciplináris elemzésre alkalmas: nemzetközi kutatói között találunk 
filozófusokat, szociológusokat, kommunikációelmélettel és tömegkommuni-
kációval gyakorlatban is foglalkozókat, internet-kutatókat, társadalomtudó-
sokat egyaránt. 

A tudományban zajló kumulatív interakciók hatásait vizsgáló kutatási 
terület alapjait Robert K. Merton és John Ziman fektették le, akik a tudomány 
normarendszerét a társadalmi struktúrába illesztve vizsgálták. Munkásságuk 
az 1970-es évektől kezdve számos párhuzamosan fejlődő – elsősorban az ok-
tatási rendszert érintő – tudományszociológiai, -történeti, -filozófiai kutatási 
irányt ihletettek, melyek végül a Publikus Tudományfelfogás (Public Unders-
tanding of Science) gyakorlati programjában váltak egységes, a tudomány la-
ikusok általi megértését vizsgáló és fejlesztő módszertanná. Magyarországon 
behatóbban az MTA Filozófiai Kutatóintézetének munkatársai (Palló Gábor, 
Nyíri Kristóf, Laky János), az MTA Kutatásszervezési Intézete (Tolnai Már-
ton, Mosoniné Fried Judit) és a BME Filozófia Tanszék műhelyei (Fehér 
Márta, Margitay Tihamér, Hronszky Imre) foglalkoznak a tudományos telje-
sítmény reprezentálásának elméleti hátterével.

A PUS területe arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen viszony-
ban áll a lakosság a tudományos termékkel, milyen képet kommunikál a mé-
dia a tudományról, hogyan és milyen csatornákon, eszköztárak segítségével 
alakul ki a felek közti bizalom. A Jane Gregory és Steve Miller nevéhez köt-
hető PUS egyszerre kifejezi „mind a tudomány társadalmi megértésére vo-
natkozó normatív és gyakorlati meghatározásokat, mind a tudományterület 
vezérelveit, mind azt a társadalmi és oktatási mozgalmat, amely a probléma 
felvetése nyomán született; a kifejezés ugyanakkor munkaköri leírás, kutatá-
si terület és gyakorlat akadémikusok és kommunikátorok számára” (Pintér 
2013, 23).
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A Publikus Tudományfelfogás két modellje

A Publikus Tudományfelfogás két alapvető modellt használ a tu-
domány és társadalom kommunikációjának leírására: a deficit-modellt és a 
kontextus-modellt, melyek számos tudománynépszerűsítő erőfeszítés irány-
adó sémájaként a szélesebb társadalom aktív bevonását és a tudományos té-
mák iránti érdektelenség leküzdését célozzák. Tanulmányom második feje-
zete e két modellel foglalkozik, s összegzi, hogy a laikusok milyen módon 
találkoznak a különböző tudásformákkal, s a kutatók szerint mely tényezők 
befolyásolják a tudományos műveltséget.

A deficit-modell abból indul ki, hogy a hétköznapi ember feje üres, 
vajmi keveset tud az új tudás előállításáról, a kutatási eredmények társadalmi 
aspektusairól, a tudósok kommunikációs képességei pedig nem elég kielé-
gítőek, hogy ezt ellensúlyozzák (Gregory-Miller 2000, 89). A francia tudo-
mányszociológus Bruno Latour erre használja a fekete doboz metaforát, mely 
szerint a felhasználók nem képesek a tudományos módszerek, eljárások és 
berendezések bonyolult és zárt egységét áttekinteni, de erre mindaddig nincs 
is szükség, amíg az jól működik a rutinszerű felhasználások során (Latour 
1987). A deficit- modell szerint a tudomány elsődleges feladata a megbízható 
ismeretek hiányának pótlása, így intézményeinek a folyamatos tudásterme-
léssel párhuzamosan közlés-alapú ismeretterjesztést is célszerű művelnie. 
A PR-tevékenység mellett a társadalom tudományosságra oktatása-nevelése 
során a szórakoztatás (infotainment) és transzparencia is fontos szempontok: 
előbbi a minél szélesebb körű befogadást és utánpótlás kinevelését segíti, 
utóbbi pedig a jelentős állami támogatásból működő tudományos intézmény-
rendszer tevékenységét legitimálja.

A deficit-modellt számos bírálat érte: egyrészről a kész tudomány 
befogadására buzdít, ezért nem igazán érdekli, hogy a laikusok mikor érzik 
szükségét annak, hogy konkrét kérdésekkel a tudomány felé forduljanak; 
másrészről pedig a laikusok merőben más problémákkal találkoznak, mint 
a tudósok, így semmi nem támasztja alá a modell mögött meghúzódó azon 
feltevést, hogy sikeresebbek lennénk a mindennapjaikban, ha több tudományt 
erőltetnének a fejünkbe (Sturgis-Allum 2004).

A Publikus Tudományfelfogás másik modellje már figyelembe ve-
szi, hogy tudomány és nyilvánosság találkozása mindennapi szituációkban, 
a média csatornáin keresztül történik és a laikusok tudományos érdeklődése 
a világban való eligazodás problémáinak összességébe illeszkedik. A kont-
extus-modell szerint az emberek feje tele van ismeretszerzési stratégiákkal, s 
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a nyilvánosság csupán konkrét döntési helyzetekben, információszerzés irá-
nyából igényel tudományos szakértelmet (Gregory-Miller 2000, 98). Esze-
rint a Publikus Tudományfelfogás célja a tudományos és hétköznapi érdekek 
közös fórumának megteremtése, vagyis minőségi kapcsolat kiépítése a még 
készülő (és nem csak tankönyvi) tudomány és az állampolgárok között.

A tudomány mediatizálódása

A Publikus Tudományfelfogás fejlődése jól mutatja a tudományos 
kommunikációkutatás perspektívájának kiszélesedését: a tudomány intéz-
ményrendszeréből és a nyilvánosságból álló kezdeti kételemű modell egyre 
heterogénebbé vált a kommunikációtechnológia fejlődésével és a társadal-
mi szempontok artikulálásával. (Napjainkra tulajdonképpen már a terminus 
technicus is megváltozott: PUS helyett egyre inkább PEST-ről, azaz Public 
Engagement of Science and Technology-ról vagy PPS-ről, Public Participa-
ting of Science-ről érdemes beszélni. Előbbi megpróbál közös platformot lét-
rehozni a konkrét kutatási tevékenységek és a tudományszociológiai interp-
retációk között (Pitrelli 2003), utóbbi pedig a laikusok aktív bevonását jelenti 
a tudományos döntéshozatalba.) Tanulmányom negyedik fejezete a modern 
tudománykommunikációban végbemenő folyamatokat tárgyalja, s arra a kér-
désre keresi a választ, hogy a globális médiatér hibrid felületei torzítják-e 
a tudományról alkotott társadalmi képet, vagy segítik az informálódást, és 
közvetve javítják-e az életminőséget.

A 2000-es évektől nemcsak az ismeretterjesztés lép túl a hagyomá-
nyos keretein, de a tudomány maga is mediatizálódik: az egyetemes tudás 
beszédmódját, a róla alkotott társadalmi képet, sőt már magát a tudás fogal-
mát is elkezdték a tudományos interakciónak teret adó médiumok sajátossá-
gai alakítani (Kondor 2001, 67). A tudományos ismeretek terjesztésében a 
média mindig is ambivalens pozíciót foglalt el, hiszen a kritikusok szerint a 
szórakoztató, könnyen befogadható forma nemcsak megkérdőjelezi a tudo-
mány jelentőségét, de erősen leegyszerűsíti a kutatók bonyolult eredményeit, 
miközben tömegek számára teszi vonzóvá azokat. A tudósok hagyományos 
norma- és szabályrendszerét gyakran figyelmen kívül hagyva, az utóbbi 
években a társadalmi célú tudományos tájékoztatás elkezdte beépíteni az 
„edutainment és az „infotainment” bulvár-ízű fogalmait, így gyakran tisztá-
zatlan marad a különbség a valódi tudomány és a média által tudományosnak 
beállított, de csupán rendszerezett állítások egyéb formái között (Pintér 2013, 
19). Nyilvánvaló tehát, hogy a tudományos tartalmú közlésfolyamat. speci-
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ális képességeket és eszköztárat kíván egy olyan komplex „termék”, mint 
a tudomány népszerűsítésére, és ez gyakran nem egyezik meg a tudomány 
belső hierarchiájában elfoglalt státusszal. Ennek hatására előfordul, hogy 
olyan tudósok válnak hiteles és népszerű közszereplőkké, akiket a kutatói 
vagy akadémikus szcéna kevéssé ismer el, s ez a folyamat inverz módon is 
működik: ezek a médiasztárok a populáris reprezentációiknak köszönhetően 
a médiában megszerzett kreditjeiket a tudomány társadalmi beágyazottsága 
miatt végül szakmai elismerésre, kutatói támogatásra váltják.

A szórakoztató televíziós sorozatok, internetes tartalmak, áltudomá-
nyos irodalmak hatására a közbeszédben is megjelentek az ún. „New Age 
tudományok”, melyek tovább erősítették a tudományos témák egyszerűsítése 
iránti igényt és a laikus nyilvánosság szenzációéhségét azáltal, hogy speciális 
és gyakran nem a klasszikus tudományágakba vágó eredményeket állítanak 
a középpontba. Bencze Gyula ezt a jelenséget így összegzi: „a tudományos 
ismeretterjesztés ma a manipulatív tömegkultúra része, s kevés kivételtől elte-
kintve a korrektségre való törekvésnél erősebb motivációja a szenzációkeltés 
igénye, s a tudomány fetisizálása. Ez pedig kedvez az ilyen bombasztikus, jól 
hangzó kijelentéseknek, amelyek ugyanakkor sejtelmesebbé és hatásosabbá 
válhatnak, ha tulajdonképpeni értelmük homályban marad. A manipulatív tö-
megkultúrában nevelkedett olvasó (néző) pedig éppen erre vágyik: gyorsan 
fogyasztható szellemi hamburgerre, amely megragadja fantáziáját, de külö-
nösebb szellemi erőfeszítést nem kíván tőle” (Bencze 1993). A tudástermelés 
és -átadás e mértékű médiumbefolyásoltsága az utóbbi években bekerült a tu-
dományszociológia főáramába, mely a tudomány kommunikációs pozícióját 
információs hálózatokon és a nyilvánossággal való együttműködésen belül 
kezdte értelmezni. (Palló-Laki 2003).

A tudomány tömegmédiabeli reprezentáltságának változásai azonban 
nemcsak társadalmi és kulturális szempontból relevánsak, hiszen a fogyasztói 
igények hatására a tudomány belső viszonyai is elkezdtek átalakulni. (Palló 
2007). A tudományos intézmények szerveződésében egyre hangsúlyosabbá 
válik a transzparencia, így a kutatói szerepek kibővülésével tudománymene-
dzseri és marketingfeladatok is hárulnak az intézetek munkatársaira (Mosoni-
né-Tolnai 2005). Megjelentek a személyek – s nemcsak intézmények – nevei 
az erőforrás-szerzésért folytatott harcban, s a tudósközösségek megítélésében 
a tudományművelés érdemi tartalma mellett egyre hangsúlyosabb a kapcso-
latépítés során nyújtott teljesítmény is. A perszonalizációval párhuzamosan 
új hatás-, és munkakörök jönnek létre, a tudományos értékelési trend 
sztenderdjei pedig elasztikussá válnak. Projekttervezéskor megjelennek a civil 
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szempontok, melyek kihatnak a tudományos kutatás tartalmi vonatkozásaira 
is a témaválasztással kezdve az erőforrás-felhasználáson át szakmai profi-
lokig jutva (Eurobarometer 2005). „A tudós finanszírozása és munkájának 
társadalmi támogatottságának növelése érdekében abban a közegben is iga-
zolnia kell tevékenysége relevanciáját, amely egyre inkább monopolizálja a 
döntéshozók tájékozódását – tehát a tömegkommunikációban” (Fábri 2008, 
85).

A médiában való megjelenés létszükséglete a tudománynak, ugyan-
akkor „klasszikus értékű és kifejeződésű társadalmi intézményként eleve vesz-
tes pozícióban van a médiatermékekkel, érzékenyebb következményekkel a 
torzításokkal szemben” (Fábri 2008, 89). Mivel a rohamosan fejlődő kom-
munikációtechnológia és a digitalizálódó médiapiac nemcsak lehetőség, de 
kényszer is, ezért olyan stratégia kidolgozását igényli, mely képes a tudomány 
évszázados identitását és pozícióját presztízsveszteség nélkül erősíteni. Ehhez 
azonban a PUS összes szereplőjének tudatosítania kell, hogy a tudomány 
intézményrendszere a kutató-laikus viszony radikális átalakulásával inkább 
egy érdekütközésektől hangos hálózatra hasonlít, mint egymástól független, 
egyirányú interakciók sokaságára.

A tudomány társadalmi pozícionálását kommunikációs és médiakér-
désként Bruno Latour Cselekvő Hálózat Elmélete (ANT) segít feltenni, mely 
a PUS modelljeivel szemben nem eszközként, hanem befolyásoló tényező-
ként tekint az interakció platformjára, így biztosítva lehetőséget a tudomány 
hálózatába önálló szociológiai cselekvőként integrálni a kommunikációtech-
nológiát. Mivel az elmúlt években az információátadás körülményei és fel-
tételei meghatározó aktorrá nőtték ki magukat a tudomány összetett és sok-
színű kapcsolathálózatának működését, s az ismeretterjesztés hatékonyságát 
illetően, így a tudománykommunikációs szakemberek számára hasznos lehet 
elsajátítani az ANT szemléletmódját, mely nemcsak a szereplők közt zajló 
viszonyokat, de céljaikat és konfliktusaikat is láttatni engedi.

Bruno Latour Cselekvő Hálózat Elméletének alkalmazása

Bruno Latour a tudománytanulmányok egyik legmeghatározóbb 
alakja: kutatásaira nemcsak a tudományszociológia, de a filozófia és az ant-
ropológia képviselői közül is rengetegen hivatkoznak. Programjának kiin-
dulási pontját a „laboratory studies” területe jelentette, ahol a szakemberek 
napi tevékenységének és tudományos kultúrájának megfigyelésével kidol-
gozta a tudás antropológiai vizsgálatát (Latour-Woolgar 1979). Fókuszában 
a tudományos elméletek elemzését felváltja a kutatói gyakorlat megfigye-
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lése, így a makroszintű magyarázatok helyébe mikroszintű cselekvők és az 
általuk létrehozott szövevényes hálózatok kerültek. Latour elsődleges célja, 
hogy a tudományról való gondolkodás megszokott, legtöbbször problema-
tikus mechanizmusainak megkerülésével olyan modellt hozzon létre, ami 
képes a technikai és társadalmi rend megszilárdulásának, mint egymástól el-
választhatatlan, közös folyamatnak a bemutatására (Latour 1999). Cselekvő 
Hálózat Elméletében a tudományt nem „tiszta” módon, környezetétől, kap-
csolati hálózatától markánsan elkülönítve vizsgálja, hanem a társadalommal 
összefonódó tudományterületek együttes elemzését választva, kialakítja a 
tudományszociológia komplexitások tettenérésére törekvő megközelítését 
(Némedi-Szabari 2005).

Latour előfeltevése szerint a szociológia képviselői eddig nem defi-
niálták a cselekvést és magukat a cselekvőket is figyelmen kívül hagyták (La-
tour 2005). Az 1980-as években Michael Callon-nal és John Law-val erős 
kritika alá vonták a hagyományos szociológiai nézőpontokat, s létrehoztak 
egy új interdiszciplináris iskolát, amely felszámolta azt a technikakutatások 
területén kialakított korábbi módszertant, ami a társadalom alapegységének 
egy statikus, kívülről definiált, homogén és autonóm tényezőt tekint. Ekkor 
született munkáiban már a techno-tudományos tevékenység struktúrájának 
feltérképezésével foglalkozik, s a tudás létrehozását egy intellektuális termék 
közösségi előállításának hosszú láncolatához hasonlította. (Latour 1987). 
Megközelítésével nemcsak a társadalmi rendszer mikro– és makroszintje 
közötti demarkációs vonal veszíti el jelentőségét, de a szociológiaelmélet-
ben szembenálló struktúra/cselekvő fogalmak közti határokat is feloldódnak 
(Szabari 2007). Az így létrejövő tudományos hálózat nem veszi figyelembe a 
politika, gazdaság, társadalom, technika, természet és média közötti válasz-
tóvonalat, hiszen munkájuk során a kutatók is egyszerre használják e külön-
böző területek elemeit.

Latour nézőpontjának különlegessége hogy a nem emberi cselekvők-
nek ugyanolyan ontológiai státuszt tulajdonít, mint az emberi lényeknek, így 
képes megmutatni, hogy a médiatechnológia beemelése a tudomány rendsze-
rébe, mennyiben borítja fel a különböző szereplők között kialakult egyen-
súlyt. A Cselekvő Hálózat Elmélet olyan konceptuális keret, amely egyszerre 
képes integrálni mikro- és makro-, humán és nem humán cselekvőket, így a 
PUS korábbi modelljeivel szemben nemcsak a tudománykommunikáció sze-
replőit tekinti meghatározónak az interakció során, de az információátadás 
platformját is. Központi gondolata, hogy e hibrid cselekvések nem vezethe-
tők vissza önálló döntésekre, ezért nem az egyes aktorokat, hanem az általuk 
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meghatározott, rendkívül összetett hálózatot és annak heterogén összetevőit 
kell vizsgálat alá vonni. (Például nemcsak az adott tudós céljait vagy a laikus 
nyilvánosság attitűdjeit elemezzük externális tényezőktől függetlenül, hanem 
az alanyok reflektív relációit és e relációknak teret adó csatornát is górcső alá 
vesszük.)

A tudomány hálózatának sokfélesége természetesen több dolgot is je-
lenthet: egyrészt az elemek heterogenitását, melyek során a humán tényezők 
mellett ismeretszerzési technikák, konkrét tárgyak, összetett tudáskészletek 
is megjelennek; másrészt kapcsolataik heterogenitását, azt, hogy viszonyaik 
nem vizsgálhatók az egymástól különállónak tekintett társadalmi, gazdasági, 
politikai, természeti vagy kommunikációs dimenzióban. (Például a „média” 
kifejezés nem egy egyenszilárdságú homogén aktort jelöl, hiszen más szer-
vező elvei vannak egy közszolgálati televízió-csatornának, mint egy online 
bulvárújságnak. Az eredmények disszeminálását előíró projektszabványok 
pedig meghatározhatják a tudomány kommunikációját, ezért értelmetlen a 
különböző rendszereket – esetünkben a tudománypolitikai szabályozástól - 
izoláltan vizsgálni.) 

Amennyiben a tudománykommunikáció fejlesztése céljából alkal-
mazzuk az ANT-t, akkor nem elegendő a tudomány kapcsolatrendszerében 
történteket néhány globális okkal magyarázni, hisz azok lokális transzlációk-
ra vezethetők vissza. Az elemzés során arra kell válaszolni, hogy e kommu-
nikációs hálózat pontosan miből és hogyan jön létre lépésről-lépésre (Callon 
1987). Latour cselekvőfogalmának leghangsúlyosabb jellemzői közé tarto-
zik, hogy az aktor nem elkülöníthető, individuális entitás, hanem több hálózat 
része, aki környezetétől függően hozza meg döntéseit. A hálózat nemcsak ki-
terjeszti a cselekvő akaratát, de meg is változtathatja a cselekvés kimenetelét; 
így e két ellentétes folyamat miatt elmosódik a cselekvő határa.

Tehát tudománykommunikációs stratégiaalkotás során a fókuszt a 
„ki cselekszik” kérdésről érdemes áthelyezni a „mi történik” kérdésre, hiszen 
a társadalmi jelenségek gyakran a hálózat különböző elemeinek összjátéká-
ból származó következményként jönnek létre (Law-Hassard 2004). Az ANT 
nem tételez fel sem stabil aktorokat, sem stabil cselekvési hátteret, sem stabil 
érdekeket: a tudománykommunikáció hálózata és a konkrét cselekvő folya-
matosan egymásra ható kapcsolatban állnak, korlátaikkal és lehetőségeikkel 
újra és újra létrehozzák egymást; alakítják céljaikat és hatalmi viszonyaikat 
(Szabari 2007). A hálózat egy elemének változása – esetünkben a tudomány 
mediatizálódása - tehát maga után vonhatja a többi változását is. 
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Összegzés és néhány gyakorlati probléma
Latour kollektivista elméletének lényege – miszerint a tudomány in-

tézményei mellett a tudományon „kívüli” szereplők alkotnak egy cselekvé-
si közösséget - a modern tudománykommunikáció és -menedzsment alapját 
képezheti. Ez – a tudományt sajátos érrendszerként meghatározó, – dinami-
kusan változó koncepció a laikus nyilvánosság szempontjából nagy jelen-
tőséggel felruházott, komoly technológiai háttérapparátust igénylő, jelentős 
anyagi forrásból finanszírozott kutatások hatékony működtetésének feltéte-
leit és egy-egy eredmény elfogadtatása körüli konfliktusokat is képes leírni.

Amennyiben a médiatechnológiát a tudományos rendszer integrált 
meghatározójaként szemléljük, megérthetjük a beleszólás, aktív részvétel 
társadalmi igényét kiváltó okokat (Public Participating of Science), a ku-
tatók közötti kommunikációs verseny célját, s felismerhetjük a médiarend-
szer tudománypolitikára és oktatásra gyakorolt hatását. Latour segítségével 
és a PUS-modelljeinek kibővítésével nemcsak detektálhatjuk a tudományos 
ismeretterjesztés hatékonyságát befolyásoló tényezőket, de rádöbbenhetünk 
a tudománykommunikáció kanonizáló erejére is. Az ANT vizsgálati kerete 
lehetőséget nyújt új szemmel tekinteni a tudományos interakcióra, megérteni 
a tudásátadással és értékteremtéssel foglalkozó szakmai közösségek érdekeit, 
csökkenteni a média torzításait, s hosszútávon fejleszteni a tudósok és civilek 
között lévő interakciót.
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A MINŐSÉG ÉS AZ 
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Absztrakt

A XXI. században a minőség és a földrajzi árujelzők egyre nagyobb 
szerepet kapnak a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek piacán. Szerte a 
nagyvilágban számos minősítési rendszerrel találkozhatunk, melyek alapjait 
az egyes országok által kötött két- és többoldalú szerződések adják. 

Kísérletet tettem arra, hogy bemutassam a nemzetközi eredetvédelem 
legfontosabb dokumentumait, valamit az eredetmegjelölésekhez kapcsolódó 
egyre pontosabbá váló fogalmakat. 

Fontosnak tartottam az Európai Unióban kialakult eredetvédelmi 
rendszer alapelemeinek: az oltalom alatt álló eredetmegjelölés, az oltalom 
alatt álló földrajzi jelzés és a hagyományos különleges termék minősítés 
bemutatását is, valamint kapcsolatot kerestem a hazai és európai uniós 
minősítési rendszer között.

Kulcsszavak: eredetvédelem, földrajzi árujelző, hungarikum, egyezmény, 
megállapodás
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Bevezetés

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a minőség. Számos árucikk 
esetén a minőség és elismertség egybeforrt a termék eredetével. A földrajzi 
megjelölések már az ókortól kezdve magas nívóról árulkodtak, gondoljunk 
csak a libanoni cédrusra, középkori példa a brüsszeli csipke, vagy a meißeni 
porcelán. 

A népesség növekedésével és a technika fejlődésével egyre inkább 
előtérbe került a tömegtermelés, mely magával hozta az egységes termékeket. 
Ezek az uniformizált termékek sokkal inkább ki vannak téve a világpiac 
ingadozásainak (Régiók Bizottsága). 

Napjaink globalizálódó világában azonban nem elég a hagyomány a 
minőség megóvásához. Éppen ezért a XX. században egyre több nemzetközi 
eredetvédelmi rendszer jött létre. A különböző rendszerek igen eltérő módon 
gondoskodnak az eredetvédelemről.

A cikk elkészítése során törekedtem az eredetvédelem nemzetközi 
jogi szabályozásában fellelhető legfontosabb elemek bemutatására, valamint 
az Európai Unióban használt eredetvédelmi rendszerek ismertetésére. A 
választott megközelítési mód a vizsgált kérdés jogi értelmezésére koncentrál. 
Az elkészítés során az egyezmények és megállapodások szövege, a témában 
fellelhető szakirodalmi források és elemzések voltak segítségemre.

Földrajzi megjelölések

A földrajzi megjelölések legnagyobb hatással a mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek piacán bírnak, melyet az Európai Közösségek Bizottsága által 
meghatározott fogalom is igazol: „A földrajzi jelzés egy olyan mezőgazdasági 
terméket vagy élelmiszert leíró elnevezés, amely jellemzőit vagy hírnevét a 
származása szerinti földrajzi területnek köszönheti.”(Európai Közösségek 
Bizottsága, 2008).

Az európai meghatározás szerint földrajzi árujelzővel olyan 
mezőgazdasági termék vagy élelmiszer rendelkezhet, mely fizikai jellemzőit, 
valamint elismertségét is egy behatárolható földrajzi egységnek köszönheti.

Az európai gyakorlattól eltérően az Egyesült Államokban és 
Ausztráliában a földrajzi jelzés nem azonosul a termékkel, csak kiegészítő 
információként szolgál.

Fogyasztói megközelítésben a földrajzi jelölés garancia arra, hogy 
a termék valóban a jelzett földrajzi területről származik, és hordozza a rá 
jellemző tulajdonságokat.
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Nemzetközi jogi szabályozás legfontosabb elemei

Párizsi Uniós Egyezmény

1883 márciusában írták alá az ipari tulajdonjogokról szóló Párizsi Uniós 
Egyezményt, melyet 174 ország ratifikált, így a legszélesebb körben 
elfogadott dokumentum a témában. 

Az egyezmény még nem foglalkozik a földrajzi árujelzőkkel, azonban 
az eredetmegjelöléseket a szellemi tulajdonjogok közé sorolja: „Az ipari 
tulajdon oltalmának tárgya a szabadalom, a használati minta, az ipari minta, 
a gyári vagy kereskedelmi védjegy, a szolgáltatási védjegy, a kereskedelmi 
név, a származási jelzés vagy eredetmegjelölés, valamint a védekezés a 
tisztességtelen verseny ellen.” (1970. évi 18. trv. rend.)

Az egyezmény alapján a szellemi tulajdonjog védelme a hamis 
származást feltüntető termékek országhatárokon való kiszűrését jelenti.

Madridi Megállapodás

Az 1891-ben aláírt megállapodás a félrevezető termékek országhatárokon 
való kiszűrésével egészítette ki a Párizsi Uniós Egyezmény nyújtotta 
eredetvédelmet.

A Madridi Megállapodás második vívmánya a védjegyek nemzetközi 
lajstromozása. A megállapodás 4. cikke szerint a „lajstromozás időpontjától 
kezdődően a védjegyet valamennyi érdekelt szerződő országban ugyanaz az 
oltalom illeti meg, mintha a védjegyet ott közvetlenül jelentették volna be”. 

Lisszaboni Megállapodás

1958-ban született meg a Lisszaboni Megállapodás, mely elsőként próbál 
teljes körű és globális védelmet nyújtani az eredetvédelemben részesülő 
termékeknek.

A megállapodás legnagyobb eredménye mégis az eredetmegjelölés 
fogalmának meghatározása. A 2. cikkely 1. bekezdése szerint az 
eredetmegjelölés „egy ország, régió vagy helység földrajzi megnevezése, ami 
a termék származásának megnevezésére szolgál azért, mert annak minősége 
vagy főbb tulajdonságai kizárólagosan vagy alapvetően az adott földrajzi 
környezetnek köszönhető, beleértve a természeti és a humán tényezőket 
egyaránt”. 
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TRIPS Megállapodás

Az eredetvédelem és földrajzi árujelzők nemzetközi szabályozásában 1994 
óta a legmeghatározóbb dokumentum a TRIPS (Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights) Megállapodás. 

Ez az egyezmény nevesíti először a földrajzi árujelző fogalmát. A 
22.1 cikkely definíciója szerint a földrajzi árujelzők „olyan jelzések, amelyek 
azonosítanak egy tagországból, annak meghatározott régiójából, vagy egy 
bizonyos helységéből származó terméket, melynek a minősége, megítélése 
vagy egyéb fő tulajdonságai alapvetően hozzáköthetőek a termék földrajzi 
eredetéhez.”

A TRIPS Megállapodás úgynevezett negatív védelmet biztosít a 
földrajzi árujelzős termékeknek, azaz tiltja a földrajzi árujelzők használatát 
az arra illetékteleneknek.

Az Európai Unió minőségpolitikája, eredetvédelme

Az Európai Unióban az eredetvédelem a mezőgazdaságban és az 
élelmiszeriparban is a minőségpolitikán keresztül valósul meg, mely három 
pillérre épül: a földrajzi árujelzős termékekre, a hagyományos és különleges 
termékekre, valamint a biotermékekre. Az európai eredetvédelemben azok a 
termékek jutnak kiemelt szerephez, melyek szorosan kötődnek az előállítási 
területhez és minőségüket az évszázados termelési know-how biztosítja. 
(Török, 2013)

A mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 510/2006/
EK tanácsi rendelet kétféle kategóriát hozott létre: az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölést (OEM), valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzést 
(OFJ). A két kategória mellett megjelenik a hagyományos különleges 
termékek (HKT) csoportja, ez azonban nem tekinthető földrajzi árujelzőnek, 
hiszen lényege a hagyományos előállítási módban rejlik.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölés

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel olyan mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek rendelkezhetnek, amelyek termelése, feldolgozása és elkészítése 
egy adott földrajzi helyen belül, egy elismert eljárással történik. Tehát ebben 
az esetben az egész előállítási folyamat kötődik az adott földrajzi területhez.

A DOOR (Database of Origin and Registration) adatbázisban 2014 
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áprilisáig 571 terméket jegyeztek be az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
rendelkező termékek listájára. Az első magyar termékeket, a szegedi szalámit 
és szegedi téliszalámit 2007-ben regisztrálták. Ezt követően a hajdúsági 
torma, a makói vöröshagyma és makói hagyma, a szegedi fűszerpaprika-
őrlemény, az alföldi kamillavirágzat és a kalocsai fűszerpaprika őrlemény 
kapta meg a minősítést.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzés

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termékek is szorosan 
kötődnek egy-egy földrajzi területhez, azonban a termelés, feldolgozás vagy 
elkészítés legalább egy fázisa az adott területen történik. Ebben az esetben 
már nem feltétel, hogy az előállítás teljes folyamata kötődjön az érintett 
földrajzi területhez.

A DOOR adatbázis oltalom alatt álló földrajzi jelzésekről szóló 
listáján 600 bejegyzett terméket tartanak nyílván (2014.03.17.), mely között 
7 magyar terméket találunk. Az első magyar bejegyzett termék a budapesti 
téliszalámi, mely 2009-ben került bejegyzésre. Ezt követően szerezte meg a 
gyulai kolbász (2010), a csabai kolbász (2010), a gönci kajszibarack (2011), 
a magyar szürkemarha hús (2011), a szőregi rózsatő (2012) és a szentesi 
paprika (2014) az oltalom alatt álló földrajzi jelzés védjegyet.

Hagyományos különleges termék

„A „hagyományos különleges termékek” (HKT) olyan mezőgazdasági 
termékeket vagy élelmiszereket jelölnek, amelyeket hagyományos 
nyersanyagok felhasználásával vagy hagyományos termelési eljárásokkal 
állítanak elő, vagy amelyeknek összetétele hagyományos. Ezek között emberi 
fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek, és az élelmiszerek igen széles 
skálája szerepel, például sörök, cukrászipari termékek, tészták, készételek, 
levesek, fagylaltok és sörbetek.” (Zöld Könyv)

A DOOR adatbázis hagyományos különleges termékeket bemutató 
listáján 45 termék jelenik meg (2014.03.17.), köztük a tepertős pogácsával, 
melyet 2013. november 14-én jegyeztek be. 

Élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma Magyarországon

A magyar jogrendben a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi 
jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek védelméről két nemzeti jogszabály 
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gondoskodik, melyek alapja az 510/2006/EK tanácsi-, valamint az 1898/2006/
EK bizottsági rendelet.

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. 
törvény célja a „megkülönböztetésre alkalmas árujelzők használatán alapuló 
verseny feltételeinek javítása, a fogyasztók tájékozódásának elősegítése” 
(1997. évi XI. trv.).

A 158/2009. (VII. 30.) Kormányrendelet szabályozza a mezőgazdasági 
termékek, élelmiszerek, valamint szeszes italok földrajzi árujelzőinek 
oltalmára irányuló eljárások és a termékek ellenőrzési rendjét. 

E két jogszabály teremti meg a törvényi hátterét az oltalom alatt 
álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések, valamint a 
hagyományos különleges termékek rendszerének.

Hungarikumok és a közösségi oltalom kapcsolata

A hungarikum egy „gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási 
és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó 
értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, 
különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet 
belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt 
értékeként tartanak számon, vagy amely védett természeti értékek, vagy 
amely kiváló nemzeti termék” (2012. évi XXX. törvény).

Bizonyos hungarikumok szoros kapcsolatban állnak az Európai 
Unióban alkalmazott eredetvédelmi rendszerrel. A két minősítési rendszer 
közös pontja a közösségi oltalom alatt álló nemzeti értékben rejlik. A közös 
rendszer kritériumainak olyan magyar sajátosságokat kiemelő, hungarikum 
minősítéssel rendelkező termékek felelnek meg, amelyek egyben oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
is rendelkeznek, esetleg hagyományos különleges terméknek minősülő 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek.

A közös kritériumoknak csak a csabai kolbász, csabai vastagkolbász 
és a gyulai kolbász, gyulai pároskolbász felel meg. A hungarikumok listájának 
bűvölésével várhatóan a közösségi oltalom alatt álló nemzeti érték listája is 
bővülni fog.



172

Összegzés

A földrajzi jelzések szerepe a fogyasztói társadalom történelme során hol 
kisebb, hol nagyobb. Az ókorban a földrajzi jelzések magas minőséget 
jeleztek, majd az iparosodás során háttérbe szorultak a magas minőséget 
képviselő, sokszor egyedi termékek. A XXI. században ezeknek a jelzéseknek 
egyre nagyobb a szerepe a fogyasztói döntések meghozatala során. Talán a 
fogyasztók minőség felé való elmozdulása eredményezte, hogy egyre több 
két- és többoldalú egyezmény foglalkozik az eredetvédelemmel és földrajzi 
jelzésekkel.

Az eredetvédelemhez és az azon belül a földrajzi árujelzők 
rendszeréhez kapcsolódó jogi háttér rendkívül szerteágazó struktúrával 
rendelkezik. A nemzetközi szabályozás legfontosabb négy dokumentuma 
egyre pontosabbá tette az eredetvédelem fogalmi körét, védelmi rendszerét. 
Eleinte a hamisítványok kiszűrése kapta a legnagyobb hangsúlyt, később a 
hamisítványok mellett a félrevezető termékek országhatárokon való kiszűrése 
is megszokottá vált. A fogalmi rendszer is lépésről lépésre fejlődött. Az 
eredetmegjelölések szellemi tulajdonok közé való sorolását, majd definiálását 
a földrajzi árujelzők meghatározása követte.

Az Európai Unióban az eredetvédelem alapvetően a minőségpolitikán 
keresztül valósul meg, melynek három pillére az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés, az oltalom alatt álló földrajzi jelzés és a hagyományos 
különleges termék minősítés. 

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés esetén a termék előállításának 
teljes folyamata, míg az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező 
termékek előállításának legalább egy fázisa kötődik az adott földrajzi 
területhez. A hagyományos különleges termékek nem köthetők közvetlenül 
egyetlen földrajzi területhez sem, azonban előállításuk során a nyersanyagok 
felhasználása, vagy az elkészítés módja hagyományos.

Magyar termékek esetén a magyarságra jellemző tulajdonsággal, 
egyediséggel, különlegességgel és magas minőséggel rendelkező termékek, 
értékek kerülhetnek fel a hungarikumok listájára. 

Az EU-s és magyar minősítési rendszer közös pontja a közösségi 
oltalom alatt álló nemzeti értékek, amelyek olyan hungarikumok, amik 
rendelkeznek valamely európai uniós minősítéssel is.

Kutatásom során az agrokulturális örökségek vidékfejlesztésben 
betöltött szerepét vizsgálom. Éppen ezért fontosnak tartottam az eredetvédelem 
szabályozásának és a különböző eredetvédelmi rendszerek vizsgálatát.

Kitekintés
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Az eredetvédelem jogi hátterének vizsgálatát követően további vizsgálat 
tárgyát képezhetik az eredetvédett termékek nemzetközi megítélése, valamint 
az eredetvédelem társadalmi- és gazdasági hatásai. 

Vizsgálandó kérdések, hogy egy-egy eredetvédett termék orientálja-e 
a helyi vállalkozók tevékenységét, valamint a kiemelt nemzeti értékek hogyan 
hatnak a helyi közösségek kohéziós erejére?

Kutatásom következő szakaszában ezeknek a kérdéseknek szentelek 
kiemelt figyelmet.
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AZ EURÓPA KULTURÁLIS 
FŐVÁROSA CÍMTŐL A KREATÍV 

VÁROS CÍMIG.
BOLOGNA ÉS GENOVA PÉLDÁJA
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Budapest, Magyarország

Absztrakt

Az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés mára az egyik legnépszerűbb, 
legsikeresebb európai uniós kulturális program. Számos város használta fel 
e címet arra, hogy megújítsa kulturális életét, arculatát, ismertté tegye magát 
Európa-szerte. Bologna és Genova a kulturális évadra való felkészülésük 
és az azt követő évek során olyan innovatív és kreatív módon használta fel 
kulturális értékeit, amely alapján példaként állítható Európa számára. A jövő 
városai a kultúra városai, azok a kreatív városok, melyek új városi kultúrát 
képesek létrehozni, versenyképesek nemzetközi téren is. Bologna és Genova 
példáján szeretném bemutatni, hogy az EKF cím a hosszú távú kulturális 
alapú városfejlesztéssel jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a város a XXI. 
század kreatív városává válhasson.

Európa Kulturális Fővárosa, kulturális és kreatív szektor, kreatív osztály, 
kreatív város
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Bevezetés

A gazdaság és társadalom jövőjét egyre inkább befolyásolja a 
kreativitás, hogy mennyire vagyunk képesek új ötleteket, tudást, innovációt 
létrehozni. Ma a fejlett országok munkaerejének 25-35%-a a gazdaság 
legkreatívabb szektoraiban dolgozik, úgy mint tudomány, mérnöki tudomány, 
kutatás-fejlesztés, kommunikáció, pénzügy, technológiaipar, de ide tartozik a 
művészet, a zene, a kultúra és a dizájn is. „Kreatív korban” élünk, amikor nagy 
változáson megy át a gazdaság és a társadalom, ahol az emberi intelligencia, 
a tudás és a kreativitás meghatározó szerepet játszik. Az egyre népszerűbb 
és sikeresebb Európa Kulturális Fővárosa (EKF) cím és a Kreatív Város cím 
is azt mutatják, hogy a város képes a kulturális és kreatív iparra építkezni, 
kulturális potenciálját kiaknázni.

Ahhoz, hogy megvizsgálhassuk az EKF cím és a Kreatív Város cím 
közötti kapcsolatot, először meg kell ismernünk a programok legfontosabb 
ismérveit, illetve össze kell vetnünk a két címhez tartozó célokat, kritériumokat.

Az EKF program célja, célkitűzései, kritériumai

A jelenleg érvényes jogszabály (1622/2006/EK határozat)25 alapján 
az EKF program célja, hogy 

„.... hangsúlyozza az európai kultúrák gazdagságát, sokféleségét és közös 
jegyeit, továbbá elősegítse az európai polgárok közötti nagyobb fokú 
megértését.” (1. cikk)

A jelenleg elfogadásra váró (2014 áprilisára várható) új európai 
uniós jogszabály az EKF 2020-2033. évekre vonatkozó folytatásáról26 2. 
preambulum-bekezdésében hivatkozik a „Közlemény az európai kulturális 
programról a globalizáció világában” című bizottsági közleményre, mely 
a kultúra terén meghatározza a jövőbeni uniós tevékenységekre vonatkozó 
célkitűzéseket, melyek között már szerepel a kreativitás jelentőségére, 
szerepére való utalás:
25   Az Európai Parlament és a Tanács 1622/2006/EK határozata (2006. október 
24.) az Európa kulturális fővárosa eseménysorozat 2007-2019. évekre szóló közösségi 
fellépésének megállapításáról.
26  Az Európai Bizottság javaslata az Európai Parlament és Tanács határozatához 
az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020-2033. évekre szóló uniós fellépésének 
létrehozásáról, Brüsszel, 2012.7.20. COM(2012) 407 final, 2012/0199n (COD).
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„Támogatniuk kell továbbá a kultúrát mint a kreativitás mozgatórugóját 
a növekedés és munkahelyteremtés keretében, valamint mint az Unió 
nemzetközi kapcsolatainak létfontosságú elemét.”

Az 5. bekezdés rögzíti az EKF céljai kitágítását:

„...a kezdeményezés eredeti célkitűzéseit [...] a címet viselő városok szintén 
fokozatosan egy új dimenzióval egészítették ki, kihasználva a cím által a 
város általánosabb fejlődésének élénkítésére gyakorolt fellendítő hatást.”

A következő bekezdés további célokkal való megfelelésről ad 
számot, megemlítve a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességére 
vonatkozókat is:

„Ezek a célkitűzések teljes mértékben összhangban vannak az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés támogatása céljából az európai kulturális 
és nyelvi sokféleség támogatására, illetve a kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességének erősítésére irányuló Kreatív Európa program 
célkitűzéseivel.”

Az új jogszabály célkitűzései az előzőhöz képest jelentősen kibővültek. 
Az általános célkitűzés esetében új elem „a kultúra hozzájárulásának 
előmozdítása a városok hosszú távú fejlődéséhez”. Külön konkrét 
célkitűzéseket is megfogalmaz, melyek közül kiemeljük „a kulturális ágazat 
teljesítményének, más ágazatokkal való összekapcsolhatóságának fokozása” 
elemet (2. cikk, (1) c)). Érdemes megemlíteni, hogy a jogszabálytervezetet, 
vagyis a bizottsági javaslatot az Európai Parlament a Kulturális és Oktatási 
Bizottsága jelentése27 alapján módosította, és többek között, éppen a 
célkitűzések megfogalmazását is kibővítette a kreatív ágazatra hivatkozással 
is. Tehát ez a módosított célkitűzés így hangzik:

„a kulturális ágazat teljesítményének, valamint a regionális és helyi 
hatóságokhoz és más ágazatokhoz (mint például az oktatáshoz, a tudományos 
kutatáshoz, a környezethez, a kreatív ágazathoz, a városfejlesztéshez, a 

27  Jelentés az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020-2033. évekre szóló 
uniós fellépésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról. COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD), Kulturális és Oktatási 
Bizottság, Előadó: Marco Scurria.
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kulturális turizmushoz és a város kulturális potenciálját elősegítő valamennyi 
ágazathoz) való kapcsolódásának fokozása”

A pályázatok értékelése szempontjából irányadó követelmények (5. 
cikk) hat kategóriája további feltételeket támaszt a városok számára. A hosszú 
távú stratégiát illetően kiemelhetjük „a kulturális ágazat teljesítményének 
fokozására irányuló tervek” elemet, és „a város kulturális szférája, valamit 
gazdasági és társadalmi szférája közötti hosszú távú kapcsolatok erősítésére 
irányuló tervek” elemet. A kulturális és művészeti tartalmat illetően „a helyi 
kulturális örökség és a hagyományos művészeti formák új, innovatív és 
kísérleti kulturális kifejezésmódokkal való ötvözésének képessége” elemet. 
A társadalmi kapcsolatokat illetően az egyik elem a fiatalokra irányítja a 
figyelmet: „új és fenntartható lehetőségek kialakítása a polgárok széles 
rétegei, különösen a fiatalok [...] számára, hogy megjelenjenek vagy részt 
vegyenek kulturális tevékenységekben”.

A Kreatív Európa program28

A kulturális és kreatív szektorok azok, amelyek magukba foglalják 
Európa végtelenül gazdag és sokrétű kulturális örökségét és hozzájárulnak 
a társadalmak fejlődéséhez. Ezek a szektorok nagy szerepet játszanak az 
európai gazdaságban és elősegítik a növekedést és a munkahelyteremtést. 
A Kreatív Európa program, kulturális és kreatív szektorainak megerősítése 
révén, hozzájárul Európa gazdasági céljaihoz, az intelligens, fenntartható és 
befogadó gazdasági növekedéshez, valamint segítséget nyújt a kulturális és 
kreatív szektorok számára, hogy igazodni tudjanak a digitális korhoz és a 
globalizációhoz. Továbbá, 2016-tól a Kreatív Európa programnak része lesz 
egy pénzügyi garanciaeszköz is, melynek célja, hogy a kulturális és kreatív 
szektorok kisvállalkozásai banki kölcsön formájában további pénzforrásokhoz 
jussanak.

Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés és az Európai Örökség 
cím is ebből a Kreatív Európa programból kap támogatást. 

A Network of Cities for Artistic Creation29 (CreArt), vagyis a Művészi 
Alkotásért Városok Hálózatának városai és intézményei éppen ebben a 
28  Az Európai Bizottság új programja a 2014-2020 időszakra, melyet az Európai 
Parlament 2013. november 19-én, a Tanács pedig december 5-én hagyott jóvá, 1,46 milliárd 
eurós költségvetéssel. Bővebb információ elérhető: http://ec.europa.eu/culture/creative-
europe/index_en.htm 
29  Bővebb információ elérhető: www.europeandayofartisticcreativity.eu/
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hónapban, 2014. március 21-én ünneplik meg A művészi kreativitás európai 
napját (European Day of Artistic Creativity). 

Ahogy az EKF egyre bővülő célkitűzésein és az új, Kreatív Európa 
program rövid ismertetésén keresztül láthattuk, az Európai Unió egyre 
nagyobb hangsúlyt fektet a kulturális és kreatív szektorok támogatására. 
Most pedig vizsgáljuk meg, mit jelent kreatív városnak lenni.

Kreatív város és az UNESCO Kreatív Városa cím

Mielőtt a 2004-ben alapított UNESCO Kreatív Városa Hálózatot 
ismertetnénk, meg kell említenünk, hogy a kreatív város koncepció már 
korábban, Charles Landry munkájában30 megjelent, mely szerint a városoknak 
egyetlen alapvetően fontos forrásuk az emberek. A kreativitás fölváltja 
a helyszínt, a természeti erőforrásokat és a piachoz jutást, mint a városi 
dinamizmus kulcselemeit. A városoknak új kihívásokkal kell megküzdeniük, 
és a változás új paradigma kialakulásának szükségességét hozza magával, 
mely alapján egyre inkább az emberi erőforrás, a szellemi tőke az, ami 
szükséges a termékek, folyamatok és szolgáltatások előállításához.

Richard Florida, az amerikai közgazdász professzor 2002-ben 
megjelent művében31 megalkotott „kreatív osztály” a „kreatív korban” 
kifejezésekkel az emberek kreativitásának a gazdaságfejlesztésben betöltött 
szerepére helyezi a hangsúlyt. Kifejti, hogy a gazdaság elmozdul a testületi 
központú (corporate-centered) rendszertől az emberek által irányított 
(people-driven) gazdaság felé, s a cégek költöznek a kreatív munkaerőhöz, 
nem pedig az emberek a munkahelyekhez. A városoknak nemcsak az üzlet 
számára, hanem az új munkaerőtípus számára is megfelelő környezetet 
(kreatív miliőt) kell biztosítani, hogy képesek legyenek a kreatív munkaerőt 
magukhoz vonzani, illetve megtartani. Florida különféle indikátorokat 
fejlesztett ki a városok kreativitásának mérésére. A kreativitás és a gazdaság 
kapcsolatának jellemzésére kifejlesztette az ún. „3T” elméletét, melyben a 
T betűk a technológia, a tehetség és a tolerancia mutatóknak felelnek meg. 
„Ezek mindegyikének megléte elengedhetetlen, de önmagában egyik sem 
elegendő ahhoz, hogy egy hely képes legyen kreatív embereket magához 
vonzani, innovációt generálni és fejlődést ösztönözni, mindháromra szüksége 
van.”32 

A palermói egyetem professzora, Maurizio Carta több művében 
30  Charles Landry: The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, 2000
31  Richard Florida: The Rise of the Creative Class, 2002 (olaszul: L’ascesa della 
nuova classe creativa, 2003)
32  Uo. p323. Fordítás az olasz változat alapján e cikk szerzője által.



180

ír a kreatív és kulturális városokról. A 2007-ben, angol nyelven megjelent 
munkájában33 Florida „3T” elméletét továbbfejlesztve egy negyedik T, a 
terület (Territory) elemmel egészítette ki. A versenyképességhez és városi 
vonzerőhöz szintén hozzájárul a terület saját, egyedi erőforrása, mint „soft 
economy”, a helyi tudás gazdasága, melyben a területi tőke első sorban 
térbeli, identitás-alapú és kapcsolati tőkét jelent. Megfogalmazásában a 
városi versenyképesség három faktora az ún. „3C”: Culture, Communication 
and Cooperation (Kultúra, Kommunikáció és Kooperáció/Együttműködés). 
A városi kreativitás legfontosabb eleme a kultúra, a város identitása, 
sokszínűsége, mint történelmének terméke. A második faktor a kommunikáció, 
a város azon képessége, mennyire tud tájékoztatni, információt átadni 
lakosai és a várost használók számára a lehető leggyorsabban, felhasználva a 
legújabb, innovációs technikai vívmányokat. A harmadik elem, a kooperáció 
a legtágabb értelemben alkalmazva, nemcsak multikulturális környezetben, 
hanem a város különböző részei között is megjelenik, annak érdekében, hogy 
egy igazi városi közösség jöhessen létre. A kreatív város ezért e három elem 
termékeny interakciójára épít.

Az UNESCO Kreatív Városok Hálózata a kultúra társadalomban 
és gazdaságban betöltött változó szerepét tükrözi. Ennek megfelelően a 
célja, hogy támogassa a kulturális szektor fejlesztését, a tudás, a tapasztalat 
és legjobb gyakorlat cseréjét a hálózat tagjai között, hozzájárulva a helyi 
gazdasági és társadalmi fejlődéshez a kreatív ipar révén. A hálózat nyitott 
valamennyi város előtt, melyek gazdag történelmi és kulturális forrásokkal 
rendelkeznek, külön bátorítva a nem fővárosokat. A hálózat hét tematikus 
alhálózatához lehet kapcsolódni: irodalom, zene, dizájn, kézművesség és 
népművészet, gasztronómia, médiaművészetek és film.

Bologna és Genova az EKF kulturális évadra való felkészülésük 
és az azt követő évek során olyan innovatív és kreatív módon használta fel 
kulturális értékeit, amely alapján példaként állítható egész Európa számára.

Bologna

Bologna a 2000-es jubileumi évben nyolc másik európai várossal 
közösen nyerte el a kitüntető EKF címet. A város remekül kihasználta a 
kulturális évad adta lehetőséget, hiszen megduplázta az időszakot egy féléves 
felvezető, és egy féléves levezető időszakkal, ezzel jelentősen megnövelve a 
rá irányuló nemzetközi figyelmet. Pályázatával egy új, hosszú távú kulturális 
33  Maurizio Carta: Creative City. Dinamics, innovations, actions.



181

alapú városfejlesztést indított el, melyet azóta is követ. A számos példa közül 
érdemes néhányat kiemelni. A kulturális örökség megőrzése és fejlesztése 
terén, Bologna kezdeményezésére 2001 novemberében megalapították – 10 
másik európai várossal közösen – a Kiemelkedő Európai Temetők Egyesületét 
(ASCE), melynek célja a különleges történelmi, művészeti és építészeti 
értékeket képviselő sírkertek örökségének megőrzése, megismertetetése, 
promóciója, fejlesztése. Másik példa a 2006-ban elnyert, a Zene Kreatív 
Városa UNESCO cím is, melynek ma is egyedüli birtokosa Olaszországban. 
Bologna meglévő középkori városfalán belül található, mintegy 38 km 
hosszú árkádjai pedig még ugyanabban az évben felkerültek az UNESCO 
Világörökségi várományos listára. A számos kulturális kezdeményezés 
között az egyik legérdekesebb a Genus Bononiae – Múzeumok a városban 
című, mely a Bolognai Takarékpénztár alapítványa szervezésében valósul 
meg az óváros felújított és a nagyközönség számára megnyitott, kiállításokra 
hasznosított palotáiban. A város jelenleg is számos nemzetközi projektben és 
hálózatban vesz részt (Smart City, Similar Cities Network, Eurocities, ICity...). 
Ezek közül kiemeljük a Creative SpIN – Creative „Spillovers” for innovation 
projektet, melynek célja olyan eszközök és módszerek kidolgozása, melyek 
az innovációt és kreativitást ösztönzik, a kulturális és kreatív ipar közötti 
interakciót támogatják. Mindezek a példák azt mutatják, hogy a város a közel 
20 évvel ezelőtt készült, stratégiájára alapozott pályázata elvéhez hűen, ma is 
a kultúrára, az innovációra, a kreatív iparra alapozza hosszú távú fejlesztési 
terveit. Bologna, mint híres egyetemi város, számos fiatalt – közöttük 
külföldieket – vonz magához. Egyeteme jelentős szerepet játszik a kreatív 
fiatalok városba vonzásában, képzésében és megtartásában, csak úgy, mint 
a város híresen gazdag és színes kulturális élete, kreatív miliője. A „kreatív 
osztály” pedig biztosítja, hogy Bologna ne csak az elnyert UNESCO Kreatív 
Város cím alapján, hanem tágabb értelemben is kreatív város lehessen.

Genova

A város számára is új lehetőséget jelentett az EKF2004 kulturális évad, 
melynek keretében újra fogalmazott arculattal mutatkozhatott be Itáliában és 
a világban is. Az egyik legfontosabb célkitűzés volt a művészeti és építészeti 
gazdagság újraértékelése, valamint a teljes urbanisztikai rendszer megújítása, 
hogy a multikulturális város élhetőbbé és befogadóbbá váljék. Genova 
nagyszabású városmegújítási munkálatai már az EKF cím elnyerése előtt, 
az 1992-ben megrendezett EXPO-ra való felkészülés jegyében kezdődtek, 
és 2001-ben egy operatív stratégiai terv elkészítésével folytatódtak, 
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melynek célja Európa legnagyobb összefüggő történelmi városközpontjának 
megújítása és integrálása a régi kikötővel, annak érdekében, hogy méltó módon 
rendezhessék meg a kulturális évadot. A rehabilitáció keretében számos nagy 
presztízsű XVI-XVII. századi palota, az ún. Palazzi dei Rolli34 restaurálására is 
sor került. Ennek köszönhetően 2006-ban 42 palota fel is került az UNESCO 
Világörökség listájára. Továbbá megemlíthető, hogy Genova is alapító tagja a 
Kiemelkedő Európai Temetők Hálózatának (ASCE). Staglione, a XIX. század 
közepén alapított, hatalmas árkádrendszerrel kiépített városi sírkert rendkívüli 
építészeti, művészeti, történelmi értéket képvisel. Továbbá Genova ma is több 
nemzetközi projektben vesz részt, mint pl.: Smart City, Young Cities, Eurocities, 
ICity. Mint kikötő- és egyetemi város, jelentős multikulturális környezettel és 
kreatív fiatalokkal rendelkezik, mely biztosítja a „kreatív osztály” jelenlétét és 
aktivitását. A városi vezetés pedig számos intézkedéssel támogatja e kreatív 
csoport városban tartását, az életminőség javítását, és ma is a kultúrára és a 
kreatív iparra építi stratégiáját.35

Bologna és Genova jelentős kreativitását támasztja alá egy 2005-ben 
készült tanulmány36, mely egész Olaszországra vonatkozóan számos mutató 
alapján vizsgálta meg a városokat. Mindkét város igen jó eredménnyel végzett 
a kreativitási rangsorokban.

Magyarországi vonatkozások

Az új európai uniós jogszabály alapján Magyarország egy városa 
2023-ban fogja viselni az EKF címet. Mivel az országos kiválasztási folyamat 
legalább hat évvel a programévad előtt megkezdődik, vagyis alig 2,5 év múlva, 
2016 őszén megjelenik a pályázati felhívás, a városoknak érdemes mihamarabb 
megismerkedni a jóváhagyásra váró határozattervezettel és meghozni a 
stratégiai döntést, felkészülni a pályázatra. 

A Kiemelkedő Európai Temetők Egyesülete (ASCE) ma 22 országból 
közel 200 tagot számláló hálózatnak Magyarország azonban még nem tagja.

34  A XVI. században vette kezdetét egy urbanisztikai beavatkozás, melynek során 
– az ekkor kialakított „Új utcákban” (Strade Nuove) – olyan magánházak épültek, melyek 
feladata egyrészt az volt, hogy az uralkodó osztály pompáját kifejezésre juttassák, másrészt 
pedig az, hogy a „Városi szálláshelyek nyilvántartásából” (Rolli degli alloggiamenti pubblici) 
sorsolás útján eldöntve a városba látogató előkelő vendégek reprezentatív szálláshelyeiül 
szolgáljanak.
35  Gianni Bonina, 2004 Genova Capitale Europea della Cultura. Il grande 
riconocsimento è stata un’occasione colta?, Stilos, 2011, gennaio, No.1. pp54-64. 
36  Irene Tinagli, Richard Florida: L’Italia nell’era creativa, 2005
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Az UNESCO Kreatív Városok Hálózatának még egyetlen magyar 
város sem tagja.

A jövő városai a kultúra városai, azok a kreatív városok, melyek 
új városi kultúrát képesek létrehozni, versenyképesek nemzetközi téren 
is. A „kreatív osztály” városba vonzásához és megtartásához szükséges 
„kreatív miliő” biztosítja az új generáció számára, hogy kreatív potenciálját 
maximálisan kihasználja saját maga és a közösség, a város gazdasági fejlődése 
érdekében is.
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Abstract

In this paper I review the ambiguous findings on the effect of social capital 
on the labor market outcomes based on two important characteristics. The 
first is the goodness of applied method and the second is the goodness of the 
applied explanation model. The selection of a proper method and a fitting 
model can lead to more clarified results on the effect of social capital on labor 
market outcome. Thus the comparison of the previous findings contributes to 
the identification of those results which should be accepted cautiously, and 
describes those circumstances in which conditions findings can be accepted.
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Introduction

Researches and theoretical discussions have in their focus the estimation of 
the role of social capital in the economy from the second part of the 20th cen-
tury. 

The existing literature has very different definitions of social capital, regar-
ding its components. The ambiguity of a precise definition of social capital 
- emphasized by several authors (as Portes 1998, Lin 1999, Fischer 2005 and 
Sík 2012)-, requires to concentrate to one (or more) well-definable type of 
social capital and to make analysis on its role.

According to Lin (1999: 471) social capital refers primarily to re-
sources accessed in social networks. In accordance with the approach of Lin 
(1999) I focus on social network and on its effect on labor market outcomes.

I emphasize here that social capital is one factor besides human capital and 
other factors which have influence on the success of labor market search; and 
I accept that other forms of social capital as trust or norms, etc. have also 
effect on the outcome of individual on labour market. In the present paper 
I concentrate on the effect of social networks because this form of social 
capital produced the most ambiguous results regarding to its effect on indivi-
dual`s labor market outcomes.

Literature Review

The findings of this topic are ambiguous, some of the results suggest 
that connections would be beneficial in the labor market (Granovetter 1995), 
or applying on job contacts have positive relationship with wage (Fernandez 
et al. 2000), with employment probabilities, while other results emphasize 
that the relationship is negative (Green et al. 1995, Holzer 1987, Lin 1999, 
Falcon and Melendez 2001). The former approach stresses that using net-
works are beneficial, while the latter argues that, there is little conclusive 
empirical evidence that using contacts affects wages (Bridges and Villemez 
1986, Corcoran et al. 1980). 
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Findings on the effect of social capital on labor market outcomes

In the first part I present those findings which show those actors, whi-
ch are likely to use contacts, followed with the result of the usage of contacts.

Mouw (2003) argues that certain types of jobs are more likely to be filled 
through using informal means as the employee referral. 

Kirshenman and Neckerman (1991) argue that employee referrals are particu-
larly important in low skilled blue-collar and service sector jobs. In contrast 
with this finding Sprengers et al (1988 In Lin 1999: 478) find that better edu-
cated people, with better former occupation, and with higher income tended 
to have better social capital. 

Sprengers et al (1988 In Lin 1999: 478) formulate that, when labor market 
is restricted, those with greater social capital tend to be in job search more 
intense.

The latter finding suggests that the access of individuals to social 
capital is differential. Different groups have different access to social capital 
because of their advantaged or disadvantaged positions. Lin (1999) considers 
that informal channels are used by disadvantaged people as: females, less 
educated and less skilled, but disadvantaged are less likely to mobilize opti-
mal resources (Lin 1999: 481). Ensel (1979) finds that males in advantageous 
positions in the hierarchy had better social capital through mobilizing male 
contacts, while women are disadvantaged in mobilizing higher-status con-
tacts, through using female contacts. But when women do use male contacts, 
their disadvantage in reaching higher-status contacts is significantly lower 
(Ensel 1979 In Lin 1999: 472).

In accordance with these findings Granovetter (1995: 151) argues 
that in particular groups the usage of contacts to find job may be one`s best 
option, even if this option has poor quality. Mouw (2002: 518) argues that the 
prevalent use of informal methods of job search by urban Blacks may point 
out the lack of effectiveness of other job search methods.

In the focus of the analyzes in the literature are several forms of labor 
market outcomes as wage, status or occupational prestige.

The first outcome discussed here is wage. At first we have to face 
with that there are several types of wages discussed as outcome in the li-
terature. Montgomery (1992) emphasizes the existence of a critical wage 
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(see Montgomery 1992: 587), which is the job seeker`s minimum acceptable 
wage named reservation wage. According to him worker`s network can be 
described by two parameters as by size and by composition (Montgomery 
1992). He finds that holding network composition constant, reservation wage 
rises with the increase of network size. Regarding network composition he 
(Montgomery 1992) claims that reservation wage increases with the growth 
of weak ties in network composition. 

I consider that network size and network composition should be interpreted 
together when we describe networks, because change in network size affects 
network composition. I mean that the change in the size of valuable contacts 
(network composition) will produce a change in network size. Thus the neg-
lecting one of these parameters will lead to biased results. 

The second wage type is the expected wage. Montgomery (1992) find that the 
use of weak tie does not imply higher expected wages, rather lower expected 
wages.

The third type is the received wage. In this case previous findings show that 
- in contrast with those findings which show a positive effect of contacts on 
wages (Granovetter 1995, Green et al. 1995) – there is no effect of using con-
tacts on wages (Bridges and Villemez 1986; Corcoran, Datcher and Duncan 
1980; Elliot 1999, Volker and Flap 1999) after controlling the relationship 
for human capital variables (education), thus there is a doubt regarding the 
relevance of tie strength.

Here I would like to highlight two major problems related to the 
comparison of findings related with the different types of wages.

The first is that the above mentioned authors have in their focus very different 
types of outcomes as reservation wage, expected wage and (received) wage.

In my interpretation network characteristics have a measurable effect on re-
servation wage through that, it is a decision of the individual - made based 
on actual opportunities -, thus increasing number of contacts, and/or contacts 
with valuable socio-economic status increases reservation wage. In contrast 
with this argument, received wage is dependent by various factors. The de-
termination of current wage is the result of a more complex process, which 
is influenced by firm, job and/or individual characteristics; thus the findings 
of the relationship between received wage and using contacts are slight and 
less tangible.
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I also emphasize here that the analysis of the relationships between the three 
types of wages can improve our estimation of network effects on labour mar-
ket outcome, if we draw up influence of different wage types on each other.

The second problem is more focused. I formulate here a question regarding 
to the importance of reservation wage: exists there a reservation wage in each 
case (regardless to occupation type, education level, and the existence of pre-
vious experience)? If the answer is yes, than the next question should be also 
answered: are people aware of the existence of their reservation wage? If the 
answer is no, than the results regarding to the effect of network characteristics 
on the changes of reservation wage are questionable.

The second type of labor market outcome is socioeconomic attain-
ment (status). DeGraaf and Flap (1988: In Lin 1999: 473) find a positive and 
significant effect on the statuses of first and current/last jobs for both men and 
women.

Lin (1999) points out the existence of two social capital models as accessed 
social capital model, and mobilized social capital model regarding to status 
attainment. In this approach the effect of social capital on labor market out-
come is dependent on two factors. At first it depends on the accessed social 
capital, and secondly on the mobilized social capital, where the latter is influ-
enced by the former.

According to the accessed social capital model contacts are accessible resour-
ces (“valued goods in society”- Lin 1999: 467), which influences individual`s 
labor market outcome. I consider that the effect of resources is measurable on 
individual level if the outcome is highly dependent by individual factors, as it 
is the individual choice in case of reservation wage.

According to the mobilized social capital model determining factors are 
human capital (education), initial positions (father`s or previous position), 
and contact status (status of the used contact). I argue that to understand the 
effect of resources by this model is necessary to decompose resources and 
to map ‘valued goods’ in the respective society. My assumption here is that, 
the decomposition and the mapping of valued goods have important effect on 
understanding why previous job status influences actual status; or why influ-
ences the occupational prestige of contact person the actual/first job prestige 
of the worker, as we will see in the following paragraph.

 The third type of labor market outcome is the occupational prestige. 
In contrast with previous findings (Green et al. 1995), Bartus (2001), Lin 
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(1999), Volker and Flap (1999) find that there is no effect of using contacts on 
occupational prestige. Volker an Flap (1996 In Lin 1999: 476) find in a panel 
study conducted in Dresden and Leipzig that occupational prestige of the 
contact person has strong and significant effect on the first job and on current 
job prestige.

Methodological models

There exist two methods which measure the accessed and mobilized 
social capital presented by Lin (1999): the first is name generator and the 
second is position generator. 

The former concentrates on the ego`s contacts in certain role relationships 
(neighborhood, work), content areas (work matters, household cores) and in-
timacy (confiding, most intimate). This method tends to reflect stronger ties, 
stronger role relations, or ties in close geographic limits (Campbell and Lee 
1991 In Lin 1999: 476). 

Position generators use a sample of structural positions salient in 
society (occupations, authorities, work units, class or sector). This method 
samples hierarchical positions, it counts and measures access to structural 
positions. Lin (1999) emphasizes the importance of sampling the position 
from a meaningful hierarchy in the respective society, which supports the 
previous suggestion regarding to the decomposition and mapping of those 
resources that are considered to be valued goods in the respective society.  Lin 
(1999) recommends the specification and the involvement of time framework 
of contact networks in the analysis.

I stress here the usage of a third model which should concentrate on 
the importance of same-occupation. This model has to complete the position 
generator model in those cases, where contacts with same-occupation have 
major influence on the success of individual on labor market, than contacts 
with the highest positions.

Explanation models

The first apllied model is the causal explanation, which stresses the 
influence of friends. In this model the logic of causality is straightforward. 
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This model presumes that good contacts are beneficial, thus well-connected 
individuals should be more likely to obtain their job through contacts than 
their counterparts who are not well-connected. These assumptions were con-
fute as I mentioned in the previous pages (see Bridges and Villemez 1986; 
Corcoran, Datcher and Duncan 1980; Elliot 1999, Volker and Flap 1999, Lin 
1999, Mouw 2003).

The empirical estimates of this model may be biased. Problems with apply-
ing causal explanation are the followings, at first the existence of `spurious 
social capital` and unobserved factors, secondly the non-random composition 
of friends/contacts, and finally the change in time within individual cannot be 
captured by cross-sectional data. 

Montgomery`s (1992) multiple-method sequential search model shows that 
comparing the wages of accepted job offers is a misleading way to determine 
the effectiveness of job search methods if workers use multiple methods of 
job search. The benefit of contacts cannot be measured by analyzing wage 
differences because well-connected people raise their reservation wages, thus 
the wages of all accepted job offers are higher, regardless of which search 
method they used (formal or informal).

Search theory model with multiple methods of job search concludes that the 
difference between accepted job offers would not indicate the true difference 
between the quality of job (wage) offers among the two (formal and informal) 
methods (Mouw 2002: 522, 2003: 871). This suggests that the relationship 
between the analyzed social capital variables and wages is spurious, and in-
volves aspects of social capital not transmitted through networks.

The second explanation model is representing a spurious effect, or 
the problem of homophily, which stresses the importance to distinguish the 
selection of friends from the influence of friends. 

The effects of spurious social capital may originate from the nonrandom 
acquisition of social ties, and from the presence of unobserved ability in sur-
vey data (Mouw 2003: 874). 

The principle of homophily means that people tend to choose others who 
are similar to them as friends. Thus the estimated effect of social capital is 
reflecting selection effects where people become friends in non-random way. 

The third explanation model is proposed by Mouw (2006). He emp-
hasized the estimation problem, the problem of correlated unobservables that 
occur when there is an unobserved factor that is correlated with the friendship 
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(or group) choice and also with the outcome variable. He argues that

if the bias in the social capital model is caused by fixed (do not change over 
time), unobserved characteristics then using longitudinal data and fixed 
effects model can give an unbiased estimate.

Fixed-effects model estimates a regression of changes in the dependent vari-
able on changes in the independent variables for two (or more) time points. 
Longitudinal results show that Black workers who used contacts to find job 
did no worse than when they used formal methods of job search (see Mouw 
2002).

Summary

I conclude that, at first using longitudinal data is necessary. To mea-
sure properly networks structure position generator and same-occupation mo-
dels should be applied complementary. 

Secondly regarding the explanation model fixed effects model seems to be 
the best solution in making estimation on the effects of social capital on labor 
market outcomes because this model offers a solution to the problems of the 
causal effect model. 

But this model has also its boundaries, because if the bias in the social capital 
model is caused by changing (do change over time), unobserved characte-
ristics then using longitudinal data and fixed effects model cannot give an 
unbiased estimate.
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Absztrakt

A csoportközi viszonyok, a közös tudás és a történelem 
feltérképezésének alaptétele, az egyéni identitás és emlékezet megfigyelése. 
Érdemes megvizsgálni azokat az új koherenciákat, ahogyan az egyén 
újraírja történetét vagy életének bizonyos szakaszait. Ez az esettanulmány 
a Csereháton található Nyésta faluban készült azzal a céllal, hogy feltárja 
kontextus és emlékezet összefüggéseit. A kutatási anyag rávilágított 
arra, hogy az egyén visszaemlékezései során láthatóan megjelennek és 
jól elkülöníthetőek Goffman szerepértelmezései és a kontextus hatására 
bekövetkező homlokzatváltozások. Az is egyértelműen kiderül, hogy a 
kontextus vizsgálata több mint, egyszerű kommunikációelméleti értelmezés, 
egy olyan többletkompetenciát jelent, mely mélyebb belátást nyújt az egyéni 
élettörténetekbe. 

Kulcsszavak: emlékezés, emlékezet, kontextus, szerep, homlokzat.
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Bevezetés

 A 20. században a művészetekben, a filozófiában és a tudományos 
gondolkodásban is erőteljesen megnövekedett az érdeklődés az emlékezet 
kérdésének vizsgálata iránt. Ennek okát főként a modernitás jelentette, 
amely „egyrészt egy állandó változás jellemezte világot tükröz, amelyben a 
hagyomány szerepe leértékelődik, a folytonosság megszakadása pedig újból 
és újból tetten érhető; másrészt minden korábbinál tökéletesebb technikai 
eszközöket adott, amelyek tárgyiasítják a visszaemlékezés emberi képességét” 
(Jedlowski 2008: 100). 
 Nyésta meglehetősen érdekes terepe az emlékezetkutatásnak, mert 
nagyon egyedi sajátságokkal rendelkezik. Lakóinak száma mindössze 35 
és a hagyományos értelemben vett személyes kommunikációs hálójuk sem 
tölti be szokványos szerepét. A falu egy régóta elmaradást mutató perifériára 
szorul terület, mely nem csupán infrastrukturális vagy gazdasági hiányokkal 
küszködik, hanem az öregek problémái is nehezítik a lakók életkörülményeit. 
Mindezek ellenére erős a lokális identitás és ragaszkodás, a szegényes 
életkörülmények ellenére nem változtatnak lakóhelyet az emberek, hanem 
alkalmazkodnak az adott feltételekhez. A közösség korösszetételéből szinte 
egyenesen következik, hogy életeseményeik szorosan kapcsolódnak a magyar 
történelemhez és megerősítik Bartlett elméletét (Bartlett 1985), azaz, hogy 
az emberi emlékezetet a társasjelleg jellemzi és a megszerzett élményeket 
tudásunk alapján rögzítjük, mely az adott kultúrában való pozicionálásunkat 
is tükrözi. A Nyéstán rögzített és jelen tanulmányban nyilvánosságra hozott 
önéletrajzi elbeszélések a Rákosi korszak, majd 1956 eseményeit követő 
időszakhoz kapcsolódnak. 
 Erving Goffman szerepelmélete azért képezheti fontos részét egy 
kontexust vizsgáló értelmezésnek, mert egy olyan világba vezeti vissza 
elgondolását, ahol az én és a másik viszonylata jelenik meg. 

Szerep és kontextus

A társadalomkutatási gyakorlatban a szerepek vizsgálata kezdetben 
az interakciókat integráló társadalmi struktúrákkal kapcsolatban történt. A 
szerep terminológia többnyire a színpad világához nyúlik vissza, ahol egy 
előre megírt színdarab összefüggésrendszerében a színészek eljátszák és 
megjelenítsék a számukra objektivitásként jelentkező előírásokat. 

Erving Goffman Írásainak tárgya a hétköznapi élet, melynek 
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középpontjában az én-élmény és a másikkal való találkozás áll, fogalmi 
mintázatát legcélszerűbb interakció színpadnak nevezni, ahol az 
individuumok interakciós eseményeit konstruáló tevékenységét vizsgálja.37 
A nyéstai közösség emlékezetének feltárása során egy nagyon érdekes, 
szerelmi történetre bukkantam, mely már az első beszélgetés során olyan 
múltbeli eseményeket és érzelemeket hozott a felszínre az adatközlőből, 
amelyeket már régen eltemetett magában és a másoktól elvárt és a mások 
által róla kialakított kép nem tartott kívánatosnak vagy éppen elmesélésre 
alkalmasnak. 

Nyésta falu kollektív emlékezetének feltárása azon a feltevésen 
alapul, hogy ahhoz, hogy a társadalmi-történelmi tényezőket felvázolhassuk 
a közösségben, az egyéni identitással kapcsolatos tényezőket, gondolati és 
érzelmi mintákat kell feltárni, és ennek alappillére, ha kontextusfüggővé 
tesszük a vizsgálatot, azaz más – más vizsgálati térben helyezzük el a 
visszaemlékezőt.hogy amennyiben más kontextusban helyezzük el a 
visszaemlékezőt.

 Az 1956-os forradalmat a faluban nem érzékelték, mintha nem is 
lett volna, de meglétét az utóhatások bizonyították, amelyek viszont elérték a 
falut. A helyiek is keveredtek peres ügyekbe és rájuk is halál várt, mint oly sok 
emberre, aki ellenállt, vagy, éppen akit bűnösnek találtak a legkülönbözőbb 
vádak alapján. Szeretném röviden bemutatni Irma néni történetét, aki 
az egykori boltos família leánygyermeke volt, ma már 76 éves. Özvegy, 
gyermekei Miskolcon élnek. Nyitókérdésként arra kértem, hogy mesélje el 
nekem élete legfontosabb történését, amely a faluban esett meg vele. Szinte 
azonnal egy nagy sóhaj hagyta el a száját és mosolyogva egy Béla nevezetű 
férfira utalt, aki egykor Nyéstán élt. Nagyon jóképű volt, okos, tanult ifjú, 
ahogyan ő nevezte, könnyen beleszeretett, amikor meglátta a boltban. A 
szerelemből házasság lett, amely nem tarthatott sokáig. Ekképpen mesélt a 
kapcsolat végéről:
„Előző nap vett feleségül. Másnap már elhurcolták a munkahelyéről Bélát. 
Azt mondták, hogy aláaknázta a tervgazdaságot. Nem tudom mivel, buta 
parasztlány voltam. Remegő lábbal mentem a tárgyalóterembe. Bilincsbe 
37  Goffman-t megelőzően több szerző is foglalkozott a szerep-kategória pontos 
leírásával. Legelőször Moreno (1961), aki a szerepviselkedés spontán összetevcőinek elméleti 
leírására tett kísérletet. Később Schütz (2000) a társadalomban létező én saját személyéről 
szerzett tudásának központi élményével kapcsolatban egy úgynevezett élevilágot emelt ki, 
melynek jelentését a köznapi viág énjei által végrehajtott interakciók adják. Schütz Georg 
Simmel formális interakciótanát építi bele saját rendszerébe. Simmel feléttelezése szerint 
egy olyan interackós világról kell beszélnünk, ahol bizonyos szerepeket teljesístő személyek 
kölcsönösség következtében, egymással való összefüggésükben jutnak tudatra.
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verbe hozták, végig a földet nézte, engem mintha nem is látott volna. 
Éreztem, hogy elhányom magam, bűzlött a levegő körülöttem. Émelyegtem. 
Volt ügyvédje is, persze, de hát az is az ő emberük volt, hiába mondta, hogy 
ha mindent beismer, akkor kiengedik, de tudtam, hogy nem így lesz. Egy 
női szív ezt megérzi. Halálra ítélték. Az egyetlen szerelmem volt, a későbbi 
családomnak soha nem beszéltem róla.”

A történet első hallásra egy majdhogynem szokványos és banális 
szerelmi történetnek hangzik, de mennyivel másabb is ugyanennek a 
történetnek a vetülete, ha az elmesélőt más, társas kontextusba helyezzük. 
2012 Márciusában felkerestem Irma nénit, névnapja volt és lánya unokájával 
is pont akkor látogatott haza. Nagy csokor virággal jelent meg és boldog volt az 
asszony, hogy ismét van társasága. A kislánynak azt mondtam, hogy kérje el a 
nagymamától a bonbonos dobozt, amiben a fényképeket tartja, és nézegessük 
meg uzsonna közben. Tudtam, hogy Irma néni nem adja ki a kezéből és 
gondoltam, hogy leül közénk, tehát kiprovokáltam a közös beszélgetést, 
habár arról nem volt ismeretem, hogy a nagy szerelemről készülhetett-e 
olyan kép, aminek ő birtokában van. Volt egy kép, melyet hirtelen felkapott 
és az otthonkájába akarta rejteni, de a kis unoka résen volt. „Mi az nagyi? 
Mutasd!” – majd a kislány kivette a kezéből a képet. Egy kopott fotográfiát 
tartott a kezében, melyen egy ismeretlen férfit látott. „Anyu, ezt még én sem 
láttam.” – mondta a lánya, és Irma néni belekezdett a vallomásba.
„Két férjem volt, de egy szerelmem. Ő Béla. A rendőrök elvitték tőlem, és 
többet nem láttam. Hozzámentem apádhoz.”
Az adott szituáció, ahol Irma néni családtagjai jelen voltak, olyan helyzetet 
teremtett, mely során be kellett ismernie valamit, el kellett mondania egy 
olyan történését életének, amelyet talán második férje sem tudott. Jellemzőek 
a kurta mondatok, azok hangsúlytalan közlése, a fényképre meredt tekintet. A 
család egy olyan egység, ahol jól elkülönülnek a szerepek: nagymama, lány 
és unoka. A társas meghatározottság, ha Halbwachs nyomán értelmezzük, 
mind tartalmi, mind formai összetevői az emlékezetnek.
 Amikor egy individuum a tőle elvárt szerepet játssza, mintegy felkéri 
hallgatóit, hogy vegyék komolyan, mindazt, amit látnak és hallanak, „higgyék 
el: a jellem, melyet látnak, valóban azokkal a vonásokkal rendelkezik, 
melyek látszatra megvannak benne” (Goffman 1978: 37).  Minden egyes 
helyzetbe magunkkal visszük adott szerepünket és igyekszünk a szerepnek 
megfeleltethető magatartás szerint viselkedni. Goffman kétféle szerepjátszót 
különbözet meg: az egyiket teljesen magával ragadja a cselekvése és meg van 
győződve arról, hogy az a valóságos benyomás, amit a helyzetben megvalósít; 
míg a másik típus jellemzője, hogy valamely más cél érdekében igyekszik 
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közönsége szerepe iránt tanúsított hitét elnyerni, és valójában nem érdekli, hogy 
a körülötte lévők milyen képet alakítottak ki róla. Irma néni esetében érdemes 
azon elgondolkodni, hogy vajon mennyire nevezhetjük őt szerepjátszónak 
valójában, és ha ekként is tekintünk rá, mindeképpen az első kategóriát 
tűnhet érvényesnek. Egy olyan történetre derült fény a gyermeke és unokája 
előtt, melyet féltve rejtegett éveken át, illetve egy idő után, már valószínűleg 
úgy vélhette, hogy az egykori szerelmi szálak már szerepüket is vesztették, 
hiszen a férje elhúnyt, aki egyébként sem tudott egykori kapcsolatáról, mást 
pedig aligha fog ez a mindennapok gondjai mellett érdekelni. Szerepjáték 
alatt Goffman minden olyan tevékenységet ért, „amelyeknek időhatárai 
megfigyelők adott csoportjának állandó jelenlétéhez kapcsolódnak, s amelyek 
bizonyos befolyást gyakorolnak a megfigyelőkre” (Goffman 1978: 41). 
Homlokzatként definiálja az individuum szerepjátszásának azon részét, amely 
„rendszerint általános és rögzített formában határozza meg a helyzetet azok 
számára, akik megfigyelik az előadást” (Goffman 1978: 41), egy olyan állandó 
jelleggel rendelkező kifejezéskészletként értelmezhetjük, amelyet az egyén 
szándékosan vagy minden akarat nélkül alkalmaz.  Személyes homlokzatnak 
azokat a kifejezéselemeket tekinti, amelyektől elvárjuk, hogy mindenhová 
kövessék a színjátszót. Irma nénit erős érzelmi kapcsolat fűzi homlokzatához, 
homlokzata az újramesélés során sérült, olyasmivel kellett szembe néznie, 
amely múltjának része és a mesélés pillanatában határozatlan lett. Az általa 
mutatott homlokzat nem maradt összhangban a történet elmondása után 
a családjában róla kialakult képpel, hiszen nem is tudtak arról, hogy a 
nagymamának volt egy korábbi házassága. Családtagjai jelenlétében az idős 
néni olyan jeleket épített be, amelyek még jobban rávilágítanak az egyébként 
nem látható, vagy homályba szoruló tényeket. A hirtelen felkapott fénykép, a 
kötény tördelése mind ilyen jeleknek bizonyultak, melyek fokozták a kialakult 
helyzet drámai jellegét. Irma néni hiába igyekezett a tőle elfogadott és elvárt 
értékrendszert képviselni, mivel homlokzata sérült, erre már nem maradt 
lehetősége. Amennyiben az egyén játéka során az ideálisnak tartott viselkedést 
akarja fenntartani, el kell kerülnie minden olyan cselekedetet és mozdulatot, 
amelyek azzal ellentétben állnak, ha ez nem így történik, sérülni fog mind 
az addig alkalmazott standard, mind az interakcióban közvetített üzenet. 
A legtöbb szerepjáték esetén igyekeznek a szereplők a hibákat korrigálni, 
annyira, hogy még a javításra vonatkozó árulkodó jegyeket is eltűntetik. Irma 
néninek erre nem volt esélye, mert a díszlet a saját háza, szobája és fényképes 
doboza, melyeket nem dobhatott el, hogy tisztázza magát. Goffman eleve 
kizártnak tartja azt, hogy a felénk támasztott standardoknak egyformán 
megfelelni tudjunk, „a standardok némelyikének nyilvánosan valószínűleg 
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csak úgy lehet eleget tenni, ha feláldoznak néhány másikat” (Goffman 1978: 
64). Irma néni nem próbált magyarázatot adni, függőben hagyta a kérdést, 
csupán elhagyta a szobát. Nem törekedett arra, hogy azt a benyomást keltse, 
hogy alapos indítékai voltak szerepe eljátszására, nem tett arról bizonyságot, 
hogy bármilyen méltatlanságot vagy megaláztatást kellett volna elszenvednie 
ennek következtében.
 Érdemes megvizsgálni azt, hogy az adott közönség, a család milyen 
momentumokat, szavakat vagy mozdulatokat értelmezett jelként, amelyet 
a szerep fontosabb attribútumaként értelmez. Az előadás során a közönség 
félreértheti az utalás jelentését vagy jelentéseit, ugyanakkor zavarbaejtőnek 
is tarthatja azt. Goffman utal rá, hogy ha a szerepet játszó érzi, hogy 
közönsége szkeptikus az éppen felvonultatott szereppel kapcsolatban, akkor 
várható, hogy kutatni fogja azokat a mozdulatokat, amelyekben hibát találhat, 
„átmenetileg még rokonszenvező közönséget is megzavarhat, megrendíthet és 
meggyengíthet hitében, ha valamilyen jelentéktelen törést fedez fel az előtte 
megjelenő képben” (Goffman 1978: 71). Azzal, hogy Irma néni a kötényét 
gyűrögette és elhalkultak szavai, oly mértékben hatott az addig róla kialakult 
benyomás ellen, hogy a közönség, a családtagjai nem mertek mélyebben 
bevonódni az interakcióba. 
 Irma néni példáján keresztül arra a következtetésre juthatunk, hogy 
az individuum ember és társadalmi énjei között meglehetősen nagy ellentétek 
húzódnak meg. Alapvetően különböző érzelmeket és hangulatokat tudhatunk 
magunkénak, ám társas környezetben, a közönségünk előtt nem tanúsíthatunk 
váltakozó hangulatú viselkedést és megjelenést, mert akkor kilépünk a 
szerepünkből és esetleg zavart keltünk a körülöttünk levőkben. Különbséget 
lehet tenni azonban a hamis homlokzatot bemutatók és a csak homlokzatot 
bemutatók között. Az ilyen szerepeket magukának való emberek minden 
egyes interakció során kerülhetnek olyan helyzetbe, amely kizökkentő őket 
felvállalt szerepükből és ez ellentétes cselekményt eredményezhet azzal, 
amit addig nyíltan magukénak vallottak. Azt a kérdést is feltehetjük, hogy a 
szerepjátszónak, jelen esetben egy idős néninek jogában áll-e az adott szerepet 
felvállalni: emocionális szempontból tekintve a válaszunk mindenképpen 
igen, de ha a hagyomány és a kommunikáció oldaláról tekintjük a dolgot, 
akkor nemet kell erre a kérdésre válaszolni. Bármelyik választ is érezzük 
magunkénak, ha hamis a benyomáskeltés38, mindenképpen veszélyeztetheti 
a viszonyt a közönséggel, főként, ha azok közel állnak hozzánk. Irma néni 
családjában – elmondásuk szerint -, nem került többet napirendre a téma, 
38  Az angolszász hagyományok szerint két modell különíthető el a viselkedéssel 
kapcsolatban: az egyik a valóságos és őszinte színjátszás, míg a másik a megtévesztő és alapos 
mesterek játéka. (Riezler 1943). 
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így újra magáénak tudhatja egykori homlokzatát. Lelki sérülést sem a 
főszereplőben, sem a közönségben nem hagyott a múltból felbukkanó 
történet, habár a főszereplő egy teljesen új helyzetbe került. Információs 
vadászterületére39 tévedtek családtagjai, és egy olyan információhoz 
jutottak, mely egykor fontos részét képezte édesanyjuk és nagymamájuk 
magánéletének. 
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A GRAZI MAGYAR GYERMEKEK 
HAGYOMÁNY ALAPÚ MANUÁLIS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSE

Tóth Zsuzsanna Napsugár
Debreceni Egyetem, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt
Hogyan érvényesül a hagyomány alapú konstruktív térbeli alkotás 

a grazi magyar gyerekeknél? Hogyan ültethetőek át a gyermekkorról szóló 
néprajzi gyűjtések a gyakorlatba kézműves oktatások alkalmával? Hogyan 
alkalmazható az elmúlt két évtizedben kánonná vált játszóházi foglalkozások 
tananyaga? Melyek azok az etnikai, grazi kulturális és osztrák oktatási kör-
nyezeti körülmények, amelyek a kreatív gyermekkori alkotótevékenységet 
befolyásolják? A jelenlegi gyermekeket 2-3 generációval megelőző 5-10 éves 
korosztály  manuális készségei, és alkotó tevékenységük sokszínűsége moti-
válta a grazi gyermekek művészeti képességfejlesztését. A kutatási eredmé-
nyek bemutatásáról, valamint az azt megalapozó tudományos szakirodalom 
ismertetéséről szól a tanulmány.

Kulcszsavak: néprajz, kézművesség, gyermekfoglalkozások, manuális ké-
pességfejlesztés, grazi magyarok
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Bevezetés
2013 őszi szemeszterében részt vettem a Grazi Magyarok Egyesüle-

tének munkájában. A Babaklub, a Grazi Magyar Iskola foglalkozások soro-
zatban helyet kapott az általam vezetett Óvodások fejlesztő foglalkozása. A 
csoport összetétele több szempontból is vegyes volt. 5-től 9 éves korosztályt 
képviselték a gyerekek. Az állandó tagok 7-en voltak, a látogatók időnként 
megjelentek a 15 meghirdetett alkalom valamelyikén. Az óvodás korúak szá-
mára megfelelő nehézségi fokozatú foglalkozásokkal készültem, valamint 
nehezítettel is, amely kihívást jelent a kisiskolások számára is. Az első fog-
lalkozás alkalmával kiderült, hogy a gyermekek alig foglalkoztak azelőtt kéz-
művességgel. A feladatok megtervezésénél fontos szempont volt az is, hogy 
alapvető rögzítési technikákat (csomó kötése, tűzés, drótozás, ragasztás, var-
rás, ...) elsajátítsanak. Ismerkedtünk a természetes alapanyagok, tulajdonsá-
gainak előnyeivel, és mozgatásuk korlátaival, azok felhasználhatóságával. A 
tananyag tervezése az eszközhasználathoz is alkalmazkodott. A gyermekeket 
az alkotó szemlélet40 elsajátítására próbáltam ösztönözni, hogy a gyakorlat-
ban felfedezhessék, hogy a fizikai környezetük részleteit művészi kifinomult-
sággal maguk is össze tudják kapcsolni.

A csoport összetétele
A magyar etnikum meghatározó elem volt, mivel a résztvevő gyermekek (15 
fő) emigráns családokból származnak. A gyerekek többször jártak Magyar-
országon, illetve páran ott is születtek. Számukra az a természetes, ha egy 
tanórát németül teljesítenek. A magyar nyelvű foglalkozások új szakkifeje-
zéseket, bejáratlan földrajzi helyeket képviseltek. Az idegenség másik oko-
zója az volt, hogy a tanterv nem az ő környezetükről, hanem a nagy- illetve 
dédszüleikéről mesélt. Képzelőerejükkel illeszkedtek bele más generációk 
gyermekkorába. Az elméleti részeknél sokszor kérdeztem a gyerekeket, hogy 
hallottak-e már róla, látták-e már. Eldöntendő kérdésemre kétféle válasz ér-
kezett. A csoport egy részének nem volt korábbi tudása az adott fogalmakról 
vagy a pontos megnevezéseikről. Természetessé vált, hogy ők is bármikor 
kérdezhetnek. Minden tanóra végén közösen megismételtük az új fogalmak 
jelentéseit. (v.ö. a Szókincsbővítés című fejezettel) A következő táblázatban 
jelzett tapasztalatok alapján jellemezhetőek a gyermekek reakciói a kétnyelvű 
környezetre. A nyelvtudás mértéke a szemeszter végére javult, ami kihatott a 
táblázatban jelölt koncentrációs képességekre.

40  Kultúraktív épített környezeti nevelés alapeleme: (http://kulturaktiv.hu/epi-
tett-kornyezeti-neveles/)
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Szülők etnikuma Gyermek lakhelyei
Gyermek szókincse
magyar nyelvből

Gyermek koncentrációs 
képessége a felsorolt 
szempontok alapján

- magyar szülők 
gyermekei

a gyermek Ausztriában 
született és él.

bő magyar szókincs

és kulturális ismeretek
kiegyensúlyozottság

- magyar szülők 
gyermekei

a gyermek 1-2 éve lakik 
Ausztriában1, azelőtt 
Magyarországon élt. 

bőséges magyar szókincs 
és kulturális ismeretek fáradékonyság

- magyar anyuka, 

osztrák apuka

a gyermek Ausztriában 
született és lakik

bőséges magyar szókincs, 
változó a kulturális isme-
retek mennyisége

kiegyensúlyozottság

- osztrák anyuka, 

magyar apuka2

a gyermek Ausztriában 
született és lakik gyér magyar szókincs

félénkség, ritkán szólal 
meg, inkább csak jelzi 
figyelemigényét

Grazi környezet a kézműves fejlesztés szempontjából
A gyermekek önálló alkotótevékenységét nagyban befolyásolják a 

Graz nyújtotta lehetőségek is. A stájer fesztiválon, a karácsonyi vásárban a 
programsorozat elengedhetetlen része az, hogy régi mesterségeket próbálhas-
sanak ki a gyermekek. A városban meglehetősen jól felszerelt papírboltok, és 
barkács-, művészellátó áruházak működnek. A parkokban, szántóföldeken, 
környező erdőkben megtalálhatóak a természetes alapanyagok, a háztartás-
ban pedig a dugó, szívószál, papírhengerek. Fontos szempont volt, hogy a 
foglalkozások készítményei, technikái otthoni alapanyagokból megismétel-
hetőek, gyakorolhatóak legyenek.

Múzeum
 A Grazhoz tartozó Stübingi Skanzen (Österreichische Freilicht-
museum Stübing 2013) programsorozatokat különít el a gyermekek számára. 
Kutatásom idején legkiemelkedőbbeknek találtam a Régi idők játékai (Öster-
reichische Freilichtmuseum Stübing 2013) címűt, amely az aktív-kreatív-in-
teraktív hármasra volt kihegyezve, valamint a Régi kézműves mesterségek 
napját(-és vásárát) (Österreichische Freilichtmuseum Stübing 2013) ahol a 
különböző házakban más-más mesterség termékeit árusították, a gyermekek 
pedig ki is próbálhatták az adott mesterségeket.

 A FRida & FreD – Grazi Gyerekmúzeum 2013 évi kiállításai (FRi-
da & freD - Das Grazer Kindermuseum 2013) az állatok építkezési módjait 
mutatták be. Külön berendezés készült az óvodás és külön az általános isko-
lások részére. Minden oktató jellegű installációs elemhez hozzá tartozott az 
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ösztönző kérdés, hogy „vajon te meg tudnád-e csinálni?”, vagy a kérés, hogy 
„készítsed el a felkínált alapanyagokból!”.

Stübingi Skanzen kézművesnapján,
ceruza készítése

FRida & FreD múzeum kiállítása,
építkezés a fa tetejére című állomás

Egy grazi általánosiskola ádventi kézműves napjáról
Párhuzamos kutatásokat végeztem 4 helyi alapfokú oktatási intéz-

ményben. Egy karácsonyi általános iskolás ádventi napon megajándékozták 
a gyermekeket azzal, hogy az összes osztálytermet barkács műhellyé alakí-
tották. Gépesített eljárásokkal is dolgoztak: például ragasztópisztoly, áramra 
működő szalagfűrész, mixer, kitűző készítés a hozzá tartozó szorító géppel. 
A feladatok elvégzésének többségéhez elengedhetetlen volt a papír, valamint 
a ragasztó41 használata. Mivel általánosságban is elmondható, hogy ezek 
az eszközök kiszorítják a természetben előforduló növényeket a gyerme-
kek alkotásaiból, ezért célom volt a foglalkozásokon a két anyagot mások-
kal helyettesíteni. A barkácsolást a manuális képességek a finommotorikai 
készségek csiszolása érdekében  alkalmazzák a gyerekeknél.  Az osztrák is-
kolakultúrában a térbeli alkotás rendszeres megjelenítése alapvető követel-
41  A népi kultúrában a gyermekek három különböző termésből is készítettek ra-
gasztót: a fák gombájából, rizsből, lisztből. Azonban főként az ékelést, kötözést használták 
rögzítésre, a ragasztás helyett.
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mény az órarendben.42 A gyermekek lehetőséget kapnak három dimenzióban 
gondolkodni. Az oktatók minden eszközfeltételét megteremtik számukra. Az 
iskola rendelkezik állandó műhellyé alakított termekkel is. Tehát lehetőség 
nyílik a szerszámhasználathoz szükséges készségek, valamint a gyakorlati-
as gondolkodás fejlesztésére. A térbeli gondolkodás további motiválására a 
dzsenga nevű játékot választhatták ki, mivel több osztályterem is rendelkezik 
olyan méretű játékkészlettel, amiből gyermek nagyságú favárakat építenek. 
Mindezt a konstruktív szemléletet rendkívül hasznosnak tartottam beilleszte-
ni a grazi foglalkozásokba. 

Dzsenga építőjáték a vizsgált általános is-
kolában

Hungarocel fűrészelése az iskolában

42  A grazban található Waldorf óvoda és általános iskola teljes tanrendje a 
kézművességre épül.



206

Az óvodai vizsgálat során szintén olyan tárgyakra leltem, amelyek 
többnyire síkbeli alkotások, és ragasztó, papír segítségével készülnek el. Ez 
is arra ösztönzött, hogy az óvodás korú tanítványaimmal is megkezdjem a ha-
gyományos néprajzi anyag oktatását, ahol ezek az eszközök alig szerepelnek.

Márton napi lámpásfesztivál az 
óvodában. A gyerekek maguk 

készítették a lámpásaikat.

Ádventi csillag alkotások az óvodában.

Hogyan alakítható a játszóházvezetői gyakorlat termékvilága a 
grazi gyermekek igényeihez?

A gyermekek által elkészített tárgyaknak Lázár Katalin által megha-
tározott eszközös népi játék, illetve játékszer fogalom (kóróökör, a fűzfasíp, a 
rongybuba, vagy a szőrlabda) volt az alapja. (Katalin 1990)

Bartha Károly úgy gondolja, hogy: „A néprajz szempontjából azok 
a játékok fontosak, amikre a gyerekeket a társaik és a felnőttek együttjátszás 
során adnak át. Először a felnőtt készít játékot a kicsinek, majd az szellemi 
fejlődése és ügyesedése során függetlenedik. Már csak játékának anyagát 
kölcsönzi a felnőttek világából.” (N. Bartha 1947) Ez a szemlélet arra buzdít, 
hogy segítségemmel a mai gyermekek a gyárilag készült játéktárukat művé-
szi igényességgel, szerzett tudás alapján kibővíthessék.

Csete Balázs rajztanári tevékenysége során igyekezett a környezeti 
nevelést és a néprajzot egyesíteni. Kutatómunkája a gyermekkorról számos 
tanulságot rejt pedagógiai és technikai szempontokból is. (Csete 1954) 

A Zelnik József által szerkesztett Gyermeki Játékok (Zelnik 1982) 
című gyűjtemény  rajzokkal, képekkel, leírásokkal együtt szemlélteti a 19. 
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és 20. század fordulóján készült játékszereket. Például egy állatka mását 
készítettük el, ami a tanítványokat 3-4 generációval megelőző egykori gyer-
mekek hagyományos falusi játékkultúrájának aktív résztvevője volt.

A hivatalos játszóházvezetői tanfolyam alap szakirodalma (Beszp-
rémy 2002) alapján a foglalkozások témakörei az év ünnepköreihez alkal-
mazkodtak. Megbeszéltük az Ádvent és a Farsang fogalmát.

Szandi Györgyné Ötlettára (Szandi 1992) elkülöníti a feladatokat a 
nehézségi fokok és korosztályok szerint, amit a csoport vegyes paraméterei 
miatt tanulmányoztam. 

A Magyar Néprajz: Kézművesség (Domonkos 1991) című kötete 
hasznosnak bizonyult: egy-egy mesterség termékét leegyszerűsítve el tudták 
készíteni a gyermekek. A könyvkötést a szütyő hímzését beemeltem a 
tananyagba. 

Az elbeszélések és a szakirodalom alapján olyan tárgyegyütteseket 
vettem át, illetve terveztem, amely élményszerűen kivitelezhető, és grazi ku-
tatásaim alapján adaptálható az ő világszemléletükbe, alkalmazkodik a szá-
mukra is elérhető grazi alapanyagkészletbe.

A játszóház vezetői módszerek alkalmazásakor, a készített prototí-
pusok változtatására van szükség a grazi környezetben: például a tűzésekhez 
fogpiszkálót, gombostűt használtunk ahelyett, hogy magunk hegyeztük volna 
ki bicskával az ágakat. Az ágak felszeletelése helyett a dugót darabolduk szét, 
ha kereket készítettünk. Mindezek biztonsági szempontok szerint alakultak, 
valamint szükséges volt, hogy az alapanyag könnyen kezelhető, elérhető 
legyen a tanítványaim számára. Grazi elvárásokhoz alkalmazkodva minőségi 
alapanyagokkal dolgoztunk, hiszen a gyermekek igényelték a színes, mutatós 
alkatrészeket, amelyek bőségesen jelen vannak, és választani is tudnak 
közülük.

Szókincsbővítés
Minden alkalom tanulással kezdődött. Választottam egyet a néprajzi gyűj-

tések, népmesék, dalok közül, amely témakörében kiegészítette az aznapi al-
kotás tárgyát. Közép-európai élőlényekről, életmódról, munkához szükséges 
használati eszközökről, kulturális elemekről beszélgettünk. Legtöbb történe-
tet, törvényszerűséget a Magyar Néprajz: Gazdálkodás (Paládi-Kovács 2001) 
kötetéből merítettem. Mivel a korosztályi sajátosság a nyitottság, és kíváncsi-
ság, a gyerekek sokat kérdeztek, és maguktól mesélték el azokat a dolgokat, 
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amelyekről előzetes tudásuk volt. Ezáltal a szüleik által is elvárt szókincsbő-
vítés, magyar kommunikáció élvezhető részévé vált minden találkozásnak. A 
gyerekek igényelték, hogy az összes órához, új alapanyaghoz történet tartoz-
zon. Megfigyelhető volt, hogy a köznyelvből kikopó közmondásokról, szólá-
sokról keveset tudnak a gyerekek. Ez egy olyan fehér folt volt a tudásukban, 
ami külön önálló foglalkozást igényel, hogy eltűnjön. A népmesék, népdalok 
ismerősen hatottak, de német megfelelőit, bátrabban énekelték. 

Egy adott foglalkozás tananyagának bemutatása
Történet: A gazdasszonynak volt egy kiskakasa és egy tyukocskája.  Tavasz-
szal, a tyukocska, annyira megszerette az aznapi tojásait, hogy nem adta a 
gazdasszonynak. Sokáig ücsörgött rajta, melengette, őrizgette. Vajon miért?... 
Elbújt velük a kamra szalmájába, és elő sem jött. Nemsokkal később mi tör-
tént?  … Gyönyörű sárga kiscsibék gyalogoltak ki a meleg fészekből. Először 
fehér pici tollaik nőttek, majd olyan szép tarkák lettek, mint az anyukájuk. A 
gazdasszonynak vigyáznia kellett rájuk. Hogyan? … Tudta, hogy ezek a pici 
madarak hamar megfáznak. De nem ez volt az egyetlen veszély… Bizony, 
bizony a … macska. És még a … héja, és a róka, ami nagyon szereti ellopni 
a kiscsibét. Miután felnőttek, már ők is sok tojást adtak. Vajon mit készített 
a gazdasszony a tojásokból? … további fogalmak: hímestojás, lúdtollal írás, 
tollpárna.

 • Gazdasszony43 alapanyagok: Kukorica szára-kórója: vastag alsrész-
ből 10 cm, és a felső vékony részből 7 cm. 3 színű apró mintás textil:  (sötét 
és világos is) kendő, ing, szoknya, kötény. Két darab gombostű. 

Tanulás: Tűzés, csomózás technikája; gazdasszony felöltöztetése, kendő 
felkötésének módjai a baba életkorának meghatározása után.

 • Szekér44 alapanyagok: Dugó, kenderkóc, fogpiszkáló.

Tanulás: szövés, csomózás, tűzés technikájának alkalmazása. Új fogal-
mak: szekér, petrencés rúd, rakonca-rakoncátlankodik. 

43  Szárizi baba- tervezője Zana Sándorné, Jászkisér, Csete Balázs játszóház oktatója. 
(Gyűjtésem 2013 áprilisában készült.)
44  Saját tervezés a néprajzi gyermekkort vizsgáló szakirodalom játékszekerei alapján.
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Gazdasszony a szekerével, 
és az ő alkotójuk látható a képen.

Szekér prototípus.

A foglalkozások eredményeinek elemzése
Foglalkozásokat dolgoztam ki a grazi magyar gyermekek számára, 

akik anyanyelvüket szinte csak a családtagjaikkal gyakorolhatják. A foglal-
kozásokon a  kézművesség és néprajzi szakszókészlet elsajátítására töreked-
tünk. Rövid történeteken keresztül megtudták, hogy léteztek a gyékénnyel 
burkolt kocsik, több fajta malom őröl búzát, a madarak csőre utal az élet-
módjukra, megismerkedtek a kiscsirkék életének fordulóival, a subával, a 
fűszernövényekkel, egy ádventi történettel, motívumokkal és sok más olyan 
dologgal, ami őket még kíváncsibbá tette ebben a világban. Megismerked-
tünk 10 rögzítési technikával, és az alapvető kézműves alapanyagokkal is. 
A gyerekek az elsajátított tananyag segítségével képessé váltak a proaktív 
műhelyen kívüli alkotásra is.

Oktatóként a legnagyobb kihívást a önálló és kitartó munkára nevelés 
jelentette. Ugyanis az archív anyagok gyermekei természetesebb környezet-
ben készítettek játékokat. Korlátlan próbálkozási lehetőség, arra szabadon 
megválasztott hely és idő állt rendelkezésükre. Az alapok, amelyek alapján új 
alkotások készültek hagyományozódó tudásból származtak. 

J. Huizinga játékelmélet definíciója (J. HUIZINGA 1990) a játék-
funkciót a kultúrában ragadja meg, miszerint „A játék szabad cselekvés vagy 
foglalkozás, amely bizonyos önkéntesen, előre meghatározott időben és tér-
ben, szabadon választott, de föltétlen kötelező szabályok szerint folyik le.” 

A foglalkozáson azonban a gyerekeknek 60 perc alatt kell elvégezni-
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ük az aznapra kimért feladatot. Szervezett volt az idő, a tér. Az oktató pedig 
megosztotta figyelmét a több tanítvány között, tartotta a tantervet, és tempót 
diktált. Emiatt a gyerekekben tapasztalható feszültség kihatott az önállóságuk 
elvesztésére. Gyakrabban kértek segítséget, biztatásra volt szükségük. Az 
első foglalkozásoknál az édesanyák a gyermek keze alá dolgoztak minden 
nehezebbnek bizonyuló helyzetben. Elvárás volt, hogy ez elmaradjon, és a 
gyermekek egymást segítsék, majd megszerezzék az összes készséget az önálló 
munkához. A legkisebb gyerekeknél gyakran tapasztaltam visszalépéseket. 
Azonban egyre inkább kialakult a csapat szellem. A foglalkozások kulturális 
találkozóhelynek számítottak a szülők szerint.

A manuális készségek igénybevételével szükség volt a precizitásra, 
az eszközhasználathoz a fegyelemre: éles szikével, hegyes drótokkal is dol-
goztunk. Fejlődés mutatkozott a munka minőségének a különbségében a „lá-
togató” diákokéhoz képest. A konstruktív gondolkodásmódnak köszönhetően 
vissza tudták mondani hetek elteltével is egy tárgy készítésének állomásait. 

A kutatás jövőbeli lehetősége egy önáló módszer kifejlesztése.
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(Footnotes)
1  Fontos mindennapos feladata a német nyelvtanulás és a beilleszkedés az azonos 
korú társai közé.

2  Az említett édesapa napi 10 órát dolgozik, kevés idő jut arra, hogy gyermekét 
megtanítsa magyarul.
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A TÖRÖK-SZÍR KAPCSOLAT 
ALAKULÁSA A SZÍR 

POLGÁRHÁBORÚ TÜKRÉBEN

Varga Esztella
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Egyetem, Magyarország

Absztrakt

 A szír polgárháború egyik legfontosabb szereplői a nagyhatalmak 
(USA, Oroszország, Kína, Irán), hiszen a nagyhatalmi érdekek és 
érdekérvényesítő képességek hatalmas befolyással bírnak a konfliktus 
alakulására. Jelen tanulmányomban leginkább Törökország szerepét 
szeretném kiemelni a konfliktusban. 
A ’90-es évek ellenséges viszonya Törökország és a szír állam között a 2000-
es évekre oldódni látszott, ennek jelei: szabadkereskedelmi egyezmény, 
olajvezetékek összekötésének terve, vízumkényszer eltörlése, török közvetítés 
izraeli-szír konfliktus esetén. Azonban 2011 márciusában Szíriába is elért az 
Arab Tavasz, és az azt követő polgárháború véget vetett a fellendülésnek. 
Erdoğan Damaszkuszban nyíltan kijelenti, hogy az ellenzéket támogatja, 
illetve 2012 márciusában bezárják a követséget is. A szír polgárháború 
kialakította változást szeretném előadásomban röviden bemutatni, főként 
Törökországra fókuszálva, az elemzés során a többi hatalom szerepét is a 
török-szír kapcsolat tükrében felvázolni.

Kulcsszavak: Törökország, Szíria, polgárháború, menekültek, külpolitika



214

Bevezetés

 Törökország a „zero-problem” külpolitikával jelentős változást 
kívánt elérni a régióban. Szeretett volna moderátorként közreműködni 
számos konfliktusban, azonban a külpolitika nem hozta meg a várt sikert, 
a térség államai már nem követendő példaként tekintenek az országra, 
és számos állammal megromlott a kapcsolata a törököknek. Egyik ilyen 
ország Szíria, melynek viszonya a szír polgárháború kitörése óta jelentősen 
elhidegült Törökországgal. A két ország viszonya nagyon hullámzó: korábban 
kereskedelmi partnerként is jelentős szerepet szántak egymás országának, 
mára azonban a fegyveres konfliktustól sem riadnak vissza.
A több százezres menekült tömeg, ami a szír polgárháború kitörése óta az 
országba áramlott, és a kurd probléma tovább árnyalja a török álláspontot. 
Egy önálló kurd állam esetleges kiszakadása Szíriából milyen hatással 
lenne a törökországi kurdok amúgy is meglévő autonómia törekvéseire? A 
kérdés különösen fontos, hiszen Észak-Irakban már létezik – az amerikai 
beavatkozás után – egy önállónak is tekinthető kurd állam, ami ellen a 
török fél folyamatos lépéseket tesz. Egy újabb szegmense a kérdésnek Irán, 
mely Szíria (Aszad) stratégiai szövetségese, ám ezzel egyidejűleg viszonya 
Törökországgal megromlott, bár számos lépés történt az utóbbi néhány évben 
is szövetségük kialakítására (főként a kurd kérdés kapcsán). 

A hidegháború utáni évtized

A hidegháború utáni török-szír kapcsolatokat a hullámzó szóval lehetne 
leginkább jellemezni. A ’90-es években az ellenségesség volt meghatározó, 
köszönhetően főként a kurd kérdésnek. Szíria a ’80-as évek óta nyíltan a 
Kurd Munkáspárt (PKK) mellett állt, jelentős anyagi segítséget nyújtott a 
szervezetnek, mely több évtizede áll szemben a török kormányokkal. A 
konfliktus Szíria és Törökország között végigvonult a ’80 és ’90-es éveken, 
többek között a vízbiztonság kérdését is nyomásgyakorló eszközként 
használta. (Az Eufrátesz és a Tigris vizén (bár mindkettő Törökországban 
ered) három állam osztozik: Törökország, Szíria és Irak.) (Havasi 2010) 
A legélesebb konfliktus a török hadsereg látványos gyakorlatoztatása volt 
a szír határ mellett (ami egyébként egy NATO-akció része volt), jelezve, 
hogy Ankara nem hátrál meg semmilyen lépés elől, így gyakorolva nyomást 
Damaszkuszra. A fordulópont 1998-ban jött el, amikor októberben aláírták az 
Adana-szerződést. Ebben Szíria hivatalosan is betiltja és terrorista csoportnak 
bélyegzi a PKK-t, és felszámolja táborukat a Bekaa-völgyben (Aras 2012). 
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A török kormány ezután egyre nagyobb hangsúlyt kezdett fektetni a Szíriával 
való jó kapcsolatra, azonban az igazi fordulat a török belpolitika változásával 
következett be. A 2002-ben hatalomra került (és azóta is hatalmon lévő) 
AKP párt Törökországnak regionális nagyhatalmi szerepet képzelt el, ennek 
megvalósításának eszközét pedig a soft power elemeinek – kereskedelem, 
kultúra, etnikai és vallási hasonlóság, diplomácia (Nye 2004) – alkalmazásában 
látta.
A török-szír kapcsolatok az elmúlt évtized során látványosan fejlődtek, 
köszönhetően Háfez Aszad döntésének, hogy Abdullah Öcalan PKK vezért 
kiutasítja az országból. Ez utat nyitott a diplomáciai és gazdasági kapcsolatok 
erősödésének, mely során 2005 januárjában Bassár Aszad, a jelenleg is 
hatalmon lévő szír elnök látogatást tett Ankarába (mely az első elnöki látogatás 
volt Szíria 1946-os függetlenné válása óta). 2005 és 2007 között a török fél 30 
különböző befektetési projektet kezdeményezett Szíriában, mintegy 150 millió 
dollár értékben. 2006-ban szabadkereskedelmi megállapodás született a két 
fél között, illetve felvetődött egy közös olajipari együttműködés lehetősége is. 
Törökország mediátorként is a szír fél segítségére volt: 2007 óta közvetítőként 
az izraeli-szír konfliktusban is szerepet játszott. (Törökország közvetítőként 
igyekezett Wahington és Theerán között is segíteni a párbeszédet.) 
Összességében Törökország mind Iránnal, mind Szíriával jó kapcsolatokat 
ápolt, melyben nem kis szerepet játszott a kurd kérdés is. Az iraki háború 
kapcsán jelentősen megerősödött a térségben a kurd szeparatista mozgalom, 
és mindhárom állam érdeke azt diktálta, hogy a kurd nacionalizmust minél 
inkább visszaszorítsák, elszakadási törekvésüket megtörjék (Taspinar 2008). 
Az együttműködés azonban elsősorban biztonságpolitikai megfontolásokon 
alapult, regionális szempontból Törökország saját magát tekinti a régió 
vezető hatalmának.
A Török Külügyminisztérium adatai szerint jelentősen fejlődtek a szír-
török kereskedelmi kapcsolatok és a turisztikai mutatók. Amíg 2009-ben 
külkereskedelmi mérleg elérte az 1,8 milliárd dollárt, addig ez az adat 2,2 
milliárd dollárra nőtt 2010-ben. Több, mint 20 egyetértési megállapodást írt 
alá a két fél a kereskedelemi területen. A turisztikai adatok is meggyőzőek: 
2002-ben még ~ 468 ezer török turista lépte át a szír határt, addig 2010-re 
~865 ezer török állampolgár tartózkodott több mint egy napot Szíriában. Ezzel 
párhuzamosan Szíriából is egyre többen érkeztek Törökországba: a ~486 
ezres 2007-es adatot követően több mint 90 % növekedést tapasztalhatunk, és 
2010-re már ~900 ezer fő utazott török földre. Ezzel Szíria a nyolcadik legtöbb 
turistát Törökországba küldő állammá lépett elő (Turkish Ministry of Foreign 
Affairs). (A kereskedelmi és turisztikai mutatók javulását természetesen 
jelentősen elősegítette a vízumkényszer eltörlése is.)
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A szír polgárháború kitörése

 Bár jelentős mértékben növekedett a két állam közti kereskedelmi-
diplomáciai viszony, Törökország külpolitikai törekvése éppen akkor nem 
tudta elérni a kívánt hatást, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá: a 
változás idején. Az Arab Tavasz 2011-ben érte el Szíriát. A török fél sokáig 
abban bízott, hogy az elmúlt évtized jó kapcsolata, növekvő együttműködése 
miatt képes lesz Aszadot befolyásolni, hogy a helyzetet reformokkal és 
engedmények tételével kezelje. Ennek elérése érdekében több kísérletet 
tett, a legjelentősebb a külügyminiszter, Davutoğlu 2011 augusztusában 
Damaszkuszban tett látogatása, mely során több órás tárgyalást folytatott 
Asszad elnökkel. 2011 novemberében Erdoğan nyíltan a felkelőket támogatta 
beszédében, Abdullah Gül elnök pedig kijelentette, hogy a Szíriába vetett 
bizalmuk eltűnt (Milliyet 2011).
Ezzel párhuzamosan Ankara azonban nem szakította meg kapcsolatait az 
USA-val, továbbra is legfőbb szövetségesének számít, így nem meglepő, 
hogy a szír polgárháború kapcsán is egyeztetett a két hatalom. Ennek 
eredményeképpen 2011 szeptemberében Obama elnökkel közösen jelentették 
be, hogy nyomást fognak gyakorolni Szíriára (bár Törökország korábban nem 
támogatta Szíria ellen szankciók alkalmazását).
A török álláspont megváltozásában leginkább az játszott nagy szerepet, hogy 
Ankara nyíltan az ellenzéki erőket támogatja. Jelentős humanitárius segéllyel, 
illetve számukra létrehozott táborokkal nyújt segítséget a szír ellenzék 
képviselőinek. Külön kérdés, melyben jelen tanulmány keretei között nincs 
mód foglalkozni: a szír ellenzéki erők fragmentáltsága. A szír társadalom 
fragmentáltsága az ottomán időkre vezethető vissza, ez tükröződik a jelenleg 
roppant széttagolt ellenzéki erőkben, melyek közül sokszor gondot okoz az 
amúgy az ellenzéket támogató erőknek – pl. a nyugati államok jelentős része 
– választani. A törés Szíria és Törökország között leginkább erre a tényezőre 
vezethető vissza: 2011 októberében Davutoğlu külügyminiszter fogadta 
képviselőiket, sőt, táborokat hoztak létre számukra Törökország területén. A 
szír polgárháború eseményei párhuzamba állíthatók a líbiai eseményekkel, 
azonban ellentétben Kadhafi rezsimjének megdöntésével, amikor Ankara 
sokáig állt a líbiai diktátor mellett, a török külpolitika most változott, és 
hamarabb támogatta a lázadó erőket.
Ezzel párhuzamosan a török fél kapcsolata megromlott Iránnal, mely Aszad 
legnagyobb szövetségese a térségben. Az iráni vezetés elkötelezett stratégiai 
szövetségese Aszadnak, így természetes, hogy a szír-török kapcsolatok 
romlásával a török-iráni viszonyban is törés következik be. Azonban egyéb 
jelentős szempontok is szerepet játszottak az említett két ország kapcsolatának 
romlásában: Törökország 2011 szeptemberében hozzájárult, hogy területére 
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NATO-radarokat telepítsenek, melyek célja az iráni rakéták észlelése. 
Törökország egyik legfontosabb célja, hogy a nagyhatalmi befolyást – főleg 
Oroszország és Irán esetében – minél inkább csökkentse a térségben, ami 
annál nehezebb, hiszen Oroszországnak érdeke fűződik Aszad hatalmon 
maradásához: orosz kereskedelmi kapcsolata Szíriával és Tartúsz kikötője, 
mely jelenleg az egyetlen, ami Oroszország számára elérhető a Földközi-
tengerre (Kouskouvelis 2013).
A szír polgárháború egyik legnagyobb problémája a jelentős menekülthullám, 
amit elindított. A jelenleg kb. 140 ezer áldozatot követelő polgárháború 
további százezreket késztetett arra, hogy elhagyják országukat. A jelenlegi 
becslések szerint 2,5 millió ember menekült el Szíriából. A legtöbben éppen 
Törökország felé menekültek, de több (kb. 9) millióra tehető azok száma, akik 
Szírián belül voltak kénytelenek elhagyni otthonaikat a harcok miatt, váltak 
ezáltal földönfutóvá. Törökország szempontjából súlyos problémát jelent 
a jelenleg több százezer főre tehető menekültek elszállásolása. A helyzetet 
tovább súlyosbította a vegyi fegyverek 2013. augusztus 21-én Ghoutában 
történt bevetése. A támadás 1.429 civil áldozatot követelt (Ihlamur-Öner 
2013). A vegyi fegyverek alkalmazása jelentősen megnövelte a menekültek 
számát, tovább tetézve ezzel a befogadó országok pl.: Törökország, Jordánia 
terheit. Törökországban jelenleg 21 menekülttábor működik, mely kb. 200 ezer 
menekültet számára biztosít elhelyezést. A menekültek számát azonban több 
mint félmillió főre becsülik Törökország területén. Az ENSZ menekültügyi 
szervezete, a UNHCR becslése alapján 2013 végére a török területen lévő szír 
menekültek száma akár az egymillió főt is elérheti (UNHCR 2014). A mellett, 
hogy a menekültek jelentősen megnövelik a befogadó országok humanitárius 
terheit, jelentős biztonsági aspektusa is van a menekültek kérdésének.
További probléma a kurd kérdés, mely mindig meghatározó Törökország 
szempontjából. Törökország abban érdekelt, hogy egy erős ellenzéki erő 
kerüljön hatalomra Szíriában, hiszen egy esetleges hatalmi vákuum jelentősen 
felerősíthetné a kurd szeparatista törekvéseket (Rostoványi 2014). Szíriában 
a kurd pártok szövetsége létrejött 2012-ben, és 2012 nyarától már egy de 
facto kurd területről beszélhetünk, mely az autonómia útjára lépett. A tény, 
hogy roppant széttagolt a szír ellenzék, nem erősíti meg Ankarát abban, hogy 
Aszad bukása estén lehetne számolni egy olyan ellenzéki erővel, aki képes 
lenne magához ragadni a kormányt. Az instabilitás sokkal nagyobb veszély 
lenne számára, mint akár egy diktátor hatalomra kerülése a szomszédos szír 
államban (Walker 2012). Amennyiben nem biztosított egy erős központi 
hatalom, a szeparatista törekvések megerősödhetnek.
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Összegzés

A török-szír kapcsolat hullámzására jellemző módon a kezdeti ellenséges 
viszony után következő szoros kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatokat 
ismét felváltotta az ellenséges légkör. A szír polgárháború befejeztéig nem 
is lehet számítani ennek változására. Törökország, mint a NATO tagja az 
ellenzéki erők mellé állt, így szembefordult nem csak Aszaddal, hanem 
Iránnal is. A török külpolitika szempontjából elmondható, hogy a soft power 
használata, a külpolitikában a zéró problémára való törekvés nem jelenti azt, 
hogy az ország hatással tudna lenni a térség más országának belpolitikájára, 
döntéshozatalára. Ezen felül a szír polgárháború számos más kihívás elé 
állította Törökországot: a menekültek elhelyezése komoly kihívás, főként 
akkor, amikor Davutoğlu külügyminiszter kijelentette, hogy százezer fő, 
Törökország befogadóképessége, ez a „lélektani határ” (Baird 2012). Ezt a 
számot azonban jócskán túlhaladták, és a rendelkezésre álló becslések alapján 
a szír menekültek áradata nem fog csökkenni Törökország irányában. A kurd 
kérdés most még elevenebb, mint valaha, egyben összefügg Szíria sorsával: az 
ellenzéki erők esetleges győzelmével Szíria megmarad-e egységes államként, 
vagy széthull, ami megnyitná az utat a kurd nacionalista törekvések előtt.
Szíria jövője kardinális kérdés Törökország számára, a térség stabilitása, a 
kurd probléma, a menekültkérdés mind a szír helyzet rendezésétől függ, erre 
azonban Törökországnak nagyon kevés a befolyása.
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ZENEI HALLÁSI KÉPESSÉGEK 
FEJLŐDÉSE ZENEI ÉS 

NEM-ZENEI OSZTÁLYOKBAN

Asztalos Kata
Szegedi Tudományegyetem, 

Szeged, Magyarország

Absztrakt

Kutatásomban zenei hallási képességek vizsgálatát végeztem saját fejleszté-
sű online diagnosztikus mérőeszközzel, amely lehetőséget biztosít az iskolai 
zenei fejlesztés tudatos megalapozásához és az értékelési kultúra gazdagítá-
sához. Jelen tanulmány célja (1) a zenei képességek technológia-alapú mérési 
lehetőségeinek vizsgálata, (2) a zenei képességek fejlődési tendenciáinak 
meghatározása és (3) a részminták közötti különbségek elemzése. A zenei 
teszt és a háttérkérdőívek felvétele 1-11. évfolyamokon zajlott általános tan-
tervű (N=2575) és zenei tantervű osztályok (N=386) részvételével. A vizsgált 
képességek a következők: ritmushallás, tempóhallás, dallamhallás, vizuális 
kapcsolás, hangmagassághallás, harmóniahallás, dinamikahallás és hang-
színhallás. Az empirikus vizsgálat bizonyította, hogy az online teszt széles 
körben, egyszerűen alkalmazható a zenei hallási képességek diagnosztikus 
mérésére és értékelésére.

Kulcsszavak: zenei képességek, online tesztelés, diagnosztikus értékelés, ze-
nei fejlesztés, keresztmetszeti vizsgálat
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Bevezetés

Gyorsuló ütemben változó világunk s a globális információrobbanás hatásai 
egyre nagyobb kihívások elé állítják korunk iskolarendszereit. A tudástár-
sadalom embereszménye a kreatív, önállóan gondolkodó, alkalmazkodó és 
együttműködésre képes személyiség, amely fejlesztéséhez a művészetoktatás 
számos területe közvetlen módon képes hozzájárulni. A növekvő tananyag 
ugyanakkor felhívja a figyelmet azokra a tárgyakra, amelyek széleskörű 
transzferhatással rendelkeznek. Ilyen az ének-zene is, amelynek értékelési 
gyakorlata máig szubjektív, kevés megbízható információt szolgáltat a tuda-
tos fejlesztés megalapozásához. Erre a problémára jelenthet megoldást az ér-
tékelési kultúra gazdagítása, a technológia-alapú mérés-értékelési módszerek 
alkalmazása az ének-zeneoktatásban.

Kutatásunkban olyan online diagnosztikus mérőeszköz kidolgozásá-
ra törekedtünk, amely objektív, megbízható információkat szolgáltat a zenei 
képességek szintjéről a tanítási-tanulási folyamat résztvevői számára. A teszt 
segítségével nyert adatok alapján előkészíthetők az osztálytermi fejlesztési 
folyamatok, ugyanakkor a nagy minta elemszám lehetővé teszi a vizsgált ze-
nei képességek fejlődésének vizsgálatát is. 

A tanulmány célja (1) a zenei képességek technológia-alapú vizsgála-
ti lehetőségeinek feltárása iskolai környezetben, (2) a zenei képességek fejlő-
dési tendenciáinak meghatározása és (3) a zenei képzés alapján elkülöníthető 
részminták közötti különbségek elemzése.

Elméletei háttér

A zenei képességek mérése a zenepszichológia egyik legnagyobb önálló 
kutatási irányzata, amelynek három fő területe különíthető el: zenei képes-
ségtesztek, zenei teljesítmény tesztek és zenei attitűd tesztek (Hargreaves, 
1986/2001). A zenei képességtesztek elsődleges célja, hogy a zenei észlelést 
és feldolgozást vizsgálják. Az ilyen jellegű feladatok megoldásához nincs 
szükség előzetes tudásra, ismeretekre. Az első tudományos igényű zenei ké-
pességteszt kidolgozása Carl Seashore nevéhez fűződik (1919), de fontos 
kiemelni Wing zenei intelligencia tesztjét (1961) és Gordon gyermekekre 
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kidolgozott tesztjeit (Audie, 1989; Primary Measures of Music Audiation, 
PMMA, 1979; Intermediate Measures of Music Audiation, 1989). 

A dinamikus technológiai fejlődés új utakat nyitott a zenei képes-
ségek vizsgálata számára is, azonban a vizsgálatok nagy része a kognitív 
idegtudomány nagy-precizitású eszközeire épül (pl. Gaser és Schlaug, 2003; 
Pantev és Herholtz, 2011; Herholtz és Zatorre, 2012), vagy a hallási rendelle-
nességek szűrésére szolgál, mint a MBEA teszt (Montreal Battery of Evalua-
tion of Amusia, Peretz, Champod és Hyde, 2003). A zenei képességek közöt-
ti különbségek mérésére kidolgozott legújabb online tesztek pedig a felnőtt 
populációra koncentrálnak (Law és Zentner, 2012; Ullén és mtsai., 2014). 
Annak ellenére, hogy a zenepszichológiai tesztek gyors és megbízható in-
formációkat szolgáltatnak az egyén tudásszintjéről, pedagógiai alkalmazásuk 
máig elenyésző.

A mérőeszköz tartalmi keretrendszere a zenei jelenségek modellje 
(Moles, 1969) és a zenei percepció kognitív neuropszichológiai modelljei 
alapján (Peretz és Coltherart, 2003; Koelsch, 2012) került kidolgozásra. Mo-
les a zenei jelenségeket a bennük megjelenő időkomponens alapján csopor-
tosítja. A szukcesszív, azaz időkomponensű dimenzióba sorolja a ritmust, a 
dallamot és a dinamikát, a szimultán, azaz időkomponenst mellőző dimenzi-
óba a hangszínt és a harmóniát. A zenei rendszer struktúráját, komponense-
it, lehetséges interakcióit és folyamait magában foglaló kognitív neuropszi-
chológiai modell kidolgozása Peretz és munkatársainak nevéhez köthető. A 
modell alapját a környezetből érkező auditív input képezi, amely először az 
akusztikus elemző modulon halad keresztül, ahol megtörténik a különböző 
hangforrásokból érkező ingerek elkülönítése. Az inger a beszéd vagy a zene 
felfogásáért felelős rendszereket aktiválhatja. A zenei inger analizálását két 
egymással párhuzamos, de független alrendszer végzi: (1) a melodikus di-
menzióért felelős alrendszer, az egymást követő frekvenciaváltozásokért, s 
így a dallamkontúr, a hangközök és a tonalitás észleléséért felel, valamint (2) 
a temporális dimenzióért felelős alrendszer, amely a hanghosszúságok szek-
venciális változásait dolgozza fel, azaz a ritmus és a tempó észlelését végzi 
(Peretz és Coltheart, 2003).

A zenei képességek szakirodalmának feltárásakor arra törekedtünk, 
hogy a mérőeszköz holisztikus képet nyújtson a diákok zenei teljesítményé-
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ről, emellett kihasználjuk az online tesztelésben rejlő új lehetőségeket.  A 
zenei hallási képességek vizsgálatát a következő zenei jelenségekhez kap-
csolódó gondolkodási műveletek alkotják: (1) melodikus feldolgozás (hang-
magasság-, harmónia- és dallamdiszkrimináció, vizuális kapcsolás), (2) tem-
porális feldolgozás (ritmus- és tempódiszkrimináció), (3) a zenei jelenségek 
kvalitatív jellemzőinek feldolgozása (dinamika- és hangszíndiszkrimináció). 

A zenei hallási képességek empirikus vizsgálata

Módszerek

Minta

A zenei képességek online diagnosztikus mérése 2013-ban zajlott, országos, 
nem reprezentatív mintán általános és középiskolás korosztályban. A zenei 
osztályok alatt általános iskolás évfolyamokon az ének-zenei általános isko-
lák tanulóit értjük, középiskolás korosztályban zeneművészeti szakközépis-
kolásokat és zenei tagozatos gimnáziumi diákokat. 

1. táblázat: a vizsgálat mintája

Évfolyam Zenei osztályok
N

Nem-zenei osztályok 
N

∑

1. 38 89 127
2. 36 152 188
3. 33 231 264
4. 23 190 213
5. 30 328 358
6. - 302 302
7. - 325 325
8. 47 194 241
9. 65 299 364

10. 75 276 351
11. 39 289 228
∑ 386 2575 2961
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Adatfelvétel

Az adatok rögzítése az eDia platform (Molnár és Csapó, 2013) segítségével 
valósult meg, amely diagnosztikus tesztek közvetítésére lett kifejlesztve. Az 
online felületen rögzített itemek elérése a mérésben résztvevő iskolák számá-
ra nem jelentett gondot, a résztvevők lassabb internet kapcsolat esetén proxy 
kiszolgáló telepítésével tudták elkerülni az esetleges akadozást. A tesztet a 
diákok számítógépekkel felszerelt termekben töltötték ki, az utasításokat és a 
zenei példákat fülhallgató segítségével hallgatták meg. Alsó tagozaton két ta-
nóra, felső tagozaton és középiskolában egy tanóra állt a diákok rendelkezé-
sére, amely elegendőnek bizonyult a feladatok megoldásához és a kapcsolódó 
háttérkérdőív megválaszolásához. A hallott és írott szövegértés problémáinak 
kiküszöbölése és a teszt validitásának növelése érdekében a feladatok szöve-
geit a diákok akár többször is meghallgathatták, így lehetőségük nyílt azok 
pontos megértésére a zenei stimulusok megszólaltatása előtt. A zenei részle-
teket a diákok csak egyszer hallgathatták meg a teszt során, visszalépésre a 
feladatok közt nem volt lehetőség.

A felhasznált zenei anyagot Sibelius7 programmal rögzítettük, az 
életszerű hangzás érdekében a Sibelius 7 Sound Library hangszíntárát al-
kalmaztuk. Ellentétben a felnőttekre kidolgozott zenei tesztekkel, amelyek 
gyakran idegen hangzásvilágra épülnek, a mérőeszköz itemeinek összeállí-
tásakor arra törekedtünk, hogy a diákok számára ismerős zenei környezetet 
biztosítsunk, azonban olyan dallamokat alkalmazzunk, amelyek nem részei 
az óvodai, vagy iskolai tananyagnak, így a megoldást nem befolyásolja a sze-
melvények ismerete. A dallamdiszkriminálás itemeihez a Magyar Népzene 
Tára köteteiből válogattunk, a tempó, dinamika és hangszín differenciálás 
itemeihez klasszikus zenei részleteket használtunk fel.

A teszt 73 itemet tartalmaz, belső konzisztenciája megfelelő (Cron-
bach-α=0,87), értéke első osztályban a legalacsonyabb (Cronbach-α=0,67), 
tizedik osztályban a legmagasabb (Cronbach-α=0,90). 
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Eredmények

A teszten elért évfolyamonkénti átlageredményekből arra következtethetünk, 
hogy a feladatok nehézsége jól illeszkedett a vizsgált minta életkori sajátos-
ságaihoz. A zenei és nem-zenei osztályok közötti különbség szinte minden 
évfolyamon megmutatkozik. 

2. táblázat: a nem-zenei és zenei osztályok közötti különbségek két mintás t-próba 
elemzés alapján

Évfolyam
Nem-zenei osztályok Zenei osztályok

|t| p
Átlag Szórás Átlag Szórás

1. 47,79 9,15 46,61 10,18 0,643 n.s. 
2. 45,52 11,14 56,81 12,03 5,385 <.001 
3. 52,05 10,86 56,54 8,62 2,271 n.s. 
4. 53,72 10,19 60,51 11,10 2,991 <.005 
5. 57,73 10,93 69,32 8,29 5,651 <.001
6. 58,57 11,10 - - - - 
7. 59,36 12,05 - - - - 
8. 59,09 12,74 76,68 8,57 8,980 <.001
9. 64,07 12,18 82,20 8,28 11,431 <.001
10. 63,72 13,79 83,89 8,30 12,073 <.001
11. 68,23 12,59 85,99 6,52 8,566 <.001

Az egyes feladatok összehasonlításakor azt találtuk, hogy míg első osztály-
ban csak a vizuális kapcsolás esetében mutatkozik kismértékű szignifikáns 
különbség a nem-zenei osztályok javára (p<.05), felsőbb évfolyamokon egy-
re több feladatban a zenei osztályok teljesítenek jobban. Második osztálytól 
a vizuális kapcsolás és a hangmagasság-megkülönböztetés minden évfolya-
mon szignifikáns különbséget mutat (p<.001), a középiskolás korosztály ese-
tében pedig minden feladat között különbség mutatkozik.



227

1. ábra: a hangmagasság diszkrimináció és a vizuális kapcsolat feladatokon 
nyújtott teljesítmény korosztályonkénti fejlődése

Megvizsgáltuk, hogy az általános tantervű osztályokban miként mutatko-
zik meg a hangszertanulás hatása a diákok teljesítményében. Az általános 
iskola korai szakaszában nincs jelentős különbség, azonban a magasabb 
évfolyamokon egyértelmű pozitív hatás mutatható ki. A teszten elért 
teljesítmény és a hangszertanulással töltött évek száma közötti korreláció 
közepesen erős (r=0,390, p<0,01). 

3. táblázat: hangszeren tanuló és nem tanuló diákok közötti évfolyamonkénti 
különbségek általános tantervű osztályokban

Évfolyam
Hangszeren nem tanul/

tanult
Hangszeren tanul/tanult |t| p

1. 46,60 49,39 1,43 n.s.
2. 46,10 44,52 0,85 n.s.
3. 49,70 54,96 3,77 <0,001
4. 52,31 55,27 2,01 n.s.
5. 57,53 57,90 0,30 n.s.
6. 56,32 61,08 3,72 <0,001
7. 57,52 62,72 3,77 <0,001
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8. 58,15 60,04 0,97 n.s.
9. 60,85 67,79 5,07 <0,001
10. 59,63 69,61 6,41 <0,001
11. 64,72 73,42 4,97 <0,001

Az eredmények értékelése, további kutatási feladatok

Bár a zenetanulás pozitív transzferhatásait számos korábbi vizsgálat igazolta, 
máig kevés információval rendelkezünk az iskoláskorú gyermekek és fiatalok 
zenei képességeinek fejlődéséről. Az iskolai ének-zene oktatás értékelési esz-
köztára kevés visszacsatolást biztosít a diákok és tanárok számára az egyéni 
teljesítményekről. A kutatásunk során fejlesztett és bemért mérőeszköz köny-
nyen hozzáférhető, átlagos iskolai környezetben is könnyen alkalmazható. 

A részminták teljesítményének összehasonlítása egyértelműen kimu-
tatta a zenei fejlesztés teszten elért teljesítményre gyakorolt pozitív hatását, 
amely nem csupán a zenei és nem-zenei tantervű osztályok esetében mutatko-
zik meg, de különbséget eredményez a hangszeren tanuló és hangszeren nem 
tanuló általános tantervű osztályokba járó diákok között is. Ez a jótékony 
hatás a felsőbb évfolyamokon erőteljesebb, azaz a célzott zenei fejlesztés és 
hangszertanulás nem eredményez azonnali sikert, de hosszútávon hozzájá-
rul a képességek fejlődéséhez, s ezáltal a pozitív transzferhatások érvénye-
süléséhez is. A részminták közötti eltérés legtöbb esetben a hangmagasság 
diszkrimináció és vizuális kapcsolás feladataiban fedezhető fel. Mindkettő 
alapvetőn fontos képesség a zenei fejlődés szempontjából. A hangok közötti 
apró frekvencia eltérések észlelése a dallami, hangnemi feldolgozás alapja, 
míg a vizuális kapcsolás feladatban két fő modalitás, a látás és a hallás meg-
feleltetése a cél, amely a kottaolvasás előfeltétele is egyben. 

Az online diagnosztikus zenei képességmérő teszt hasznos kiegészí-
tője lehet a tudatos zenei fejlesztésnek. Az országos adatok külső viszonyítási 
pontot nyújthatnak az adott életkorban elérhető teljesítmények meghatározá-
sához. A teszt és a hozzá kapcsolódó háttérkérdőív további elemzése segíthet 
megérteni a zenei képességek összefüggéseit kognitív és affektív háttérválto-
zókkal, iskolai attitűdökkel, a szocio-ökonómiai háttérrel, valamint a zenéhez 
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kapcsolódó szokásokkal, tevékenységekkel. Jelenleg folyik a mérőeszköz 
óvodás korosztályra adaptált verziójának bemérése. Távlati terveink között 
komplex online zenei fejlesztőrendszer kidolgozása szerepel. 
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Abstract

The main findings of the research: First-year university and college students 
have little vested trust in public institutions, but it is still higher percentage-
wise than the overall country average. The trust placed in the operability of 
democracy of those asked is somewhat less than that placed in it by adult 
groups. The majority of these young adults mainly participate in study groups 
pertaining to free-time activities such as choir, dance, and sports. The youth 
organizations of political parties are of little interest to them. They have 
also partaken in charitable activities, clothing- and blood-drives, and online 
social media; however the running of blogs is not considered an important 
pursuit by most young adults. The majority of the students have not been 
part of organizational or volunteer activities, but 7% have indicated that they 
regularly take active part in some form of them.

Keywords: volunteer work, community relations, public trust, civil society, 
democracy
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Introduction

The fact that the social and societal insecurities of people are at an all time 
high (Péterfi) give the choice of topic its actuality. According to the national 
“Public Trust Flash Report” (Péterfi and Mészáros) of 2010 “…citizen activity 
has been quite low for a long time now, it is getting increasingly harder to 
prompt community action.”

The main questions and hypotheses of the research are as follows: 
What do university and college students think of democracy – how clear are 
they on the inner workings of it? How much trust do these students have in 
public institutions? How active, helpful and willing are students to partake in 
community activities? According to our suppositions, young adults connect 
more negative attributes to public institutions than positive. The majority 
do not really trust public institutions. University and college students, like 
the adult segment of society, show little activity in regards to community 
activities, and there are more of them who have never taken part in helpful 
causes than those who did.

Theoretical Background

According to Putnam, humans, as social creatures, need communities and 
community connections. Partaking in communities is not only beneficial for 
the individual, but also for society as a whole (Putnam 2000). 

The more people partake in study groups, associations, charitable 
organizations, the better the societal cohesion. The will, the ability, and proper 
attitude to cooperation can develop within a society as a result. Young adults 
engaging in community activities undertake several tasks, in connection to 
which I would like to paraphrase the thoughts of István Bábosik. He said 
that, interactions of such nature can have a formative or deformative effect 
– socio-morally speaking. Most of all it depends on the nature of the tasks, 
meaning that constructive, socially valuable (community-building) tasks that 
also improve the individual (self-improving) can initiate formative interplay 
between its different players and aspects (Bábosik 2009). According to 
Márta Nárai, partaking in the student government and the different youth 
organizations makes it possible for the students to receive knowledge, abilities, 
experiences and information, all in one of the most socially formative stage 
of their lives, that can be fundamentally decisive in what kind of citizens they 
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become as adults, and whether the so-called civic awareness and willingness 
to help others becomes an imperative for them. It also greatly influences the 
relationship they develop with community activities, and their willingness to 
do volunteer activities (Nárai 2004).
The 2008 European Social Survey conducted a comparative study of the 
societies of 25 European countries. During the study, researchers used 7 
value dimensions, based on which they formed 3 main groups. According to 
Csepeli, they are as follows: 38% of Europeans fall into the active category. 
Members of this group tell the stories of their lives according to the active 
verb formation paradigm, in which they are in the center, and in which they 
strive to achieve goals past themselves with the help of their partners. The 
number of those who forego the possibilities granted by the doer lifestyle 
and talk about their lives according to the passive verb formation paradigm 
is almost as high (37%). The third group earned the rebels moniker (25%). 
They are the ones who reject all values. They believe in nothing and doubt 
everything. The rate of active types is higher in Western-European countries 
than in Eastern-European countries, but Eastern-Europe has much more 
passive citizens than active (Csepeli 2010).

We based our research on the Ifjúság 2008 study (Young Adults 2008), which 
has contributed to the formation of our hypotheses.

Based on national and international research, our own study was centered 
on the rate of activity of young adults in community-building activities. 
“What is true about you?” was the fifth question on our questionnaire. 8 
categories had to be marked with an “X” on the questionnaire according to 
the frequency of partaking. They are as follows: activity relating to free-time 
activities (study groups, sports, choir, dance); student government; youth 
organization of political party; associations; volunteer work; charity work 
(clothing and blood-drives); online social media usage; blogging; and other.  
The frequency of these could be marked with 5 different statements, which 
are: I have partaken; I have a standing commitment; I partake regularly; I have 
never partaken; I have not yet partaken but would like to; I’m not interested.
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Results and breakdown of the methodology

The study of the rate of activity of young adults in community-building 
activities was conducted as a part of the “Universal Values in Universities” 
research in the 2010/2011 school year. It was conducted with first year 
university and college students. The questionnaire was filled out by 1750 
students in the higher educational institutions of the middle-Hungarian 
region. The students represent the freshmen of 14 scientific areas (with the 
exception of sport science and computer science) at an average of a 20% 
significance-level. As a result our sample can be considered representative. 

What follows are the most important results, which we received 
by employing quantitative research methods. We first carried out a context 
clearing state survey, during which we processed the Hungarian and European 
Union documents, laws, and literature pertaining to the topic. Following 
that we proceeded to use a questionnaire method which processed with the 
employment of an SPSS program.
Based on our question pertaining to democracy, Dániel Oross reached the 
conclusion that the majority of those asked agreed that democracy is a 
suitable institutional framework to conduct public affairs. 69.8%, 1220 
people chose the first five values on the scale. This result reflects the statement 
of the European Value Survey according to which the deciding majority of 
Hungarian society agrees that democracy, with all its deficiencies, is still 
the best form of government. When comparing our results with that if the 
European Value Survey of 2008, we found that the age group of our survey 
are less hopeful in regards to the functionality of democracy than the national 
average.

During our survey of the amount of trust young adults have in public 
institutions we compared our results with the Állampolgári Részvétel Hete 
(“Citizen Participation Week”) survey of 2010. Mária Arapovics reached the 
conclusion that in terms of the first places, our data differs from the national 
survey of trust in public institutions. However the opinions held by university 
and college students about the subject of politics is similarly tragic as the 
results of the national survey. The amount of trust in public institutions is 
quite low, but it is higher than the results of the ÁRH surveys.
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Graph 1: Comparison between the trust index of the Universal Values In 
Universities (2010/2011) (ELTE) and Citizen Participation Week (2010) (ÁRH) 

surveys

How much do you trust...?
2010/11. 
ELTE 
survey

How much do you trust...? 2010. ÁRH 
survey

1-4 average values (1=not at all, 2=not really, 3=enough, 4= completely)

the police? 2,44 the police? 2,4
the justice system? 2,57 the justice system? 2,3
civil society, non-profit 

organizations?
2,53

civil society, non-profit 

organizations?
2,4

politicians? 1,61 politicians? 1,5
parliament? 1,98 parliament? 1,8
city council? 2,54 city council? 2,3

n.a. the church 2,3

Source: Universal Values in Universities Survey. n=1750.2011.

Recently, 2011 was the year of volunteer work. As a result of this, I was 
interested in the activity of young adults showcased in associations and 
volunteer work.

Graph 2: Differentiation of frequency in participation in associational or volunteer 
work based on gender

Source: Universal Values in Universities survey (N=1750)
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As it can be seen from the chart above, the tendency is that the rate of those 
who participate in the civil sector of society and volunteer work is almost the 
same as the rate of those who have not had the chance to do so. According 
to the data gathered by the Center for Statistics on volunteer work (KSH 
2011,22), the estimated number of members in the volunteer sector is 
427000 people. We can take and compare this result with the 28% percent 
participation rate found in our study.1 This similarity seems like a comforting 
result. If we also take into consideration the rate of those who according to 
our survey regularly participate (7%), then we find ourselves with results 
matching the national statistics. The participation of these volunteers also 
encompasses charitable work, the activity rate of which we also measured. 
44% of students have already participated in charitable work. This high 
rate is one of the positive and forward momentous findings of our research, 
which leads to the conclusion that there is a chance of grounding solidarity 
in universities, despite the fact that the rate of those that regularly participate 
in such activities is 5%. The Center for Statistics found the following about 
those that regularly or occasionally do volunteer work: Compared to the 
previous year, the number of volunteer workers has significantly increased 
– by 24000 people. The number of those that occasionally do such work has 
increased by 13000, and number of those that do so regularly has increased 
by 11000 (KSH 2011, 62.). The national results also show that the rate of 
citizens who regularly participate in volunteer work is less than that of those 
who do so occasionally.

The most active segment of the university and college students we have 
surveyed is comprised of those who have standing arrangements and regularly 
participate in the activities listed in our survey. The majority of young adults 
regularly participates in free-time activities (44%), but much less participates 
in volunteer work at associations on a regular basis (7%). Regular participation 
in online social media finished second, while participation of blog writing is 
in fifth place. The interesting question of why the second world of the web 
hasn’t reached these students is raised. Could it be that even these days more 
people use the internet as a source rather than a communicational conduit?

In terms of the activity of young adults, those that aren’t interested in the 
listed activities stand on the other end of the spectrum. The majority are not 
interest in the youth organizations of political parties (50%). Almost a quarter 
of those asked show no interest in working in student government. They show 

1  The rate of those have participated in such activities, but not regularly.
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less resistance towards other charitable activities. I highlight this category 
because of the issue of motivation. It is a fact that it is more difficult to 
motivate those that show complete disinterest in participating in the student 
government or charity work, than those who had not yet had a chance to do so. 
There is also the question of what causes this passivity in first year students of 
higher education. How could they be motivated and integrated into volunteer 
work? Maybe they have not been informed about the possible benefits of such 
activities? How can then these opportunities be communicated to them? All 
this with the goal of having them service their own improvement as well as 
that of society through partaking in democracy. According to our research, 
the passive outnumber the active. This correlates with the international results 
contained in the summary if György Csepeli, according to which the number 
of “passives” is greater than that of the “actives” as we move toward the East.

Conclusion

Our Universal Values in Universities study asked students about their opinion 
on democracy, responsibility, values, and participation. 

My study was led by the study of the rate of activity of young adults 
in community-building activities. The results of said study convey a need 
for motivating young adults to participate and reap the benefits of these 
opportunities. As István Bábosik said, today it is a universally accepted fact, 
that no aspect of a personality can be improved to meet the standards of 
modern economy and society, without taking advantage of the possibilities 
lying in the educational activities of students. (Bábosik 2004, 445-462)
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Graph 3: Distribution of answers given to the question: What is true about you?

*=number 

Source: Universal Values in Universities study. N=1751.2011.

The hypothesis regarding the rate of activity of young adults in community-
building activities has been confirmed, as in the rate of young adults who 
have not yet participated in such activities is higher than the rate of those that 
have. The results correlate with the nation-wide Public Trust Flash Report of 
2010 (Péterfi and Mészáros). It is factual to say that the rate of participation 
amongst first year university and college students is similarly low as that of 
the entire adult population. However, if we look at the partial results, we can 
see that there is hope of increasing societal participation, as the rate of active 
participants in free-time, online social media, and charity activities is higher 
than the rate of passive individuals. 7% of those asked regularly help others, 
and are active members of associations and volunteer activities. In summary, 
our research results have partially verified our hypotheses. There is a need 
for motivation amongst young adults for participation in community-building 
activities. 
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Absztrakt

A gazdasági statisztika és matematika számos fogalma és témaköre között 
tapasztalható hasonlóság. Néhány analógia bemutatása után kiemelem 
az asszociáció és a feltételes valószínűség közötti kapcsolatot, valamint 
rávilágítok ezeknek a felsőoktatásában elfoglalt helyére. Foglalkozom az 
események közötti pozitív és negatív befolyásolással, amelyek az oktatásban 
nem kapnak kellő figyelmet. Összefoglalom a pozitív befolyásolás 
mértékének és az asszociáció szorosságának lehetséges méréseit, egymáshoz 
fűződő kapcsolatát, valamint a kapott eredményeknek az oktatásban 
megjelenő félreértelmezéseit. Elemzek PRE mutatókat, bemutatom egy 
lehetséges alkalmazását a pozitív befolyásolás mértékének és az asszociációs 
kapcsolat szorosságának akár ismérvváltozatonkénti kimutatására. Egyes 
témakörök megértését jelentősen megkönnyítené ezen fogalmak és eljárások 
hallgatókkal történő megismertetése.

Kulcsszavak: statisztikaoktatás, tananyag-módosítás, feltételes valószínűség, 
asszociáció mértéke, pozitív befolyásolás
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Analógiák

Az oktatásnak egyik fontos része az egyes tantárgyak, témakörök, fogalmak 
közötti hasonlóságok, kapcsolatok bemutatása, ami többek között az egymásra 
épülés miatt nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a diákok hatékonyan és teljeskörű 
rálátással sajátítsák el a tananyagot.

Ezen analógiák között vannak olyanok, amelyek egyszerűségük vagy 
gyakori előfordulásuk miatt a hallgatók számára könnyen felfedezhetők, 
megérthetők, mint például az 1. Táblázatban található valószínűségszámítási 
és leíró statisztikai fogalmak, mutatók, tulajdonságok. A legtöbb felsőoktatási 
intézményben ezeket egy félévben, hozzávetőlegesen egyszerre, a félév elején 
tanulják a két tantárgyból, így ezen párhuzamok felismerése, megértése nem 
szokott problémát jelenteni.

1. Táblázat: Analógiák a valószínűségszámítás és a statisztika között

Valószínűségszámítás Statisztika
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tulajdonságok
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Forrás: saját szerkesztés

A két tantárgy anyagrészei között azonban később is tapasztalható 
hasonlóság, amelyeket nem feltétlenül szokás teljes részletességgel 
összevetni. Szintén majdnem egy időben tanulják a valószínűségi változók 
együttes eloszlását és a két ismérv közötti asszociációs kapcsolatot. 
Utóbbinál szó esik: ismérvek függetlenségéről, ami teljesen megfelel az 
események függetlenségének; sztochasztikus (valószínűségen alapuló) 
kapcsolatról, ami a valószínűségszámításban a pozitív és negatív 
befolyásolásnak (valószínűségmódosulásnak) felel meg, de ez általában 
nem része a tananyagnak; függvényszerű (determinisztikus) kapcsolatról, 
ami az implikációnak felel meg, azonban ezt a fogalmat általában logikából 
ismerhetik.

Érdekes, hogy valószínűségszámításból éppen az nem része a 
standard tananyagnak, ami – ahogy később látni fogjuk – a gyakorlati életben 
a leggyakrabban fordul elő, valamint más tulajdonságokkal bír, mint az 
implikáció.

Asszociáció

Mielőtt a pozitív befolyásolást konkrét példákon megnéznénk, foglaljuk össze, 
hogy milyen módszerekkel és mutatókkal szokás vizsgálni az asszociációt! 
A kapcsolat létének kimutatása történhet koordinációs vagy megoszlási 
viszonyszámok összehasonlításával. Az analógiák közé sorolható, hogy 
a részsokaságra vonatkozó megoszlási viszonyszám megfelel a feltételes 
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valószínűségnek, a teljes sokaságra vonatkozó megoszlási viszonyszám 
pedig a feltétel nélküli valószínűségnek.

Magyarországon a gazdasági felsőoktatásban kb. 50 éve ugyanaz a 
tananyag, amelyben az asszociáció szorosságát szinte minden szakirodalom 
a Yule, Csuprov és Cramer mutatókkal méri. Ezek mind a függetlenség 
oldaláról közelítik meg a kapcsolat erősségét, amit a [ ]1;0  intervallumon 
mutatnak ki. Teljes függetlenség esetén 0, függvényszerű kapcsolat esetén 
pedig 1 értéket vesznek fel.

2. Táblázat: A kombinációs tábla általános alakja alternatív ismérvek esetén

B  ismérv
A  ismérv 1B 2B Összesen

1A 11f 12f ·1f

2A 21f 22f ·2f

Összesen
1·f 2·f n

Forrás: saját szerkesztés

Vizsgáljuk meg a Yule mutatót2: 
21122211

21122211

ffff
ffffQ

×+×

×-×
= . (A mutató 

általános alakjánál a 2. Táblázat jelöléseit használjuk. Az fij (i = 1, 2; j = 1, 2) 
az Ai és a Bj-hez tartozó együttes gyakoriságot jelöli.)

A mutató abszolútértéke a kapcsolat szorosságát méri, előjele 
megmutatja, hogy melyik A  ismérvváltozat melyik B  ismérvváltozatot 
„vonzza”. (Ezt a jelenséget később tisztázzuk.) A szakirodalom említést tesz 
arról, hogy 1=Q  eset nem csak függvényszerű kapcsolat esetén fordul elő, 
hanem akkor is, ha „…a függvényszerűség »felemás« módon érvényesül” 
(Köves – Párniczky 1973).

Magyarországon pl. a vezetői engedély egyik feltétele a 17. betöltött 

2  A nemzetközi szakirodalom a Q jelölést használja (Kotz 2006), míg Magyarországon 
Y-nal (Korpás 1996) vagy a-val (Köves–Párniczky 1973) szokás jelölni a Yule mutatót.
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életév. A 2. Táblázatnak az erre vonatkozó speciális esetét a 3. Táblázat 
mutatja.

3. Táblázat: A lakosság kor és jogosítvány léte szerinti eloszlásának általános 
alakja

Jogosítvány
Kor Nincs Van Összesen

17 évnél fiatalabb
11f 0

·1f

17 évnél idősebb
21f 22f ·2f

Összesen
1·f 2·f n

Forrás: saját szerkesztés

A Yule mutató értéke 1, de nem egyértelmű a függvényszerű kapcsolat, 
csupán az mondható: a 17 évnél fiatalabbaknak nincs jogosítványa.

Emiatt nem igaz az a mutatóról kialakított kép, miszerint annak 
értéke minél közelebb van 1-hez, annál szorosabb a kapcsolat. Vannak esetek, 
amikor Q  értéke közel van 1-hez, de a Csuprov mutató szerint közepes 
erősségű a kapcsolat.

A mutató ezen „hibáját”, továbbá a nem túlságosan egzakt „vonzza” 
jelenséget egyszerre lehet átláthatóbbá tenni az általam kidolgozott, a 
későbbiekben bemutatásra kerülő mérőszám alkalmazásával.

A sztochasztikus kapcsolatok szorosságának mérésére szokás 
használni a PRE eljárást3 is. Lényege, hogy két hiba ( 1E , 2E ) alapján méri, 
hogy az A  szerinti hovatartozás ismerete hány %-kal csökkenti a B  szerinti 
hovatartozás bizonytalanságát. 1E  azt mutatja, hogy összességében mekkora 
hibával jár, ha nem ismerjük az A  szerinti hovatartozást, 2E  pedig, hogy 
összesen mekkora az elkövetett hiba, ha ismerjük az A  szerinti hovatartozást. 

Ekkor 
1

21

E
EEPRE -

= . Ha 0=PRE , akkor az A  szerinti hovatartozás ismerete 

3  PRE = Proportional Reduction in Error (relatív hibacsökkenés)
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nem csökkenti a hibázás mértékét, vagyis független a két ismérv, ha viszont 
1=PRE , akkor teljes mértékben megszüntetni a bizonytalanságot, azaz 

egyértelműen meghatározza a B  szerinti hovatartozást, így függvényszerű 
kapcsolatról beszélhetünk.

A tananyagban a következő PRE mutatók fordulnak elő: vegyes 
kapcsolatnál szórásnégyzet-hányados )( 2H ; korrelációnál determinációs 
együttható )( 2r , determinációs hányados )( 2h  és a rangkorrelációs 
együttható négyzete )( 2r . Említsük meg továbbá, hogy asszociáció esetén is 
definiálható ilyen mutató (Hunyadi – Vita 2006), igaz ez általában nem része 
a tananyagnak.

A statisztikában oktatott sztochasztikus kapcsolatnak van analógiája 
a valószínűségszámításban. Ismerkedjünk meg ezzel!

Pozitív befolyásolás

Az A  esemény pozitívan befolyásolja B  eseményt, ha B  esemény A -ra 
vonatkozó feltételes valószínűsége nagyobb, mint B  valószínűsége, azaz: 

)()( BPABP >  és 0)( ¹AP . Jele: BA .
Hasonlóan A  esemény negatívan befolyásolja B  eseményt, ha 

B  esemény A -ra vonatkozó feltételes valószínűsége kisebb mint B  
valószínűsége, azaz: )()( BPABP <  és 0)( ¹AP . Jele: BA ¯ .

A teljesség kedvéért említsük meg, hogy A  és B  események 
függetlenek, ha B  esemény A -ra vonatkozó feltételes valószínűsége 
egyenlő B  valószínűségével (és fordítva), azaz: )()( BPABP =  és 0)( ¹AP
. Jele: BA ^ .

Ha BA  és 1)( =ABP , akkor éppen az implikációról van szó 
)( BA Þ , vagyis az implikáció a pozitív befolyásolás egy speciális esete. 

Azonban a két reláció tulajdonságai között számos különbség tapasztalható. 
Az egyik legfontosabb, hogy míg az implikáció nem szimmetrikus (azaz ha 

BA Þ , akkor nem biztos, hogy AB Þ ), addig a befolyásolás szimmetrikus, 
vagyis ha BA , akkor AB  és ha BA ¯ , akkor AB ¯ 4.

A definíciókból könnyen belátható, hogy ha BA , akkor AB , 
BA , AB , valamint BA ¯ , AB ¯ , BA ¯ , AB ¯ .

A hétköznapi életben számos példát találunk a pozitív befolyásolásra. 
Nézzünk meg egyet! Tudjuk, hogy „A tüdőrákban megbetegedettek 88%-a 

4  Jelen tanulmány nem hivatott és korlátozott terjedelme miatt nem is lehetséges, 
hogy a tulajdonságok és összefüggések helyességét részletezze.
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dohányzott élete során.”, továbbá „A felnőtteknek 36%-a napi dohányos.”5. 
Legyen A  esemény az, hogy egy ember dohányzik, B  esemény 

pedig, hogy tüdőrákban megbetegedett! Ekkor 36,0)()(88,0 =>= APBAP
, vagyis AB , amiből BA . A dohányzás tehát pozitívan befolyásolja a 
tüdőrák kialakulását. Ha valaki dohányzik, nem biztos, hogy tüdőrákos lesz, 
de nagyobb valószínűséggel lesz az, mintha nem dohányozna. A dohányzás 
és a betegség között sztochasztikus kapcsolat van.

Ezzel az egyszerű példával arra szeretnék rávilágítani, hogy míg a 
mindennapokban túlnyomó részt sztochasztikus kapcsolatokat tapasztalunk 
(nem pedig függvényszerűt), addig az iskolában az implikációt oktatjuk, nem 
pedig a befolyásolást.

A sztochasztikus kapcsolat rokonfogalom a befolyásolással. A 
sztochasztikus kapcsolat mérésekor ugyanakkor felmerülhetnek problémák. 
Emiatt adódik a kérdés, hogy hogyan lehet kimutatni a befolyásolás mértékét 
úgy, hogy ne legyenek a korábban említettekhez hasonló problémák6? Látni 
fogjuk, hogy a következőkben bemutatásra kerülő mérőszám alkalmas 
a befolyásolás mértékének mérésére, s így az asszociáció mértékének 
kimutatására, de nemcsak a két ismérv között egészében, hanem 
ismérvváltozatonként külön-külön is. Ezáltal képes kezelni azt a problémát, 
amit a Yule mutató nem, amikoris az nemcsak függvényszerű kapcsolat 
esetén vesz fel 1 értéket. Emellett pontos választ ad az ismérvváltozatok 
„vonzására” is.

β-mutató

Két esetet különböztetünk meg: először A  esemény negatívan befolyásolja 
B  eseményt, majd A  esemény pozitívan befolyásolja B  eseményt. Mindkét 
esetben a befolyásoláshoz hozzárendelünk egy b -val jelölt értéket, ami a 
befolyásolás mértékét méri.

Legyen 
)(

)()(
)(

BP
BPABP

BA
-

=¯b , ahol )( BAØ , 0)( ¹AP

, 0)( ¹BP . Ez egy –1 és 0 közé eső érték, aminek előjele a befolyásolás 
irányát mutatja, abszolútértéke pedig egy relatív valószínűségcsökkenést 
kifejezve azt mutatja, hogy A  bekövetkezésének hatására B  valószínűsége 
hány %-kal csökken. Ugyanakkor teljesen hasonló elven alapul mint a PRE 
mutatók.
5  Forrás: daganatok.hu
6  Például az ismérvváltozatok „vonzása” vagy a függvényszerűség „felemás” 
érvényesülése túlságosan felületes kifejezések.
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Egy másik felírási mód: )()(
)()()()(

BPAP
BPAPBAPBA

×
×-Ç

=¯b

A definícióból bizonyíthatók az alábbi tulajdonságok:
01 ££- b

)()0( BA ^Û=b , azaz A  és B  független.
)()1( BA ØÞÛ-=b , azaz A  esetén B  biztosan nem következik be 

(negatív, feltételes függvényszerű befolyásolás).
)()()()()( 2121 BABABPABPABP ¯<¯Û<< bb , vagyis 1A  jobban, 

nagyobb mértékben befolyásolja negatívan B  eseményt, mint 2A .
)()( ABBA ¯=¯ bb , vagyis A  ugyanolyan mértékben csökkenti B  

valószínűségét, mint B  esemény az A  valószínűségét.
)()()()( BPAPBABA =Û¯=¯ bb

)()()()( BPAPBABA >Û¯<¯ bb

)()()()( BPAPBABA <Û¯>¯ bb 7

A relatív valószínűségcsökkenés mintájára definiálhatunk egy olyan 
b  mutatót is, amely pozitív befolyásolás esetén méri a valószínűség relatív 

növekedését. Legyen 
)(

)()(
)(

BP
BPABP

BA
-

=b , ahol )( BA ¯Ø , 0)( ¹AP , 

1)( ¹BP . Ez egy 0 és 1 közé eső érték, aminek előjele a befolyásolás irányát 
mutatja, abszolútértéke pedig kifejezi, hogy A  bekövetkezésének hatására B  
valószínűsége hány %-kal nő ahhoz képest, amennyit maximálisan nőhetne 

))(( BP .
Egy másik felírási mód: 

)()(
)()()()(

BPAP
BPAPBAPBA

×

×-Ç
=b

A definícióból bizonyíthatók az alábbi tulajdonságok:
10 ££b

)()0( BA ^Û=b , azaz A  és B  független.
)()1( BA ÞÛ=b , azaz A  esetén B  is bekövetkezik (pozitív, feltételes 

függvényszerű befolyásolás).

7  Ezek az összefüggések azt fejezik ki, hogy A , illetve A  események B , illetve 

B  eseményekre gyakorolt negatív befolyásolásainak mértéke milyen relációban vannak 
egymással az A és B események valószínűségei között fennálló relációk függvényében. 
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)()()()()( 2121 BABAABPABPBP <Û<< bb , vagyis 2A  jobban, 
nagyobb mértékben befolyásolja pozitívan B  eseményt, mint 1A .

)()( ABBA = bb , vagyis A  ugyanolyan mértékben növeli B  
valószínűségét, mint B  esemény az A  valószínűségét.

)()()()( BPAPABBA =Û= bb

)()()()( BPAPABBA <Û> bb

)()()()( BPAPABBA >Û< bb 8

További összefüggés:

)()( BABA ¯-= bb 9

Az asszociáció mérése a β-mutatóval

Vizsgáljuk meg, hogyan alkalmazható a most definiált b  mutató az 
asszociáció mértékének kimutatására!

A 2. Táblázat jelöléseit, valamint a korábban említett megoszlási 
viszonyszámok és feltételes valószínűségek között tapasztalható analógiát 
felhasználva kapjuk, hogy:

11111
1

1

11 )()(0 BABPABP
n
f

f
fQ ^Û=Û=Û= ·

·

11111
1

1

11 )()(0 BABPABP
n
f

f
fQ Û>Û>Û> ·

·

11111
1

1

11 )()(0 BABPABP
n
f

f
fQ ¯Û<Û<Û< ·

·Vagyis a Yule mutató előjele a befolyásolás irányát mutatja. 
Pontosabban: 0>Q  akkor és csakis akkor, ha 1A  esetben a 1B  valószínűsége 
(részsokaságbeli aránya) nagyobb mint összességében (a teljes sokaság esetén) 
a 1B  valószínűsége (aránya) és 2A  esetben a 2B  valószínűsége nagyobb mint 
8  Ezek az összefüggések azt fejezik ki, hogy az A és B események valószínűségei 
között fennálló relációk függvényében milyen relációban van A-nak B-re gyakorolt pozitív 
befolyásolásának mértéke és B-nek A-ra gyakorolt pozitív befolyásolásának mértéke.
9  Ez az összefüggés teremt kapcsolatot a pozitív és a negatív befolyásolás mértékei 
között. Amilyen mértékben növeli az A esemény a B esemény valószínűségét, ugyanolyan 

mértékben csökkenti a B  esemény valószínűségét.



249

összességében a 2B  valószínűsége; 0<Q  pontosan akkor, ha 1A  esetben 
a 1B  valószínűsége (részsokaságbeli aránya) kisebb mint összességében 
(a teljes sokaság esetén) a 1B  valószínűsége (következésképpen 2B -nek 
nagyobb) és 2A  esetben a 2B  valószínűsége kisebb mint összességében a 2B  
valószínűsége; 0=Q  pontosan akkor, ha 1A  és 2A  esetben is ugyanannyi a 

1B  valószínűsége mint összességben.
A kapcsolat szorosságát Q  helyett mérjük b -val! A két ismérv 

pontosan akkor független, ha 0=b . Sztochasztikus kapcsolat – például 
11 BA   – esetén, ha tudjuk, hogy egy egyed az egyik ismérv szerint az 

1A  kategóriába tartozik, akkor a )( 11 BA b  érték – a tulajdonságai miatt – 
éppen az elvárásoknak megfelelően méri azt, hogy az A  szerinti hovatartozás 
hogyan (azaz milyen irányba és milyen mértékben) módosítja a B  szerinti 
hovatartozás lehetőségét (valószínűségét) ahhoz képest, mintha nem tudnánk.

Ennél a módszernél két b  érték kiszámításával (pl. )( 11 BA b  és 
)( 22 BA b ) ismérvváltozatonként külön-külön lehet kimutatni az ismérvek 

közötti kapcsolat szorosságát. Az eljárás előnye az Q -val szemben, hogy ha 
a függvényszerű kapcsolat „felemás”, azaz csak az egyik gyakoriság 0, akkor 
csak az egyik b  érték ad 1-et eredményül, míg a másik 1-nél kisebb lesz. A 
jogosítványos példánál legyen 1A = 17 évnél fiatalabb; 2A = 17 évnél idősebb 
és 1B = nincs jogosítványa; 2B = van jogosítványa! Ekkor 1)( 11 =BAb
, azaz ha valaki 17 évnél fiatalabb, akkor nincs jogosítványa, viszont 

1)(0 22 << BAb , azaz ha valaki 17 évnél idősebb, akkor nem biztos hogy 
van jogosítványa, csupán annyi jelenthető ki, hogy a 17 évnél idősebbek 
körében nagyobb a jogosítvánnyal rendelkezők aránya, mint a teljes lakosság 
körében.

A definíció alapján kapjuk az alábbi általános formákat: 

21

21122211
11 )(

··×

×-×
=

ff
ffffBAb , illetve 

12

21122211
22 )(

··×

×-×
=

ff
ffffBAb . 

Látható, hogy a számlálók megegyeznek a Yule mutató számlálójával.
Ha a két ismérv közötti kapcsolatot egyetlen mérőszámmal 

szeretnénk jellemezni, akkor vehetjük ezeknek a mértani átlagát10, ami éppen 
megegyezik a Csuprov mutató értékével:

T
ffff
ffffBABA =

×××

×-×
=×

···· 2121

21122211
2211 )()( bb

Nem alternatív ismérvek esetén is alkalmazható a b  mutató. Ebben 
10  Nemnegatív számok lévén ez értelmezhető.
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az esetben azt lehet mérni, hogy az egyik ismérv szerinti hovatartozás 
hogyan befolyásolja a másik ismérv egy konkrét változatához való tartozás 
valószínségét.

Negatív befolyásolás esetén teljesen hasonló módon lehetne eljárni, 
ugyanakkor a tulajdonságok miatt, illetve az ismérvváltozatok alkalmas 
megválasztásával akár visszavezethető a pozitív befolyásolás esetére is.

A befolyásolás további alkalmazásai 

Fontos megjegyezni, hogy események pozitív és negatív befolyásolása a 
statisztika témakörök közül nemcsak a sztochasztikus kapcsolattal hozható 
kapcsolatba, hanem egy másik, a világ többi táján nem túlságosan közismert, 
de Magyarországon oktatott anyagrésszel, a Kőrösy József nevéhez fűződő 
standardizálással is.

Az összetett viszonyszámok különbségére nem lehet következtetni 
csupán a részviszonyszámok közötti különbségekből. Például két ország 
halálozási arányszámainak különbözősége nemcsak abból adódik, hogy az 
arányszámok korcsoportonként különböznek, hanem befolyásolja a népesség 
korcsoport szerinti megoszlásának különbözősége is.

Az analógia része az alábbi – első hallásra furcsának tűnő – 
tulajdonság is. Legyen A  és B  tetszőleges esemény, nCCC ,...,, 21  teljes 
eseményrendszer. Tudjuk (és tanítjuk), hogy ha 1)( CBA Þ , 2)( CBA Þ , 
… , nCBA )( Þ , akkor BA Þ . Vagyis ha minden iC  feltétel esetén teljesül 
az implikáció, akkor feltételek nélkül, összességében is teljesül. Azonban ez 
a befolyásolásra nem mindig teljesül, mivel ha 1)( CBA , 2)( CBA , … , 

nCBA )(  , akkor nem biztos, hogy BA . Tehát attól, hogy részenként A  
növeli B  valószínűségét, még egészében lehet, hogy csökkenti.

Összegzés

Láttuk, hogy a matematika és a statisztika számos fogalma kapcsolatba 
hozható egymással. Röviden összefoglaltuk az asszociáció mérésekor 
felmerülő problémákat. Megismerkedtünk a befolyásolással, ami egyáltalán 
nem úgy viselkedik, mint az implikáció. Néztünk hétköznapi példákat a 
jelenlétükre. Megvizsgáltuk hogyan lehet mérni a befolyásolás mértékét és 
ez hogyan alkalmazható az asszociáció mérésekor.
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Az említett és bemutatott analógiák miatt érdemes lenne a matematika 
tananyagát kiegészíteni az életben gyakrabban előforduló pozitív befolyásolás 
fogalmával, különös tekintettel az implikációval szemben tapasztalt számos 
tulajdonságkülönbség miatt. Ezekkel akár már a középiskolás tanulókat is 
meg lehet ismertetni, ami a tanulmányaikat és a későbbi témakörök megértését 
megkönnyítheti.

Javaslom továbbá, hogy a felsőfokú matematika és statisztika 
tananyagát az asszociációs mértékeknek az általam kidolgozott feltételes 
valószínűségeken alapuló mérésével és értelmezésével gazdagítsuk, 
kiegészítve, pontosítva ezzel bizonyos mutatók hiányosságait, 
félreérthetőségeit.
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A DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS 
OKTATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

BAYES-HÁLÓKKAL KITERJESZTETT 
TUDÁSTÉRELMÉLET 

SEGÍTSÉGÉVEL

Bánhalmi Árpád
Budapesti Gazdasági Főiskola, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

Az oktatási folyamatok vizsgálatára az elmúlt 30 évben sikerrel alkalmazták 
mind a tudástérelmélet (knowledge space theory – KST), mind a Bayes-hálók 
(Bayesian network – BN) modelljeit. Jelen tanulmányban felhívjuk a figyel-
met az egyszerű tudástér és a konjunktív Bayes-hálók közti kapcsolatra, és 
arra, hogy bizonyos esetekben a konjunktív Bayes-háló az egyszerű tudástér 
valószínűségi kiterjesztéseként értelmezhető. Azt tapasztaljuk, hogy a diffe-
renciálszámítás-tanítás esetén a két elmélet együttes alkalmazásával adaptív 
modellhez jutunk, aminek a segítségével a mindennapi oktatás során dönte-
ni tudunk az alkalmazandó tanítási stratégiákról és hatékonyan tervezhetünk 
felzárkóztató kurzusokat.

Kulcsszavak: tudástérelmélet, Bayes-háló, tanítási folyamat, tanítási straté-
gia, értékelés
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Bevezetés

A tudástérelméletet Doignon és Falmagne dolgozta ki az 1980-as évek elején 
(Falmagne - Doignon 2011, V), kutatásunkban az elmélet diszkriminatív11 
kvázi ordinális12 tudástér – a továbbiakban egyszerű tudástér13– fogalmára 
építkezünk. A felsőfokú matematikaoktatás bizonyos témakörei jól leírhatók 
az egyszerű tudástérre alapozva, aminek a valószínűségi kiterjesztéseként 
Bayes-hálókat kapunk, melyeket először Pearl vezette be az 1980-as évek 
közepén (Pearl 1985). A konjunktív Bayes-hálók általános definiálása után 
a kidolgozott modellt a differenciálszámítás témakörében mérhető hallgatói 
teljesítmény vizsgálatára használjuk, e modell validitását ellenőrizzük, majd 
felírunk néhány olyan összefüggést, ami a validált modellből adódik; meg-
vizsgáljuk, hogy milyen következtetések vonhatók le a differenciálszámítás 
felzárkóztató kurzusára a modell alapján, az eredményeinket felhasználva az 
órák és a gyakorló feladatsorok összetételének megtervezését segítő megál-
lapításokat teszünk.

A tudástérelmélet alapfogalmai

A matematika teljesítmény írásbeli értékelése során a felsőoktatásban dol-
gozatokat használunk, amely feladatokból állnak. A tudástérelmélet szerint a 
hallgatók teljesítményét maguk a helyesen megoldott feladatok jellemzik. Ha 
egy dolgozat négy (a, b, c, d) feladatot tartalmaz, a hallgatókat teljesítményük 
szerint 16 osztályba sorolhatjuk; lehet, hogy van olyan hallgató, aki nem oldot-
ta meg egyik feladatot sem, lehet olyan, aki csak az a és c feladatot oldotta meg 
és előfordulhat, hogy valaki megoldotta az összes feladatot. Ebben az esetben 
a feladatok  halmazát értelmezési tartománynak (domain) ne-
vezzük, a hallgatók tudását jellemző részhalmazait tudásállapotnak (know-
ledge state). Az imént felsorolt három tudásállapot: ;  és . Az 

-t szokás üres, az -t teljes tudásállapotnak nevezni. A hallgatók 
egy konkrét csoportjánál nem biztos, hogy mind a 16 lehetséges tudásállapot14 

 előfordul, csak egy része, ezeket a tudásállapotokat együttesen – kiegészítve 
11 A diszkriminatív tudásstruktúrákban minden fogalom egyelemű, azaz egyeleműek 
a pontosan ugyanazokhoz a tudásállapothoz tartozó ismeretek halmazai.
12  A kvázi ordinális tudásterekben két tudásállapot metszete is a tudástérhez tartozó 
tudásállapot.
13  Az egyszerű tudástér elnevezést az indokolja, hogy a tudástérelmélet egyszerű 
tanulási modellje az egyszerű tudástereken konzisztens. 
14 Ha az értelmezési tartomány n elemet tartalmaz, 2n a lehetséges tudásállapotok 
száma.
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az üres és teljes tudásállapottal – tudásstruktúrának (knowledge structure) 
nevezzük. Tudástér (knowledge space) alatt olyan tudásstruktúrákat értünk, 
amelyek két tetszőleges tudásállapotának egyesítése is a tudásstruktúra ele-
me.

 Az értelmezési tartomány feladatait más módon is vizsgálhatjuk, ke-
reshetjük, hogy melyik feladat előfeltétele egy másiknak. Ha az a feladat si-
kertelen teljesítése esetén a b feladat teljesítése is minden esetben sikertelen, 
azt mondjuk, hogy az a feladat a b feladat előfeltétele. Természetesen egy 
adott feladatsornál előfordulhat, hogy egyik feladata sem előfeltétele a má-
siknak, mind összehasonlíthatatlanok, de amennyiben vannak a feladatsorban 
összehasonlítható feladatok, az előfeltétel-kapcsolatokat rögzítő tranzitív és 
reflexív relációt előfeltétel-relációnak nevezzük (surmise relation). Belátha-
tó, hogy bármely metszetre zárt tudástérhez egyértelműen adható meg előfel-
tétel-reláció; és fordítva, adott előfeltétel-relációhoz csak egy metszetre zárt 
tudástér tartozik, ami megvalósítja azt (Doignon 1994, 9). Egyszerű tudástér-
nek nevezzük az olyan metszetre zárt tudástereket, amelyeket konjunktív elő-
feltétel-rendszerből (surmise system) származtatunk le, ami azt jelenti, hogy 
egy feladat teljesítése csak akkor lehetséges, ha az összes előfeltételének a 
teljesítése bekövetkezik.

Bayes-hálók

A Bayes-háló15 olyan irányított körmentes gráf, aminek a szögpontjai való-
színűségi változók, és minden szögponthoz meg vannak adva a hozzá tartozó 
szülők lehetséges bekövetkezései mellett az adott szögpont kimeneteleinek fel-
tételes valószínűségei. A gráfok szögpontokból, és az őket összekötő élekből 
állnak. Akkor nevezünk irányítottnak egy gráfot, ha az éleit irányítással lát-
juk el, megmondjuk, hogy az éleknek melyik a kezdő és végpontja (grafiku-
san az irányított éleket „nyíllal” szemléltetjük). Irányított körmentes gráfnak 
mondjuk az olyan irányított gráfokat, amikben nincs irányított kör, tehát a 
„nyilak mentén” haladva semelyik csúcsból kiindulva nem lehet visszatérni 
oda (1. ábra).

15 A Bayes-hálók pontos definíciója Neapolitan Learning Bayesian networks című művében 
megtalálható (2003). 
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1. ábra Irányítatlan (a), irányított nem körmentes (b) és
irányított körmentes gráf (c)

Az irányított élekkel kitűnően megjeleníthető, ha egy véletlentől füg-
gő tényező (valószínűségi változó16) kimenetele hat egy másik kime-
netelére. Ha egy (X) valószínűségi változó közvetlen hatást gyako-
rol egy másikra (Y), az X-ből az Y-ba húzott irányított éllel (nyíllal) 
lehet ezt szemléltetni, ilyenkor az X változót az Y szülőjének nevezzük17 

. Előfordulhat, hogy több tényező (X1, X2, X3, …) is közvetlenül befolyásolja 
Y-t, ekkor az Y-nak több szülője van. A szülők kimenetelei többféleképpen 
kombinálhatók össze, ha minden ilyen esetben megadjuk Y bekövetkezésé-
nek – feltételes – valószínűségét, megadtuk a Bayes-háló Y szögpontjához 
tartozó lokális feltételes valószínűségi modellt.

 Általános esetben a lokális feltételes valószínűségi modell sok18 
 valószínűséget – paramétert – tartalmaz, például, ha a szülők száma 3, akkor 
8 valószínűséget kell megadni. A Bayes-hálóknak van egy egyszerű válto-
zata, amelyeknél a szögpontokhoz csak egy paraméter tartozik: a konjunktív 
Bayes-háló. A szögpontjait karakterisztikus valószínűségi változók alkotják, 
amiknek összesen két kimenetele lehet, 0 vagy 1, attól függően, hogy a szög-
pont által reprezentált esemény bekövetkezik (1) vagy sem (0). Valamely Y 
szögponthoz rendelt lokális feltételes valószínűségi modell paraméterei a kö-
vetkezőképpen alakulnak: ha Y összes szülője – vagyis az általuk reprezentált 
esemény – bekövetkezik, akkor ez a valószínűség egy pY-nal jelölt érték; ha Y 
valamelyik szülőjéhez tartozó esemény nem következik be, nulla. A nulla ér-
tékű paramétereket nem szokás feltüntetni, így egyetlen pozitív paraméterrel 
16 A valószínűségi változó pontos definícióját Rényi Alfréd Valószínűségszámítás 
(1968) című könyve tartalmazza.
17 Az Y-t az X gyerekének nevezzük.
18 Ha a szülők száma k, akkor 2k a paraméterek száma.
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lehet jellemezni minden szögpontot. Konjunktív Bayes-hálók esetén adott Y 
szögponthoz tartozó pY paraméter tehát (1) az Y-hoz tartozó esemény bekö-
vetkezésének a valószínűségét jelenti, ha Y-nak nincsenek szülei, illetve, (2) 
ha az Y-nak vannak szülei, az Y-hoz tartozó esemény bekövetkezésének való-
színűségét, feltéve, hogy bekövetkezik az összes szülőjéhez tartozó esemény. 
Összegezve, valamely Y változó csak akkor következhet be, ha a rá közvetlen 
hatással lévő (X1, X2, X3, …) változók (a szülei) mind bekövetkeznek19.

Az alkalmazott modell alapvetései

A tudástérelmélet egy teszt vagy egy dolgozat kérdéseit tekinti alapelemek-
nek. Most abból az egyszerű észrevételből indulunk ki, hogy amikor felte-
szünk egy dolgozatkérdést, akkor impliciten több kérdést is felteszünk. A 
hallgatók megoldásaiból a válaszokat felépítő elemek ismeretére is követ-
keztethetünk. A tudástérelmélet értelmezési tartományát kiterjesztjük a dol-
gozatok megoldásaiban megfigyelhető legkisebb egységekre, amikről el le-
het dönteni, hogy a hallgató tudta, vagy sem, ezeket nevezzük ismereteknek. 
Az ismeretek deklarálására egyszerű módszert alkalmazunk: a tantárgy kö-
vetelményrendszeréből és a szemináriumok konkrét lefolyásából pontosan 
rekonstruáljuk, hogy egy feladat megoldása során mik azok az elvárt isme-
retek, amikről a hallgatóknak számot kell adni, és mik az elfogadott megol-
dási módszerek. Tehát az előfeltétel-relációt a követelmények szerint adottnak 
tekintjük. Az előfeltétel-reláció egy körmentes irányított gráfot határoz meg, 
amelynek az ismeretek szerepelnek a csúcsaiban (a Gazdasági matematika 1. 
előismeret-rendszrét szemlélteti a 2. ábra).

19 Y ekkor sem biztos, hogy bekövetkezik, csak egy bizonyos pY valószínűséggel.
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2. ábra A gazdasági matematika 1. tantárgy előismeret-hálója és ezen belül a deri-
válási feladat előismeret-hálójának elhelyezkedése

Valamely a ismeretből a b ismeretbe akkor vezet irányított él (nyíl), ha a a 
követelményrendszer szerint közvetlen előfeltétele b-nek, tehát az a a b-nek 
előismerete. A későbbiek során olyan feladatok teljesítését vizsgáljuk, ahol a 
feladatra lényegében különböző megoldást nem adnak a hallgatók. Az olyan 
előfeltétel-relációk, amik – adott értelmezési tartomány esetén – minden fel-
adatra lényegében egy helyes megoldást engednek meg, egyszerű tudásteret 



258

definiálnak. Az egyszerű tudástér valószínűségi kiterjesztése során minden 
ismerethez egy pozitív valószínűséget rendelünk, amely azt fejezi ki, hogy 
valamely a ismeret előismereteit teljesítő hallgatók közül véletlenszerűen ki-
választva egyet, mennyi a valószínűsége, hogy ez a hallgató az a ismeretet is 
teljesíti. Ezeket a valószínűségeket szigorúan a hallgatók valamely csoportjá-
ra, és nem az egyes hallgatókra értelmezzük. Az ismereteket és előismeretei-
ket kifejező irányított körmentes gráf és a csúcsaihoz rendelt valószínűségek 
együtt konjunktív Bayes-hálót határoznak meg akkor, ha teljesül a következő 
függetlenségi feltétel: ha adottak szülei kimenetelei, minden változó függet-
len a nem leszármazottaitól.20

A deriválási feladat előismeret-hálója

A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán oktatott Gazdasági 
matematika 1. tantárgy egyik témaköre a differenciálszámítás. A félévközi 
2. zárthelyi dolgozat részben ezt a témakört kéri számon. A dolgozat egyik 
feladata szerint egy függvény deriváltját kell meghatározni a deriválási sza-
bályok alkalmazásával, a feladat általános alakja a következő:

 ,

ahol  konstansok,  elemi függvények (hat-
ványfüggvény, gyökfüggvény, exponenciális vagy logaritmus függvény). A 
feladat teljesítésének vizsgálata során a következő ismereteket különíthetjük 
el:

 (I1) zárójel használata,

 (I2a) alapderiváltak ismerete,

 (I2b) a függvények összegére és különbségére vonatkozó szabály is 
 merete,

 (I3) a függvények szorzatára vonatkozó szabály ismerete,

 (I4) a függvények hányadosára vonatkozó szabály ismerete,

 (I5) a zárthelyi feladattípusának helyes megoldása.

20 Egy változó leszármazottai: gyerekei, gyerekeinek a gyerekei, és így tovább.
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A modell megadásához először a Bayes-hálók függetlenségi kritériuma-
it kell ellenőrizni, ezek után lehet felépíteni a struktúrát. A 2013/2014-
es tanév őszi félévében a Gazdasági matematika 1. tárgyat 387 hallgató 
vette fel a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán, 
közülük egyszerű véletlen mintavétellel (EV) kiválasztva 52 hallgatót21 
becsültük az előismeret-háló paramétereit, és ellenőriz-
tük a változók függetlenségi és függési viszonyait. Fisher-féle22 
egzakt próbával tesztelve az I2a és I2b ismeret között (p = 0,0000) 
és az I3 és I4 között (p = 0,0017) találtunk sztochasztikus kapcsola-
tot23. Mivel az I2a és I2b ismeretek közel függvényszerű kapcsolatot24 
mutatnak, ezért ezeket a változókat összevontuk az I2 változóvá. Az 
I3 és I4 között nem függvényszerű pozitív irányú teljes asszociációt25 
 tapasztaltunk, ezért köztük sztochasztikus előfeltétel-kapcsolat van, misze-
rint I3 előfeltétele I4-nek. Az összevonás után a Bayes-háló függetlenségi 
feltételei teljesülnek: (1) I1, I2 (p = 0,5000), I1, I3 (p = 0,4075) és I2, I3 (p 
= 0,1860) függetlenek; (2) I3 bekövetkezése mellett I4 független I1-től (p = 
0,4682) és I2-től (p = 1,0000). Az előismert-háló a 3. ábra szerint alakul (az 
egyes ismereteknél feltüntettük a lokális feltételes modell paramétereit).

3. ábra A differenciálszámítás feladat teljesítését modellező konjunktív Bayes-háló

21  Az 52 hallgatóból 47 írta meg a dolgozatot. 
22  Az elemzések a Microsoft Excel programmal készültek. 
23 A kétoldali egzakt próbákhoz tartozó empirikus szignifikanciaszint értékei a záró-
jelben megadott p értékek. 
24  Két karakterisztikus változó esetén függvényszerű kapcsolatról akkor beszélünk, ha 
az egyik változó akkor és csak akkor következik be, amikor a másik. 
25  A teljes asszociációnak a Yule-féle definícióját alkalmazzuk (Yule 1900). 
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Eredmények

Első körben a háló paramétereit elemezzük röviden, az értelmezések során 
végig a minta alapján, az egész évfolyamra vonatkozó adatokat becsüljük. 
A zárójeleket (I1) az évfolyam 48,72%-a használja helyesen (p1 = 0,4872), 
az elemi függvényeket, a függvények összegét/különbségét (I2) az évfolyam 
97,67%-a tudta lederiválni (p2 = 0,9767), és a függvények szorzatának a deri-
váltja (I3) az évfolyam 77,78%-ánál volt hibátlan (p3 = 0,7778). A függvé-
nyek szorzatára vonatkozó (I3) szabályt helyesen alkalmazók 82,86%-a (p4 
= 0,8286) használta megfelelően a függvények hányadosára (I4) vonatkozó 
szabályt. A zárójeleket (I1), az alapderiváltakat és a függvények összegére/kü-
lönbségére vonatkozó szabályt (I2) és a függvények hányadosára vonatkozó 
szabályt (I4) hibátlanul használók mindegyike (p5 = 1) teljesítette a zárthelyi 
dolgozat deriválási feladatát (I5).

 A Bayes-hálók nagy előnye, hogy a struktúra alapján az összes le-
hetséges valószínűség kifejezhető a paraméterek segítségével. Rengeteg26 
esemény definiálható az öt változó segítségével, ezek közül néhánynak meg-
határozzuk a valószínűségét. Konjunktív Bayes-háló esetén a paraméterek 
szorzata becsli, hogy az egész évfolyamon belül mekkora a típusfeladat telje-
sítési szintje (30,67%):

A Bayes-tétel alapján27, a dolgozatfeladatot (I5) nem teljesítők 74,06%-a 
nem használta megfelelően a zárójeleket (I1); 3,36%-a nem tudta az alap-
deriváltakat vagy a függvények összegére/különbségére vonatkozó szabályt 
(I2) alkalmazni; 32,05%-a a függvények szorzatárát (I3) rosszul deriválta; 
és 51,28%-a rosszul alkalmazta a függvények hányadosára vonatkozó sza-
bályt (I4). A paraméterek felhasználásával a lehetséges tudásállapotok és 
tudásstruktúrák valószínűsége is meghatározható (ezt a 4. ábra mutatja, az 
ábrán színezett elemek jelölik azokat az ismereteket, amik a tudásállapotot 
alkotják).
26  Összesen 25, azaz 32 esemény.

27  Az itt szereplő valószínűségek kiszámítása rendre:

  ; ;

 ; .
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4. ábra Egyszerű tudástér és a tudásállapotok valószínűségei

(az ábra zsúfoltságát elkerülendő csak néhány valószínűséget tüntettünk fel)

A tanítás az ismeretek valamiféle fejlesztését jelenti, amit a Bayes-háló pa-
ramétereinek a növekedésével mérhetünk. Felmerül a kérdés, a paraméterek 
növelése hogyan hat egy adott feladat teljesítési szintjére? A válasz szeren-
csés módon egyszerű: amilyen arányban nő bármely előismeret paramétere, 
pont olyan arányban nő az ismeret teljesítésének valószínűsége. Például, ha a 
zárójel-felbontás teljesítési szintjét fejlesztéssel a duplájára növeljük, a deri-
válási feladatot megoldók aránya is a duplájára nő. Egyszerűsége ellenére ez 
az érzékenységvizsgálat rendkívül hatékony eszköz lehet a tanítás tervezésé-
ben, mert a fejlesztés parciális hatásai nagyon jól leírhatók vele.

 Az előismereteket nem külön-külön, hanem együttesen vizsgálva 
is jellemezhető a fejlesztés optimális mértéke, megadható az előismeretek 
együttes fejlesztése esetén, hogy a paraméterek mekkora változása eredmé-
nyezi a teljesítési szint maximális növekedését. Ehhez az adott ismeret telje-
sítésének valószínűségét az előismeret-paraméterek függvényének tekintve 
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meghatározhatjuk azt a szakaszonként sima görbét28, ami mentén a paramé-
terértékek növelése a lehető legnagyobb teljesítési szint növekedést eredmé-
nyezi.

Ez a folytonos modell a teljesítménynövekedés szempontjából heterogén ta-
nulócsoportok esetén alkalmazható, amelyeknél feltételezhető, hogy a telje-
sítési szint növekedése több köztes értékkel jellemezhető.

Az eredmények elemzése

A leíró elemzések alapján nyilvánvaló, hogy azok körében, akik a deriválási 
feladatot nem oldották meg, annál nagyobb egy adott előismeretet nem tel-
jesítők aránya, minél kisebb a vizsgált előismeret teljesítési szintje. Ebből 
önmagában nem következik, hogy ha egy feladatot nem teljesítők körében 
csökkentjük azoknak az arányát, akik egy előismeretet nem tudtak, a feladat 
teljesítési szintje növekedni fog, ehhez a feladathoz tartozó paraméter értékét 
is növelni kell. Az sem következik, hogy pusztán az említett előismeret – tel-
jes sokaságon értelmezett – teljesítési szintjének növelése lenne kívánatos, 
mivel ha minden más paraméter változatlan marad, a feladat teljesítési szintje 
nem növekedhet egy bizonyos érték fölé. Esetünkben, ha csak a zárójelek 
használatát gyakoroltatjuk a tanulókkal, a deriválási feladat teljesítési szintje 
semmilyen módon nem haladhatja meg a 63,14%-ot. A modellből az követ-
kezik, hogy az előismeretek egyoldalú fejlesztése nem optimális – mint taní-
tási stratégia kerülendő.

 A felzárkóztató fejlesztés kiindulópontja a tudásállapotok valószínű-
ségének összevetése lehet. A legnagyobb valószínűségű tudásállapotok – ki-
egészítve az üres és teljes tudásállapottal – olyan tudásstruktúrát adnak meg, 
ami a hallgatók csoportjának nagy részét lefedheti. Esetünkben az 5. ábrán a 
színezett tudásállapotok az évfolyam 97,94%-át jellemzik.
28  A teljesítési szint minden egyes értékéhez tartozik egy többdimenziós szintfelület 
(hiperfelület), az ezeket merőlegesen metsző görbék (ortogonális trajektóriák) biztosítják a 
legnagyobb teljesítési növekedést. A kapcsolódó differenciálegyenlet-rendszerek felírásától és 
a megoldásuk részletezésétől terjedelmi okokból eltekintünk. A számítások alapjait képező 
részleteket megtaláljuk Verhóczki László Klasszikus differenciálgeometria című jegyzetében 
(2013).



263

5. ábra A tudástér legnagyobb valószínűségű tudásállapotai

Megkeressük a tudástér azon teljesen fokozatos (well-graded) minimális 
elemszámú alterét29, ami lefedi az imént kiválasztott tudásállapotokat (6. 
ábra). A teljes fokozatosságot kihasználva meghatározhatjuk egy jól felépített 
óra vagy gyakorló feladatsor tartalmát: a tervezett tudásállapot-váltásokhoz 
igazítjuk az óra menetét és a gyakorló feladatsorok szerkezetét. 

29  Ez a kiválasztott tudásállapotok által generált altér. A legegyszerűbb ilyen alterek 
az úgynevezett tanítási utak, amik a tudásállapotok üres tudásállapottól a teljes tudásállapotig 
tartó láncolata. Egyszerű dinamikus programozási módszerekkel meghatározható a tanítási 
utak száma (10) és a legnagyobb valószínűségű (0,8103) tanítási út is.
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6. ábra A tudástér legnagyobb valószínűségű tudásállapotait lefedő minimális elem-
számú teljesen fokozatos altér

Az óra menetének és a feladatsorok optimális tervezésében nyújthat segítsé-
get a folytonos modell, ami alapján elmondható, hogy a vizsgálatba vont év-
folyam felzárkóztatása esetén úgy érdemes összeállítani a fejlesztő anyagot, 
(1) hogy mire a hallgatók az alapderiváltakat és az egyszerűbb szabályokat 
begyakorolták, legalább a felük jól tudja használni a zárójeleket és legalább 
80-85%-uk biztonsággal alkalmazza a nehezebb deriválási szabályokat; (2) 
mire a szorzatra vonatkozó szabályt helyesen alkalmazók a hányadosra vo-
natkozó szabályt megtanulták használni, legalább a teljes évfolyam 95%-a 
tudjon szorzatot deriválni és a zárójeleket legalább a háromnegyedük biztos 
kézzel használja; (3) végül ha a hallgatók minden deriválási szabállyal tisztá-
ban vannak, számolni kell még azzal, hogy körülbelül 20%-uknál a zárójel-
használat további fejlesztésre szorul.
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Kitekintés

Az olyan tudásterek valószínűségi kiterjesztése, amelyek esetén egy feladatra 
többféle jó megoldás is adható, konjunktív-diszjunktív Bayes-hálókkal lehet-
séges. Ha egy ismeret teljesítési szintjének időbeli alakulását szeretnénk mo-
dellezni, a dinamikus Bayes-hálókat használhatjuk. Abban az esetben, ha egy 
lényeges változóra nem teljesül a Bayes-hálóknál megkövetelt függetlenségi 
feltétel, hibrid – irányított és irányítatlan éleket is tartalmazó – háló alkalmaz-
ható. A konjunktív Bayes-hálókkal leírt tudásterekre kidolgozott módszerek 
általánosítása ezekre a struktúrákra további kutatások feladata.
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KOOPERATÍV TANULÁS 
ÉS GYAKORLATI 

FELTÉTELRENDSZERÉNEK 
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Czinege Monika
Budapesti Gazdasági Főiskola, 
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Absztrakt

Az innovatív pedagógiai módszerek, mint a kooperatív tanulás támoga-
tottsága az Európai Unió oktatáspolitikájában is megmutatkozik, ezek nem 
csak az oktatásban hasznosak, hanem az élethosszig tartó tanulás, valamint 
a munkavégzés során is. A hazai oktatásban számos probléma jelentkezik, 
elég hangsúlyos a hallgatók motiválatlansága. Ennek okai lehetnek többek 
között a felsőoktatásban alkalmazott hagyományos oktatási módszerek. A 
kooperatív munka során a csoport minden tagjának tudására szükség van, és 
a tanár szerepe is átalakul. Az általam tanított tárgyakban számítógépes tech-
nika segítségével szintetizáljuk a hallgatók más gazdasági tárgyak keretében 
megszerzett tudását. Kutatásom során irodalom feltárást végeztem, valamint 
a tananyag egy részének feldolgozása történik kooperatív tanulást lehetővé 
tevő feladatokkal, és kialakulóban van az alkalmazandó kooperatív tanulási 
tartalmak kritériumrendszere.

Kulcsszavak: kooperatív tanulás, felsőoktatás, kooperatív módszerek, 
kooperatív kritériumrendszer
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A kutatás bemutatása

Kutatási témám: Kooperatív tanulás alkalmazásának vizsgálata a számítás-
tudomány oktatásában. Munkahelyemen a Budapesti Gazdasági Főiskolán 
az általam tanított tárgyak keretében számítógépes technika alkalmazásával 
szintetizáljuk a hallgatók más gazdasági tárgyakban megszerzett tudását, be-
vezetjük a hallgatókat az adatbázis kezelés alapjaiba. Felsőoktatási tapaszta-
lataim azt mutatják, hogy a hallgatók többsége a tananyag bizonyos részeit 
jobban el tudja sajátítani a hagyományostól eltérő oktatási módszerekkel, és 
az IKT nyújtotta lehetőségek bevonásával. Előnyösnek látszik a kooperatív 
tanulás módszereinek alkalmazása, finomítása, és adaptálása.

A kooperatív tanulásról

A kooperatív tanulás (cooperative learning) témakörében elkezdett keresések 
első eredményei között sok jó és hasznosítható tanulmányt és cikket találunk. 
Nyíriné Fejszés Tóth Edit: Az aktív tanulás módszerei című 2011-es tanulmá-
nyának azon részéről írnék, amely a kooperatív tanulásról szól. (http://www.
ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle-110615/nyirine-fejszes-toth). Mint írja, 
„a kooperatív csoportmunka feltételrendszere szerint akkor nevezhető egy 
csoport munkája kooperatív tanulási munkának, ha az alábbi négy alapelv 
érvényesül benne: építő egymásrautaltság, egyéni felelősség, egyenlő részvé-
tel, párhuzamos interakciók.”

Forrásértékű Spencer Kagan: Kooperatív tanulás című könyve, 
amely jól hasznosítható a kooperatív tanulás-tanítás alkalmazásához, mert 
számos jól használható módszert tartalmaz. A kooperatív tanulás nemcsak ta-
nítási módszer, hanem filozófia is. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a kooperatív tanulást alkalmazó tanulók a „verseny helyett együttműködést” 
hirdető szemléletet átviszik az élet más területeire is, ami alapvetően megha-
tározza az emberekkel való kapcsolatukat. (Green, 2005). A kooperatív ta-
nulási formák alkalmazása a tanulási órákon megváltozott tanári szereppel 
jár együtt. A tanár felszabadul a hagyományos ismeretközlő szerep alól, és 
egyrészt segítőként, támogatóként, mint a tanulókkal együtt dolgozó „mun-
katárs” vesz részt a csoportok munkájában, másrészt koordinátorként irányít-
ja is azt. (Giesecke, 1996).
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A kutatás célja

Vizsgáljuk, hogy a kooperatív tanulás mennyiben járul hozzá a tanulói tel-
jesítmények növeléséhez. Egyéb járulékos hatások is jelentkezhetnek, fej-
lődnek a kommunikációs készségek, változások állnak be a hallgatók IKT-s 
technológiához való viszonyában. Hipotézisek:

 • a kooperatív tanulás hatására nő a szakmai teljesítmény

 • a kooperatív tanulás hatására teljesítményen is túlmutatóan változ-
nak a hallgatók készségei, attitűdjei

 • pozitívan változik a hallgatók adott tantárgyhoz való viszonya

 • pozitívan változik a hallgatók IKT-s technológiához való viszonya

 • mind a nappali tagozatos, mind a távoktatásos csoportoknál kimu-
tatható a teljesítmény növekedése

A kutatási stratégia induktív, azon belül kísérleti jellegű. Az induktív 
kutatási stratégiánál a pedagógiai valóságból kiindulva, az ott gyűjtött ada-
tokat elemezve, általánosítva jutunk el az elméletig. A kísérleti módszernél a 
független változókat változtatjuk, esetünkben a tanítás módszereit változtat-
juk adott tananyagon belül. Helyszíne: jelenlegi munkahelyem a Budapesti 
Gazdasági Főiskola. Az általam oktatott tárgyak nappali tagozatos és távok-
tatásos csoportjaiból kerülnek kiválasztásra, így lehetőség van több oktatási 
formában és korosztályban összehasonlítani a módszereket.

A csoportok kiindulási jellemzőit is vizsgálni, rögzíteni kell, hogy 
a későbbiekben kizárhassuk a bemeneti feltételek egyenlőtlenségéből adódó 
hatásokat, amik természetesen befolyásolják a kétféle tanítási módszer ered-
ményességét. A mintavétel esetünkben rétegzett mintavétel lesz, az eltérő 
korosztályok, és az eltérő oktatási formák miatt. A kísérleti csoportoknál a 
CooSpace rendszerét, egyrészt a kooperatív tanulást elősegítendő egyféle kö-
zösségi szintérként, valamint adatgyűjtésre az ismeretszerzési szokások vál-
tozásait megfigyelve lehet felhasználni. Az adatok elemzéséhez statisztikai 
módszereket szeretnék használni, és ehhez valószínűleg az SPSS program-
csomagot fogom igénybe venni.
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A kooperatív tanulással kapcsolatos magyar és nemzetközi iroda-
lom feltérképezése

Japán területén született cikkek a kooperatív tanulásról

Spencer Kagan’s Cooperative Learning Structures - vagyis: Spencer Kagan 
kooperatív tanulási rendszere. A cikk forrása: http://www.jalt.org/pansig/
PGL2/HTML/Nakagawa.htm. A tanulmányból megtudhatjuk Spencer Kagan 
megközelítését a kooperatív tanulásról, mely egyfajta strukturált egyenrangú 
interakció, hangsúlyozva a pozitív emberi kapcsolatokat, egyenlő részvétel és 
státusz a tanulók között az iskolákban. Példákat tartalmaz Kagan kooperatív 
tanulási rendszeréből, japán egyetemi tanulók észrevételeivel, amelyek a 
Kagan műhelyből származnak.

Cooperative Learning and Motivation, vagyis Kooperatív tanulás és 
motiváció, elérhetősége: http://leo.aichi-u.ac.jp/~goken/bulletin/pdfs/NO18/
02FolakeAbass.pdf. A kooperatív tanulás a szerzők, Johnson és munkatársai 
szerint nem más, mintsem az „oktatás felhasználása kis csoportokban, hogy 
a diákok együttműködhessenek, s ez által maximalizálják a saját és egymás 
tanulását.” - „instructional use of small groups so that students’ work together 
to maximise their own and each other’s learning.”

Cooperative Learning to Promote Human Rights - magyarul a 
Kooperatív tanulás az emberi jogok előmozdítása címet viseli, a http://www.
hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/secti-
on2/2003/03/cooperative-learning-to-promote-human-rights.html címen ke-
resztül érhető el.

Összefoglalva, a tanulmányok fő irányvonalai: kooperatív tanulás 
alkalmazhatósága az oktatás minden szintjén, motivációval való kapcsolat, a 
tanulók hatékonyabb együttműködésének elősegítése, közösségek létrehozá-
sának elősegítése az iskolában és azon túl.

Tudásbázisok és a kooperatív tanulás módszerei Ausztráliában

A következő tanulmány: Julie Boyd: The Future and Cooperative Learning - 
magyarul: A jövő és a kooperatív tanulás. Ez a tanulmány azon tanulságokat 
mutatja az együttműködésről, és a versenyről, amelyeknek szerepe van az 
osztálytermekben, a felsőoktatásban, a vállalati és a közösségi területeken, 
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és vizsgálja, hogyan lehet integrálni őket a rendszer szintjén, valamint rámu-
tat a kollektív oktatás céljaira. http://julieboyd.com.au/wp-content/uploads/
The-Future-of-Cooperative-Learning-D4.pdf.

Ausztráliában a kooperatív tanulás az egyik legjobban kutatott terület 
az osztálytermi gyakorlatban. Több tanulmány foglalkozik a módszer alkal-
mazhatóságával a vállalati és közösségi területeken. Vizsgálják a hatását az 
együttműködésre és a versenyre a hagyományos oktatási formákkal együtt.

Kooperatív tanulásról szóló tanulmányok Németországból

A első bemutatni kívánt német nyelvű tanulmány: Carmen Druyen und Hei-
ner Wichterich: Ursprünge und Entwicklung kooperativen Lernens a követ-
kező részekből áll: a kooperatív tanulás eredete és fejlődése, demokratikus 
iskola és kooperatív tanulás, kooperatív tanulás, mint csoportmunka - egy út 
az iskolai sikerhez, kooperatív tanulás és iskolafejlesztés, iskola egy tanulói 
szervezetté válik. http://ake.duelmen.org/Konzept%20kooperatives%20Ler-
nen.pdf

A következő egy tanároknak íródott jegyzet Kooperatives Lernen 
mit Zeitreise címen, mely segít a kooperatív tanítás megértésében. A tanítási 
módszereket komplexitásuk szerint emelkedő sorrendben írja le. http://www.
klett.de/web/uploads/pondus_datei/ce7c91814c3556284411ed4feaf1e46f-
c53e87b3.pdf

A tanulmányok témái: kooperatív tanulás és sikeresség kapcsolata, a 
demokratikus iskola, a jövő iskolája, az iskola, mint tanító szervezet. Számos 
kézikönyv létezik kooperatív módszerekről, és több a témában kidolgozott 
komplett tananyag érhető el.

Kooperatív tanulással kapcsolatos cikkek Nagy-Britanniából

A Can the enhancement of group working in classrooms provide a basis for 
effective communication in support of school-based cognitive achievement in 
classrooms of young  learners?, egy vizsgálatról szól, ami a SPRinG projekt 
része, melynek során két csoportot alakítottak ki. Összesen 980 gyerek vett 
részt a vizsgálatban, melynek időtartama egy tanév volt. A konklúzió, hogy 
pozitív hatást jelent a SPRinG által alkalmazott csoportmunka az oktatásban 
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mind a képességek, mind a kognitív tanulás terén. Elérhetőség: http://www.
eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERI-
CExtSearch_SearchValue_0=EJ832633&ERICExtSearch_SearchType_0=-
no&accno=EJ832633

A kooperatív tanulás hatását vizsgálták középiskolás diákok 
matematika oktatásánál a következő tanulmányben, címe Impact of Coopera-
tive Learning Approach on Senior Secondary School Students Performance 
in Mathematics. Kimutatható volt, hogy a kísérleti csoport átlageredménye 
lényegesen magasabb volt a kontroll csoporténál. Így a kooperatív tanulás 
jelentős hatással bír a középiskolai diákok matematikai teljesítménye során. 
A tanulmány szerint nagyon fontos, hogy a diák aktívan részt vegyen az órán. 
Elérhetőség: http://www.ajol.info/index.php/ifep/article/view/81406

Több tanulmányt találunk a kooperatív tanulás pozitív hatásairól 
mind a képességek, mind a kognitív tanulás terén, a diákok aktív órai részvé-
telének fokozásáról kooperatív módszerekkel, valamint arról, hogyan alkal-
mazhatók a kooperatív módszerek nem iskolai keretek között.

Kooperatív tanulással kapcsolatos cikkek Amerikából

A Relationships Among Cooperative Learning Experiences, Social Interde-
pendence, Children’s Aggression, Victimization, and Prosocial Behaviors 
tanulmány bemutatja a kapcsolatot a kooperatív tapasztalatok, a szociális 
együttélés, a szándékos bántalmazás (agresszió), az áldozatkészség és a szo-
ciális viselkedés között. A kooperatív tanulás általi tapasztalat szerzés biztosí-
tása fontos eszköz lehet abban, hogy növeljék a diákok együttműködési kész-
ségét és csökkentsék a szándékos bántalmazás (agresszió) fellépését. A cikk 
megjelent a Journal of Applied Social Pychology 41. évolyamának 4. szá-
mában, 2011 áprilisában: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-
1816.2011.00744.x/abstract.

The relative effect of positive interdependence and group processi-
ng on student achievement and attitude in online cooperative learning című 
tanulmány az együttműködés és a csoportmunka hatását vizsgálta a tanulók 
teljesítményére, és az online tanuláshoz való viszonyukra vonatkozóan. A ta-
nulók 3 egyetemi kurzuson kaptak útmutatást a csoportmunkáról és a koope-
ratív tanulásról. A kísérletet követően az együttműködő csoport jelentősen 
nagyobb teljesítményt ért el, mint a csoport feldolgozó, vagy a kontroll cso-
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portok. A cikk megjelent a Computers & Education 56. évfolyamának 3. szá-
mában, 2011 áprilisában. Elérhetőség:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131510002952.

A következő The Effectiveness of Cooperative Learning összehason-
lítja a tanulás hatékonyságát a kooperatív és az egyéni tanulás esetében. A 
vizsgálati módszer ügyel a tanulási módszerre és a ráfordított időre iskolai 
és iskolán kívüli osztályok esetében is. A kísérleti eredmények azt mutatták, 
hogy a kísérleti idő elegendő volt, hogy a kooperatív tanulást végző csopor-
tok összeérjenek, és akik ezekben vettek részt lényegesen jobb eredményeket 
mutattak, mint azok, akik az egyéni tanulásban vettek részt.  Megjelent a 
Journal of Engineering Education 101. évfolyamának 1. számában, 2012-ben. 

A tanulmányok többsége a kooperatív tanulás hatásait vizsgálja a ta-
nulók együttműködésére, a szociális együttélésre, a szándékos bántalmazás-
ra, az áldozatkészségre. A következő kérdésekre keresik a választ, hogyan 
fokozható a kooperatív tanulás hatékonysága, milyen hatásai vannak a cso-
portok különféle kialakításának, valamint hatékony kooperatív módszerek 
keresése folyik különféle tantárgyak esetén.

Magyarország

A kutatásról szóló részbe már bemutattam néhány Magyarországon megje-
lent kooperatív tanulással kapcsolatos cikket, a tanulmány terjedelme miatt 
ebben a részben csak egy tanulmányt mutatok be röviden.

Ez a tanulmány az OKI oldalán olvasható, amely, A kooperatív peda-
gógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon I. címmel jelent 
meg még 2009-ben, Benda József szerzésében. Benda József kétrészes tanul-
mányában a kooperatív pedagógiáról, mint modellről ír, amelynek szervezeti 
elemei feltárásán túl a konkrét folyamatokba kíván betekintést adni, s össze-
gezni azokat az eredményeket, pedagógiai értékeket, amelyek a kooperatív 
nevelés nyomán jöhettek létre. A tanulmányban a szerző bemutat egy konkrét 
pedagógiai modellt is, a HKT-modellt, amelyet a szimpátiacsoport, csoport-
dinamika, az idő felhasználása, a tanulási folyamat, a tevékenységek tervezé-
se, szabadfoglalkozási idő, az tantárgyi integráció elvi megoldása, modell-, 
illetőleg programfelépítés szempontjai alapján elemez. 
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Magyarországon több egyetemi jegyzet, programcsomag 
hozzáférhető a pedagógusképzés számára. Különböző vizsgálatok készültek 
a kooperatív módszer elterjedéséről, alkalmazhatóságáról, hatásairól, külön-
böző tantárgyak esetén.

Tananyag feldolgozás kooperatív módszerekkel

A kooperatív tanulás során használt módszereknél Kagan (2001) által kita-
lált elnevezéseket fogom használni. A kooperatív tananyagrészeknél nagyon 
fontos, első lépés a csoportok kialakítása. Esetünkben a hallgatók többsége 
nem ismeri a gyakorlatokon részt vevő társait, valamint a tantárgyaink egy 
része első féléves tárgy, ezért a csoportok kialakításában az oktatónak kell 
aktív szerepet játszania, aki szintén nem ismeri a hallgatókat, ezért véletlen 
csoportalakítások történtek. A csoportok kialakításánál figyelembe vettük az 
ajánlásokat, Kagan 3-5 főt javasol, ideálisnak tartja a 4 fős csoportlétszámot, 
mely esetben a csoporton belüli páros munka is lehetségessé válik. Figyelni 
kell arra is, hogy a csoportok nemek szerint kiegyensúlyozottak legyenek. 
A tanulócsoportok létszáma és a termek elrendezése miatt 3-4 fős csopor-
tok kerültek kialakításra. A csoportalakítás során a diákokat szerettük volna 
megismertetni egymással, ezért az interjúkészítés módszerét is felhasznál-
tuk. A kooperatív munka során néhány alapvető módszer került alkalmazás-
ra, úgy gondolom ez később változni fog, újabb módszerek kerülnek majd 
kipróbálásra, illetve az adott módszeren belül is finomítások történnek. A 
tananyag egy részének feldolgozása történik kooperatív módszerekkel, ter-
mészetesen továbbra is alkalmazunk egyéb oktatási módszereket.

Az új tananyag feldolgozására és ismétlésre is alkalmas a Mozaik 
módszer. Ezt többek között a pénzügyi függvények elsajátítására használtuk. 
A csoporton belül az egyes hallgatók megkapták egy-egy pénzügyi függvény 
leírását, és egy táblázatkezelővel megoldandó feladatot. Az adott feladaton 
belül volt egy mintafeladat, aminek segítségével az adott hallgató megérthet-
te az adott pénzügyi függvény működését, majd egy másik feladatot önálló-
an meg kellett oldania. A csoporton belül a hallgatók ezután megtanították 
a tanultakat a csoport többi tagjának. Befejezésképpen egy olyan összetett 
feladatot oldanak meg, ahol a csoport összes tagjának tudására szükség van.

A Villámkártya módszer is alkalmas új tananyag elsajátítására, vala-
mint ismétlésre. A 4 fős csoportokon belül ilyenkor a hallgatók párokban dol-
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goznak. A kapott villámkártya egyik oldalán a függvény leírása áll, a másik 
oldalon a függvény argumentumai. Az egyik hallgató felolvassa a kártyáról 
a függvényhez kapcsolódó információkat, a másik hallgató pedig megjegyzi, 
elismétli azokat. Szerepcsere után az egyik hallgató csak a függvény nevét 
mondja, a másik a hozzá tartozó információkat.

A Kerekasztal módszer ismétlésre, gyakorlásra használható. Adott 
feladat megoldásához keressük a használható függvényeket. A csoport tagjai 
között egy üres papírlap jár körbe, és mindenki felírja rá a szerinte alkalma-
zandó megoldást. Miután mindenki felírta a megoldását, a csoport megbeszé-
li, majd közösen elkészítik a feladatot.

A Diákkvartett a tudás ellenőrzésére használható. A hallgatók a cso-
porton belül véletlenszerűen sorszámot kapnak. Az oktató a kérdés feltevé-
se után megvárja, míg a csoport megbeszéli a választ, majd mind a csoport 
sorszámát, mind azon belül a válaszadó sorszámát sorsolással eldönti. Ezzel 
elkerülhetjük a versengést. Mindegyik csoport érdeke, hogy tagjai tudják a 
választ, hiszen nem lehet előre tudni, melyik csoport, és milyen sorszámú 
hallgató fogja azt megadni. 

Kooperatív tanulás és gyakorlati feltételrendszerének vizsgálata

A kooperatív munka előnyei a gyakorlatok során megmutatkoztak. A hall-
gatók aktivitása megnövekedett, a légkör oldottabbá vált. A kooperatív 
tanulással kapcsolatban azonban több kérdés is felmerült. Mely tananyag-
részek legyenek kooperatívan feldolgozva? Milyen kooperatív módszert 
párosítsunk az egyes feladatokhoz? Milyen időkeretet határozzunk meg az 
egyes feladatok elkészítéséhez? Az oktatás során egyértelművé vált, hogy a 
kooperatív módon feldolgozott tananyagnál több időre van szükség a feldol-
gozáshoz. A tananyagok elkészítése időigényes, folyamatosan finomítani kell 
a feladatok kidolgozásán, a választott módszereken esetlegesen változtatni 
kell, hiszen nincs két egyforma csoport.

A kooperatív tanulást csak az együttműködést igénylő feladatok, 
problémamegoldás esetében érdemes használni. Ezek az alábbi estekben áll-
nak fenn (Horváth Attila, 1994): érdekes és megoldható az együttműködők 
számára, több megoldási lehetőség is létezik, a csoport minden, többféle tu-
dással, képességgel rendelkező tagja hozzájárulhat a közös munkához. A fel-
adat kevésbé alkalmas a kooperatív munkára, ha csak egy megoldása van, ha 
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önállóan gyorsabban elkészíthető, mint csoportmunkában, vagy csak memo-
rizálást igényel. Vagyis a kooperatív tanulás akkor eredményes, ha az elsajá-
tított ismeretek alkalmazása, ha különböző következtetések levonása, kreatív 
megoldások keresése a cél.
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Absztrakt

Kutatásunk a testképpel való elégedettséget vizsgálja a korai táplálás tükré-
ben. A szoptatáson keresztül olyan érzelmi visszacsatolás élménye élhető át, 
ami az anyai kompetenciaérzés növekedését emeli, ezáltal az anya-gyermek 
kapcsolatot erősíti. Foster, Slide & Wilson (1996) szerint azok az anyák, akik 
elégedetlenebbek testükkel a várandósság alatt, kisebb arányban szoptatják 
gyermekeiket. Kutatásunkban kérdőíves módszerrel mértük a testképpel való 
elégedettséget (Test és énkép skála, Secord és Jourard, 1953; Lukács és Pres-
sing, 1988), illetve strukturált interjút alakítottunk ki a szoptatásra vonatkozó 
szokások vizsgálatára. Eredményeink szerint a testképpel való elégedett-
ség nem tér el a szoptató és nem szoptató anyák csoportja között. A 

30  A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú 
Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biz-
tosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt 
keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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szoptatás időszakában az anya testtel való elégedettsége mintánkban nincs 
hatással a táplálás formájára. További, a várandósság trimesztereinek meg-
felelően kialakított longitudinális vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy fel-
tárjuk a várandósság alatti és a szülés utáni testképpel való elégedettség korai 
táplálással való összefüggéseit. Az eredmények magyarázatként felmerül, 
hogy a szoptatás pozitív irányba befolyásolja a testképpel való elégedettséget.

Kulcsszavak: testképpel való elégedettség, szoptatás, anya-csecsemő kap-
csolat

Bevezetés

A népegészségügyi programok kiemelkedő pontja az egészséges életkez-
det, melyben kulcsfontosságú az anya-gyermek kapcsolat alakulása és a 
korai táplálás formája. Anderson (2014) 6650 gyermek és anya longitudi-
nális vizsgálata kapcsán megállapította, hogy 1,3-szer magasabb az elhízott 
gyermekek aránya a bizonytalan anya-gyermek kapcsolatban, melyet az 
magyaráz, hogy a biztonságos kapcsolat csökkenti a stresszreakciót.

Nagyon kevés vizsgálat született az anya-gyermek kapcsolat és a 
csecsemők korai táplálásának nehézségeivel kapcsolatos háttértényezők 
feltárására, néhány kutatási eredmény rámutat a szoptatás hosszát be-
folyásoló anyai tényezők és a korai táplálási nehézségek között fennálló 
összefüggésekre. Stein, Stein, Walters és Fairburn (1995) szerint az anyai 
evészavarok hátrányosan befolyásolják a táplálási szokásokat. Foster és 
munkatársai (1996) összefüggést találtak a várandósság alatti testtel való 
elégedettség és a szoptatási szándék között: a testükkel elégedettebb anyák, 
inkább szoptatták szülést követően csecsemőiket.

Baumann (2009) kialakította a pregorexia fogalmát, mely a 
várandósság alatt evészavaros viselkedéssel jellemezhető nők körére 
alkalmaz, ugyanis a várandósság időszaka alatt a nők rövid időn belül 
óriási változásokat tapasztalnak, mely a serdülőkorban bekövetkező testi 
változásokat követően a leginkább szembetűnőek (Lukács-Márton, 2013). 
A testtel való elégedetlenség az evészavarok kiváltó okaként szerepelhet 
(Túry & Pászthy, 2008). Ugyanakkor ezen időszak alatt a női testméretek 
növekedése és súlygyarapodás társadalmilag elfogadott és támogatott (Gow, 
Lydecker, Lamanna & Mazzeo, 2012). Roth, Homer és Fenwick (2012) 
médiaüzenetek elemzése kapcsán kimutatták, hogy a női sikeresség és a 
„jó anyaság” kulcsa a szülés utáni alak gyors visszanyerése. Ehhez ideális 
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eszköz a szoptatás és ennek súlycsökkentő és alakformáló hatása, mivel 
a szoptató anyáknak vékonyabb a csípőjük és alacsonyabb a testsúlyuk 
(Zahorick & Webber, 2000). Baker, Gamborg, Heitmann, Lissner, Sørensen 
& Rasmussen (2008) szerint azok az anyák szoptatnak inkább, akik nem 
híznak a várandósság alatt 12 kg-nál többet.

Kutatási cél és módszerek

A szakirodalmi eredmények fényében kutatási célunk az volt, hogy 
megvizsgáljuk a szoptatás hosszát befolyásoló anyai tényezők közül a 
szülés utáni nők testtel való elégedettségét (Testképpel való elégedettség 
skála, Secord és Jourard, 1953; Lukács és Pressing, 1988), és a várandósság 
alatti súlygyarapodás mértékét. A korai táplálás vizsgálatára félig strukturált 
interjút alakítottunk ki. Arra kerestük a választ, hogy a várandósság alatti 
anyai testtel való elégedettség milyen összefüggést mutat a korai táplálás 
formájával, illetve, hogy kimutatható-e különbség szoptató, és csecsemőjét 
tápszerrel tápláló anyák csoportjai között a testtel való elégedettség 
mértékében.

Vizsgálati mintánkban 34 anya szerepelt, a csoportok az anyai 
életkor alapján illesztettek voltak. 

Szoptatók (N=16) Nem szoptatók (N=17)
Anyai életkor 34 év (SD=5,6) 34 év (SD= 4,98)
Gyermek kora 10 hónap (SD=7,6) 5 hó (SD=1,61)
Iskolázottság Felsősokú (82%) Felsőfokú (70%)
Családi állapot Első házasság (59%) Első házasság (77%)
Gyermekszám Első gyermek (59%) Első gyermek (59%)

1. táblázat: A vizsgálati minta leíró jellemzése

Észrevehető, hogy a szoptató anyák csoportjában idősebbek a 
csecsemők. A jövőbeli kutatásoknak a csecsemők életkorának illesztését is 
célul kell kitűzniük. Jelen kutatás azonban az anyai testkép összefüggéseit 
kívánja vizsgálni a korai táplálás tükrében.
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Eredmények

A szoptatási interjú adatai nem mutattak normál eloszlást, így 
ezeket Wilcoxon próbával elemeztük. A kizárólagos szoptatás hossza jól 
differenciált a két csoport között (z = - 4,64; p=0,01), a szoptató anyák 
átlagosan a csecsemők 7 hónapos koráig kizárólagosan szoptattak – ebben 
az esetben a csecsemő nem kap semmiféle kiegészítést az anyatejen kívül, 
illetve a komfortszopás is az anyamellen valósul meg. A nem szoptató anyák 
csoportjában a kizárólagos szoptatás hossza a csecsemők egy hónapos korát 
sem érte el, csupán néhány hétig tartott. A nem szoptató anyák csoportjában 
az anyák 47%-a a szoptatás elmaradását az anyatej hiányának tudja be. Fenti 
eredmény a felmerülő nehézségek dimenziójának tükrében kap jelentőséget, 
ahol szintén jelentős különbség mutatkozik a két csoport között (z = - 3,3; 
p=0,04). A szoptató anyák nem kerültek szembe szoptatási nehézségekkel, 
azonban a nem szoptató anyák 88%-a valamilyen informális vagy külső 
nehézséggel küzdött.

Ezt követően a csoportok közötti különbségeket vettük vizsgálat 
tárgyául a testtömegindexek (BMI) és a testképpel való elégedettség 
tekintetében.

Wilcoxon  Testtel való 
elégedettség BMI szülés előtt BMI szülés után

z -,270 -1,171 -1,657

p ,787 ,242 ,098
a. Grouping Variable: breastfed or bottle feed 

2. táblázat: A testképpel kapcsolatos változók különbségei a szoptató és nem 
szoptató anyák csoportjai között

Az adatok alapján látható, hogy a szoptató és nem szoptató anyák 
csoportja között szignifikáns különbség nem mutatkozik a testképpel való 
elégedettséget illetően. A szülés utáni testtömegindex dimenziójában 
mutatkozott csupán tendenciaszerű különbség, mely alapján a szoptató 
anyák csoportja mintánkban alacsonyabb testsúllyal jellemezhető: náluk 
a BMI szülés után átlagosan 22,5 (SD = 3,9), míg a nem szoptató anyák 
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csoportjában az átlagos BMI szülést követően 24,3 (SD = 3,8).
További elemzés céljából megvizsgáltuk a csoportokon belüli 

együttjárásokat a testképpel kapcsolatos változók között, melyet az 
alábbi táblázat szemléletet. Az adatok eloszlása miatt Kandall-Tau próbát 
alkalmaztunk.

Szoptató anyák csoportja Nem szoptató anyák csoportja

  Testkép BMI szülés 
előtt

BMI 
szülés 
után

Testkép BMI szülés 
előtt

BMI szülés 
után

BMI 
szülés után 

τ= - 0,36;
p = 0,05

τ=  0,61;
p < 0,01

τ= - 0,4;
p = 0,03

τ= 0,61;
p < 0,01

Szopta-tás 
hossza

τ= 0,4;
p = 0,04

τ= -0,32;
p = 0,09

τ= -0,45;
p = 0,02

τ= 0,24;
p = 0,21

τ= -0,31;
p = 0,11

τ= - 0,3;
p = 0,12

3. táblázat: A testképpel kapcsolatos változók csoporton belüli együttjárásai 

Az elemzéshez a szoptatás teljes időtartamának változóját használtuk. 
A szoptató anyáknál a minta 93,8%-a a gyermek 13 hónapos koráig 
szoptatott, míg a nem szoptató anyák csoportjában a teljes mintát tekintve 
a szoptatás hossza maximum 3 hónap volt. Látható, hogy a szoptató anyák 
csoportjában közepesen erős, pozitív együttjárás jelenik meg a szoptatás 
teljes hossza és a testképpel való elégedettség között, vagyis az látható, 
hogy minél alacsonyabb az anya testsúlya, annál elégedettebb testképével. 
Ezen túl a szoptató anyák csoportjában közepesen erős, fordított irányú 
összefüggés jelentkezik a szoptatás teljes időtartama és a szülés utáni 
testtömegindex között, vagyis minél alacsonyabb az anya testtömegindexe, 
annál hosszabb ideig szoptat. Ezek az összefüggések a nem szoptató anyák 
csoportjában nem jelennek meg.

Összegzés

Kutatási eredményeink alapján kimondhatjuk, hogy a szülés 
utáni testsúly mind a szoptató, mind a nem szoptató anyák csoportjában 
magasabb, mint a várandósságot megelőzően. A szülést követő magasabb 
anyai testsúly nem eredményezi a testtel való elégedetlenséget, azonban a 
táplálás formájától függetlenül minden anya elégedettebb a testével, ha a 
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testsúlya alacsonyabb, mely egyezik a szakirodalmi adatokkal (Czeglédi, 
Csizmadia & Urbán, 2011). Annak ellenére, hogy a csoportok között nem 
mutatható ki különbség a testképpel való elégedettség, a szülés előtti és 
szülést követő testtömegindexek között, a két csoportot eltérő dinamika 
jellemezte. Míg a szoptató anyák csoportjában a szoptatás hossza jár együtt 
a testtel való elégedettséggel, addig a nem szoptató anyák csoportjában ez 
az összefüggés nem jelent meg. Emellett mindkét csoportban kimutatható 
volt, hogy a szülés előtti alacsonyabb testsúly esetén a szoptatás hosszabb 
ideig tartott. Eredményeink alapján kimondhatjuk, hogy mintánkban a 
szülést követően a testtel való elégedettség nem a korai táplálás formájával 
– tápszeres táplálás vagy szoptatás -, hanem a szoptatás hosszával jelenít 
meg összefüggést.

Mindezek nem támasztják alá azt a nézetet, miszerint a szoptatás 
testsúlycsökkentő hatása jelentős, mivel a szoptató anyák már a várandósság 
előtt alacsonyabb testsúllyal voltak jellemezhetők, mint a kiegészítő 
táplálással jellemezhető édesanyák. Mintánkban a szoptató anyák 
alacsonyabb testsúlyukat megtartották, de ez nem a szoptatásnak tudható 
be, hiszen a nem szoptató anyáknak hasonló mértékben csökken súlyuk.

Ezek az összefüggések nem támasztják alá Foster és munkatársainak 
(1996) megállapítását, miszerint a testképpel való elégedettség a korai 
táplálás formáját befolyásolja. Fenti kutatók azonban a szoptatás szándékát 
mérték, elsősorban evészavaros várandósok körében. Ezek alapján 
felmerülhet kérdésként, hogy az anyai evészavar mennyiben jelzi előre a 
korai táplálás formáját. Ezen túl az is kérdés, hogy a várandósság előtti, a 
várandósság alatti, illetve a szülés utáni testtel való elégedettség mennyiben 
mutat összefüggést.
  
 Kutatásunk korlátai között említjük meg az alacsony elemszámot, 
melyet a kvalitatív jelleg miatt tekintettünk elégségesnek. További 
kutatásokban az anyai evési attitűd mérése indokoltnak tűnik, mivel 
befolyással lehet a korai táplálás formájára.  Ezen túl érdemes a vizsgálati 
mintába sovány, túlsúlyos, és elhízott anyákat bevonni.  
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Absztrakt

Vizsgálatunk célja az időperspektíva és a testkép összefüggéseinek vizsgálata. 
A kutatás során felhasznált kérdőíveink a Többdimenziós test-én kapcsolatot 
mérő kérdőív (MBSRQ), valamint a Zimbardo-féle Időperspektíva Leltár 
(ZTPI). A vizsgálat online formában történt 201 nő és 43 férfi részvételével. 
A legfiatalabb kitöltő 18, a legidősebb 61 éves (Mkor = 30,36 év; SDkor =10,66). 
Eredményeink alapján a jövőorientáció nagymértékben befolyásolja az 
egészségre való törekvést, míg a jelenfatalizmus negatívan befolyásolja az 
elégedettség mértékét. A vizsgált mintára jellemző, hogy a jelenhedonisták 
nem tesznek az egészségükért, mégis nagymértékben érzik magukat 
egészségesnek. Beigazolódott, hogy az időperspektíva egyes dimenziói 
összefüggést mutatnak a testképpel és az egészséggel.

Kulcsszavak: időperspektíva, testkép, egészség, elégedettség
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Bevezetés

Az időperspektíva egy tudattalan kognitív folyamat, amely révén 
időbeli kategóriákba rendezzük személyes tapasztalatainkat (Lamm, Schmidt 
& Trommsdorf, 1976). Zimbardo & Boyd (2012) szerint minden ember előnyben 
részesít egy időkategóriát a többivel szemben, így megkülönböztethetünk 
jelen-, múlt- és jövőorientált időperspektívát. Azok, akik döntéshozatali 
helyzetben inkább az aktuális körülményekre hagyatkoznak, jelenorientáltak, 
ami az “itt és most”-ra utal, a tettek és vágyak azonnali kielégítésére. Akik 
megpróbálnak visszaemlékezni hasonló helyzetekre, figyelembe veszik, akkor 
hogyan cselekedtek és milyen következményei lettek, a múltorientáltak. Ez 
jelentheti a múlt pozitív vagy negatív szemléletét, vagyis a régi szép idők, 
a család emlékeit, vagy a bántalmak, kudarcok emlékeit. Akik az előnyöket 
és hátrányokat mérlegelik, vagyis a jövőbeli következményekre tekintettel 
hozzák meg döntéseiket, a jövőorientáltak (Zimbardo & Boyd, 1999). 
Korábbi kutatások során beigazolódott, hogy a jövőorientált emberekre 
jellemzőbbek az egészségbarát magatartásformák, rendszeresen járnak 
szűrővizsgálatokra, egészségesebben étkeznek és edzenek (Hall & Fong, 
2003), kerülik a veszélyes magatartásformákat, például drogfogyasztás, 
kockázatvállalás (Guthrie, Butler & Ward, 2009). Minden ember esetében 
létezik egy profil, amely eltérően érvényesülő időperspektívákból áll össze. A 
kiegyensúlyozott időperspektíva profilra hangsúlyos múltpozitív, mérsékelt 
jelenhedonista és jövőorientált, valamint gyenge múltnegatív perspektívák 
jellemzőek (Zimbardo & Boyd, 2008). Hall és munkatársai (2003) azt találták, 
hogy az egészség-magatartás nagymértékben összefügg az időperspektívával. 
A legtöbb egészségvédő magatartásforma (például a rendszeres mozgás, 
egészséges ételek fogyasztása) megköveteli az egyéntől azt, hogy a jelenben 
képes legyen lemondásokra annak érdekében, hogy a hosszú távú kedvező 
eredményeket elérje (Hall & Fong, 2003).

A testkép magába foglalja a személy saját testével kapcsolatos 
érzéseit és gondolatait, attitűdjét, viselkedését és a mások által adott 
visszajelzések elfogadását vagy elutasítását. Hatással van az önbecsülésre, 
egészségre és a boldogságérzésre is (Maruf, Akinpelu & Nwankwo, 2012). 
Az egészségre kiható viselkedésformák kompromisszumra kényszerítik az 
egyént: az azonnali örömökről való lemondás a jövőbeli egészség érdekében. 
Ez azt jelenti, hogy a jövőorientáció nagymértékben szerepet játszik az 
egészségvédő viselkedésben. Hiszen ha a jövő nem értékes, akkor a jövőbeli 
egészség sem lesz fontos. A legtöbb kutatás azt vizsgálja, hogy milyen 
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kapcsolatban áll az időhöz való viszonyulás és a különböző függőségek, 
például az alkoholizmus, dohányzás vagy drogfüggőség. Viszont kevesebb 
tanulmány van arról, hogy mi a kapcsolat a nem addiktív, egészségre kiható 
viselkedésformákkal (Adams & Nettle, 2009).

Kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy az emberek saját személyes 
időperspektívája összefüggésben áll-e a testképhez való attitűdökkel, továbbá 
annak megértése, hogy hogyan gazdálkodunk az emberek számára két 
kulcsfontosságú erőforrással – az idővel és a testtel.

Módszerek

Résztvevők

Összesen 244 személy töltötte ki a kérdőívet, 201 nő és 43 férfi. 
A legfiatalabb 18, a legidősebb 61 éves (Mkor = 30,36 év; SDkor =10,66). A 
résztvevők önkéntesen töltötték ki az anonim kérdőívet, a mintaválasztás nem 
reprezentatív, a résztvevők nagyobb része (54%) egyetemista vagy főiskolás, 
és a válaszadók 85%-a városban él.

Vizsgálati eszközök

A vizsgálatban két kérdőívet használtunk: Többdimenziós test-én 
kapcsolatot mérő kérdőív (MBSRQ) és a Zimbardo Időperspektíva Leltár 
(ZTPI). Néhány demográfiai kérdést is feltettünk, nemre, korra, iskolai 
végzettségre. A kérdőívet online formában készítettük el, kitöltése körülbelül 
20 percet vett igénybe. A résztvevők megfelelő tájékoztatásban részesültek.

1. MBSRQ

A kérdőív eredetileg 69 itemet tartalmaz, a magyar változat 71 
itemből áll (ahol két tételnek megjelent két alternatív fordítása is; Makkai, 
2012). 1-től 5-ig terjedő Likert-típusú skálán kell a vizsgálati személyeknek 
válaszolni (1: egyáltalán nem jellemző; 5: teljesen jellemző). Öt alskálát 
tartalmaz: fitnesz, megjelenés orientációja, megjelenés értékelése, észlelt 
egészség és egészséges életmódra való törekvés.
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2. ZTPI

A Zimbardo Időperspektíva Leltár (ZTPI) 56 itemes kérdőív, mely 
az időhöz való viszonyulást méri. Minden válasznál azt kell bejelölni egy 
öt-fokú Likert-skálán (1-egyáltalán nem, 5-teljes mértékben), hogy mennyire 
igaz a kitöltőre az adott idővel kapcsolatos állítás.

Eredmények

Az adatokat SPSS 15.0. for Windows verziójával elemeztük. A 
többdimenziós test-én kérdőív faktorain elért pontszámokat összesítve 
(FITNESZ, MEGJELENÉS ORIENTÁCIÓJA, MEGJELENÉS 
ÉRTÉKELÉSE, ÉSZLELT EGÉSZSÉG) létrehoztunk egy változót 
a testrészekkel való elégedettségből (ELÉGEDETTSÉG), illetve a 
Zimbardo Időperspektíva Leltár öt dimenziójának értékeit is kiszámoltuk. 
Korrelációszámítással megnéztük, mely dimenziók mely faktorokkal járnak 
együtt (lásd 

Megjelenés 
orientáció

Megjelenés 
értékelése Fitnesz Észlelt 

egészség

Egészséges 
életmódra 
törekvés

Elégedettség

Negatív múlt 0,074 -0,013 -0,121 0,157* -0,056 - 0,282**
Jelenhedonista 0,159* 0,091 0,009   0,235** -0,037 0,000
Jövőorientáció 0,004 0,128 0,086 -0,115 0,316** 0,060
Pozitív múlt 0,059 -0,102 -0,011 0,153* 0,069 0,137*
Jelenfatalista 0,168* -0,054 -0,033 0,191** -0,104 -0,195*

* p < 0,05
** p < 0,01

: Az időorientáció aldimenziói és a testkép faktorai). Gyenge 
összefüggéseket kaptunk az időperspektíva dimenziók és a testkép 
alskálák között. A negatív múltperspektíva gyengén korrelál az észlelt 
egészséggel (r(244) = 0,157, p < 0,05), negatívan korrelál a testrészekkel 
való elégedettséggel (r(244) = -0,282, p < 0,01). A pozitív múltperspektíva 
pozitívan korrelál az észlelt egészséggel (r(244) = 0,153, p < 0,05), szintén 
pozitív gyenge korrelációt mutat az elégedettséggel (r(244) = 0,137, p < 
0,05). A jelenhedonizmus pozitívan korrelál a megjelenésorientációval 
(r(244) = 0,159, p < 0,05), emellett szintén pozitív korrelációt mutat az észlelt 
egészséggel (r(244) = 0,235, p < 0,01). A jelenfatalizmus pozitívan korrelál a 
megjelenésorientációval (r(244) = 0,168, p < 0,05) és az észlelt egészséggel 
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(r(244) = 0,191, p < 0,01), viszont az elégedettség faktorral negatívan korrelál 
(r(244) = -0,195, p < 0,05). A jövőorientáció közepes erősségű korrelációt 
mutat az egészséges életmódra való törekvéssel (r(244) = 0,316, p < 0,01). 

Megjelenés 
orientáció

Megjelenés 
értékelése Fitnesz Észlelt 

egészség

Egészséges 
életmódra 
törekvés

Elégedettség

Negatív múlt 0,074 -0,013 -0,121 0,157* -0,056 - 0,282**
Jelenhedonista 0,159* 0,091 0,009   0,235** -0,037 0,000
Jövőorientáció 0,004 0,128 0,086 -0,115 0,316** 0,060
Pozitív múlt 0,059 -0,102 -0,011 0,153* 0,069 0,137*
Jelenfatalista 0,168* -0,054 -0,033 0,191** -0,104 -0,195*

* p < 0,05

** p < 0,01

1. táblázat Az időorientáció aldimenziói és a testkép faktorai

Létrehoztunk egy KORCSOPORT dichotóm változót (2: 18-30 év 
köztiek, 31-61 év köztiek). Független mintás t-próba segítségével megnéztük, 
hogy a két csoport különbözik-e a JÖVŐORIENTÁCIÓ (2: nem jellemző, 
jellemző) változót tekintve. Eredményeink szerint nincs szignifikáns 
különbség a két csoport közt (t (176,5) = -0,384, p = 0,701).

Az időperspektíva és a különböző demográfiai tényezők kapcsolatát 
is vizsgáltuk (lásd 2. táblázat: Az időperspektíva aldimenziói és a demográfiai 
adatok). A jövőorientáltság pozitívan korrelál az iskolai végzettséggel (r(223) 
= 0,222, p < 0,01), míg a negatív múltorientáltság negatívan korrelál vele 
(r(225) = -0,194, p < 0,01) és szintén negatívan korrelál a családi állapottal 
(r(225) = -0,268, p < 0,01). A pozitív múltorientáltság pozitívan korrelál a 
családi állapottal (r(233) = 0,130, p < 0,05). A jelenfatalizmus negatívan 
korrelál az iskolai végzettséggel (r(233) = -0,193, p < 0,01), illetve a családi 
állapottal (r(233) = -0,142, p < 0,05). Továbbá a jelenhedonizmus is negatívan 
korrelál az iskolai végzettséggel (r(220) = -0,237, p < 0,01).

Isk.végzettség Családi állapot
Negatív múlt -0,194** -0,268**
Pozitív múlt 0,091 0,130*
Jelenfatalista -0,193** -0,142*

Jelenhedonista -0,237** -0,129
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Jövőorientált 0,222** 0,062
* p < 0,05
** p < 0,01

2. táblázat Az időperspektíva aldimenziói és a demográfiai adatok 

Többszörös lineáris regresszió elemzéssel azt vizsgáltuk, hogy az 
időperspektíva alskálái milyen mértékben befolyásolják a testkép faktorait. 
Elsőként a megjelenés orientáció alskála és időperspektíva kapcsolatát 
néztük meg. Az elemzés stepwise módszerrel történt. A prediktorok közé 
csak a szignifikánsan korreláló alskálák kerültek31. A megjelenés orientáció 
pontszámának bejósló tényezője a jelenfatalista időorientáció, a variancia 
28%-át magyarázza, R2 = 0,28; illesztett R2 = 0,23; F(182) = 5,214; p < 0,05 és 
t(182) = 2,283; p < 0,05. Az időperspektíva változók közül a jelenfatalistának 
van szignifikáns magyarázó ereje. A következő vizsgált alskála a fitnesz. Az 
elemzés stepwise módszerrel történt, a prediktorok közé csak a szignifikánsan 
korreláló alskálák kerültek32. A fitnesz pontszámának bejósló tényezője 
a negatív múltorientáció, ami a variancia 22%-át magyarázza, R2 = 0,22; 
illesztett R2 = 0,17; F(177) = 4,025; p < 0,05 és t(177) = -2,006; p < 0,05. Az 
észlelt egészség alskála elemzése stepwise módszerrel történt, a prediktorok 
közé csak a szignifikánsan korreláló alskálák kerültek33. Az észlelt egészség 
bejósló tényezője a jelenhedonizmus időperspektíva, ami a variancia 7%-át 
magyarázza, R2 = 0,07; illesztett R2 = 0,065; F(187) = 14,078; p < 0,01 és 
t(177) = 3,752; p < 0,01. Az egészséges életmódra törekvés alskála elemzése 
stepwise módszerrel történt, a prediktorok közé csak a szignifikánsan korreláló 
alskálák kerültek34. Az egészséges életmódra való törekvés bejósló tényezője 
a jövőorientáció, amely a variancia 98%-át magyarázza, R2 = 0,98; illesztett 
R2 = 0,93; F(181) = 19,624; p < 0,01 és t(181) = 4,430; p < 0,01. Vagyis 
a jövőorientáció nagymértékben bejósolja az egészségre való törekvést. A 
megjelenés értékelése alskála egyik időfaktorral sem áll kapcsolatban.

31  Az elemzésből kikerültek a következő változók: jelenhedonizmus, múltpozitív, 
múltnegatív időorientáció és a jövőorientáció.
32  Az elemzésből kikerültek a következő változók: jelenhedonizmus, jelenfatalizmus, 
múltpozitív időorientáció és a jövőorientáció.
33  Az elemzésből kikerültek a következő változók: jelenfatalizmus, múltpozitív és 
múltnegatív időorientáció és a jövőorientáció.
34  Az elemzésből kikerültek a következő változók: jelenhedonizmus, jelenfatalizmus, 
múltpozitív és múltnegatív időorientáció.
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Megvitatás

Eredményeink alapján elmondható, hogy az időorientáció és a 
testkép valóban összefüggésben állnak egymással. Minél inkább negatív 
múltorientációjú valaki, annál inkább elégedetlenebb a testével, testrészeivel. 
Ez megerősíti Zimbardo és Boyd (2008) azon eredményeit, miszerint a 
negatív múltorientációjú emberek hajlamosak a depresszióra, gyakran érzik 
magukat boldogtalannak és alacsony az önértékelésük is. Eredményeink 
alapján minél inkább jelenhedonista valaki, annál inkább fontos számára a 
külső megjelenése, és annál inkább érzi magát egészségesnek. Ez is megerősíti 
Zimbardo és Boyd (2008) korábbi eredményeit, miszerint aki jelenhedonista, 
az élvezi az életet, az örömöket keresi és fontos számára a megjelenése. 
Emellett az egészségi állapotát sem értékeli rossznak, bár nem törekszik 
a betegségek megelőzésére. Minél jövőorientáltabb valaki, annál inkább 
törekszik az egészségre, a betegségek megelőzésére, ami megfelel a már 
meglévő kutatásoknak is (Zimbardo & Boyd, 1999). További eredményeink, 
hogy a pozitív múltorientáció pozitív kapcsolatban áll az észlelt egészséggel, 
illetve minél inkább jellemző ez az időperspektíva az emberekre, annál inkább 
elégedettebbek a testükkel. A jelenfatalizmus pozitívan korrelál az észlelt 
egészséggel, vagyis minél fatalistább valaki, annál elégedetlenebb magával. 
Fontos megjegyezni, hogy a korrelációk mértéke a vizsgált mintán gyenge. 
Elképzelhető, hogy társadalmunkban az időorientáció nem játszik olyan nagy 
szerepet az emberek egészségi állapotában, testképében, vagy a szubjektív 
megítélésükre nincs akkora hatással. Néhány kutatás (Adams & Nettle, 
2009; Zimbardo, Keough & Boyd, 1997) szerint a jövőorientált személyek 
inkább odafigyelnek testük jelzéseire és törekszenek egészséges életmódra. 
Eredményeink ezt megerősítik. Azonban azt a feltételezést, hogy a fiatal 
felnőttekre inkább jellemző a jövőorientáltság mint az idősekre (Zimbardo & 
Boyd, 2008), eredményeink nem erősítették meg. Ennek oka lehet az is, hogy 
a tesztkitöltők nagy része a 18-30 éves korosztályba tartozott, míg kevesebben 
voltak az idősebb korosztályból. A jövőben érdemes lenne a mintát bővíteni.

A vizsgálat során arra is kíváncsiak voltunk, hogy a testkép alskáláinak 
mely időperspektíva faktorok a bejósló tényezői. Eredményeink azt mutatják, 
hogy a megjelenés értékelésének egyik idői perspektíva sem bejóslója. 
Azokra, akik a megjelenés orientáción magas pontszámot értek el, jellemző 
a jelenfatalista időorientáció. Lehetséges, hogy az elégedetlenségüket, 
szorongásukat a külső megjelenés tökéletesítésével próbálják kompenzálni. A 
fitnesz bejóslója a negatív múltorientáció volt, tehát a negatív múltorientáltak 
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fizikai hatékonysága nagyobb a vártnál. Ennek oka lehet, hogy a negatív 
múltbéli események okozta szorongást testedzéssel, fizikai aktivitással 
próbálják csökkenteni. Azok, akik az észlelt egészség skálán magas pontszámot 
értek el, jellemzően jelenhedonisták. Ők a jelenben akarják magukat jól 
érezni, és így nem érzékelik a káros egészségmagatartásuk következményeit. 
Végezetül, akik magas pontszámot értek el az egészséges életmódra való 
törekvés skálán, azok a jövőorientált személyek, ami összhangban áll korábbi 
eredményekkel (Adams & Nettle, 2009; Zimbardo, Keough & Boyd, 1997).
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Absztrakt

Előzmények: A proszociális viselkedés kutatóit régóta foglalkoztatja az a 
kérdés, hogy milyen tényezők állnak az önzetlen cselekedetek hátterében. 
Az evolúciós hátteret vizsgáló elméletek mellett az utóbbi évtizedek egyik 
fontos kérdése volt ezzel összefüggésben a diszpozicionális változók és 
személyiségvonások szerepe: körvonalazható-e egy bizonyos „proszociális 
személyiség”, amelyik hajlamosabb másokért önzetlenül tenni, mint társai. 
Ennek mérésére dolgozta ki 1995-ben PENNER, FRITZSCHE, CRAIGER 
és FREIFELD a Prosocial Personality Battery-t (PSB), melynek adaptálására 
vállalkoztunk jelen kutatás keretében. Az eredeti skála 56 itemet tartalmaz 
(létezik egy rövidített, 30 itemes változata is), ami 7 alskálát tartalmaz, és 2 
fő faktorba rendeződik. Egyik faktora, Másokra Irányuló Empátia főként a 
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proszociális gondolatokat és érzéseket foglalja magában, a másik, Szolgálat-
készség nevű faktora pedig a proszociális cselekedeteket. A Proszociális Sze-
mélyiségleltár az USA-beli vizsgálatok szerint jól alkalmazható az önkéntes 
személyek vizsgálatára, egy 1000 főt meghaladó on-line kérdőíves kutatás-
ban PENNER (2002) szignifikáns különbséget talált a Másokra Irányuló Em-
pátia és a Szolgálatkészség dimenziókban az önkéntesek és a nem önkéntesek 
között: mindkét esetben az önkéntesek magasabb pontszámot mutattak.

A kutatás célja: Jelen kutatás fő célja egy olyan mérőeszköz alkalmazha-
tóságának vizsgálata, melynek segítségével el tudjuk különíteni a karitatív 
tevékenységeket gyakorló és nem gyakorló személyek csoportját azzal a 
céllal, hogy a két csoport közötti viselkedésbeli és attitűdbeli különbségeket 
feltárjuk.

Alkalmazott módszerek: 

Az adatfelvételaz általunk fordított önkitöltős, online kérdőív segítségével 
történt vidéki, különböző szocioökonómiai státuszú középiskolai hallgatók 
mintáján. Konfirmatív faktoranalízis alkalmazásával az eredeti faktorstruktú-
rával történő összehasonlítás és az eredmények további értelmezése történik.

A magyar nyelvre adaptált skála segítségével önkéntes tevékenységet végző 
és nem végző középiskolai diákokat hasonlítottunk össze, feltételezve, hogy 
szignifikáns különbséget találunk a „Másokra irányuló empátia” és a „Szol-
gálatkészség” faktorokban a két csoport között. Ez a kutatás része az adaptá-
ciós folyamatnak.

Eredmények: Az adatok felvétele és értékelése jelenleg is folyik, a kutatás 
eredményeit a Tavaszi Szél Konferencián mutatjuk be.

Kulcsszavak: Proszociális személyiség, adaptálás, önkéntes, másokra irá-
nyuló empátia, szolgálatkészség

Bevezetés
A proszociális viselkedések alapvető fontosságúak egy társadalom működé-
séhez. Azt a viselkedésformát, mellyel valaki lemond szükségleteinek azon-
nali kielégítéséről, egy másik személy vagy csoport jóllétével törődve, az ő 
problémáikkal azonosulva azért tesz valamit, hogy az egyén vagy csoport 
helyzete jobbá váljon, proszociális viselkedésnek nevezzük. Amikor ez a 
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viselkedés nem marad meg egy egyszeri eseménynek, hanem hosszabb tá-
von zajlik, és hivatalos formát ölt (pl. egy civil szervezet tagjaként, immár 
szervezetten végzi tevékenységét az illető), valamint anyagi ellenszolgálta-
tás nélkül, tervezetten, önzetlenül segít másokon, önkéntességről beszélünk 
(Penner, 2002).

Az önkéntesség jelentősége serdülőkorban

Amikor a serdülőkorú fiatal önkéntes munkát végez,saját maga számára is 
számos haszonnal kecsegtet. Lehetőséget biztosít számára, hogy „felnőttes” 
tevékenységek végzésével az identitásának alakulási folyamatát serkentse, 
valamint a közösségében és a társadalomban betöltött szerepeit gyakorolja, 
fejlessze (McLennan és Youniss, 2003). Számos kutatási eredmény támasztja 
alá (lásd Yates és Youniss, 1996 összegzését), hogy a közösségi aktivitások 
a személyes kompetenciák, az önértékelés, szociális attitűdök, családi kap-
csolatok és a civil társadalomért érzett felelősségérzet fejlődéséhez járulnak 
hozzá. Ezenkívül építi a társas kapcsolatokat, növeli a tudást és a tapasz-
talatokat (Wilson, 2000), lehetővé teszi a személyes növekedést (Switzer, 
Simmons, Dew, Regalski és Wang, 1995), a proszociális attitűdök és a má-
sokra irányuló empátia (Atkins, Hart és Donelly, 2005) magasabb szintjé-
hez vezethet és megváltoztatja az önészlelést is (Callero, Howard és Piliavin, 
1987), ha az önkéntes szerep identitásuk részévé válik. Ez utóbbi egyébként 
a kutatások szerint a kezdeti önkéntesség hosszú távon való fennmaradá-
sának egyik legerőteljesebb bejóslója. Néhány arra vonatkozó eredményt 
is találunk, miszerint a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett diákok 
számára különösen hasznos az önkéntesség, mivel a tanulási eredményesség 
javulásához vezet azáltal, hogy segíti a tanulással kapcsolatos és munkahelyi 
célok körvonalazását, és csökkenti az iskolaelhagyás kockázatát (Taylor és 
Pencel, 2007). Mindazonáltal, ahhoz, hogy a fent említett pozitív kimenetelek 
létrejöjjenek, természetesen szükség van megfelelő szülői végzettségre és 
támogatásra, motivációra, civil részvételre (Stukas, Clary és Snyder, 1999). 
Mivel serdülőkorban kitüntetett szerepe van a kortárs csoportnak, közvetlen 
interperszonális hatással rendelkeznek ilyen jellegű tevékenységekben való 
részvételre, leggyakrabban modellnyújtás révén (Eisenberg és mtsai, 2006)
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A proszociális személyiség koncepciója

Néhány évtizede kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy megvizsgálják, mi-
lyen tényezők állnak az önkéntes tevékenységek hátterében. Kezdetben sok-
kal inkább a szituációs tényezők szerepét hangsúlyozták: Epstein (1979) sze-
rint például a helyzeti tényezők (nem, vallásosság, jövedelem) hatása olyan 
fontos lehet, hogy elnyomják a személyiség változók segítő viselkedésre gya-
korolt hatását. Egy évtized elteltével már „ismétlődő egyéni különbségekről” 
számoltak be egy rossz helyzetben levő személynek felajánlott segítségnyúj-
tás iránti hajlandóság kapcsán (lásd Dorner, 2013 összegzését). Később azt 
gondolták, specifikus személyiség összetevők felelősek a segítő magatartás-
formák tartóssá válásáért. Manapság a kutatók erős kételyeket fogalmaznak 
meg azzal kapcsolatban, hogy egy specifikus személyiségvonás (pl. empátia, 
lásd Batson, 1998) a segítő viselkedések széles tárházát összekapcsolná. To-
vábbra is eldöntetlen kérdés, hogy bizonyos személyiségtípus hajlamosabb-e 
önkéntes tevékenységek végzésére vagy az önkéntesség formálja-e inkább a 
személyiséget annak végzése során (Atkins, Hart és Donelly, 2005).

Az 1990-es években Louis A. Penner és munkatársai kidolgozták a Proso-
cial Personality Battery-t (Proszociális Személyiségleltár), hogy megvizsgál-
ják, milyen összefüggés mutatkozik a proszociális érzések és gondolatok, a 
proszociális cselekedetek és egyéb változók között. Penner, Fritzsche,Craiger 
és Freifeld (1995) faktoranalízis segítségével két faktort azonosított Az első 
az ún. „Másokra Irányuló Empátia”, amely elsősorban a proszociális gon-
dolatokra és érzésekre vonatkozik: akik ezen a faktoron magas pontszámot 
mutatnak, empatikusak és úgy érzik, felelősséggel tartoznak mások jólétéért. 
A második faktor az ún. „Szolgálatkészség”, amely a proszociális cseleke-
deteket foglalja magában. A proszociális személyiség mérésére tehát kidol-
gozták a Prosocial Personality Batteryt (PENNER és mtsai, 1995), amely a 
fent felsorolt kétfaktort tartalmazza. A „Másokra Irányuló Empátia” olyan 
személyiségjellemzőkkel mutat szoros kapcsolatot, mint a lelkiismeretesség 
vagy a gondoskodás, a „Szolgálatkészség”pedig összefügg a dominancia és 
az önérvényesítés dimenzióival. Kizárólaga Másokra Irányuló Empátia mutat 
kapcsolatot a másik személy distresszére adott kognitív és affektív válasz-
készséggel (PENNER és FRITZSCHE, 1993, idézi Dorner, 2013). Amennyi-
ben a Proszociális személyiségleltár önkéntességgel való összefüggését vesz-
szük górcső alá, az eddigi kutatások alapján egyértelműen a Szolgálatkészség 
faktor utal erőteljesebben az önkéntes tevékenységek gyakoriságára, nem a 
„Másokra Irányuló Empátia” faktor (Finkelstein és Brannick, 2007).
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A Proszociális Személyiségleltár (Prosocial Personality Battery; 
Penner, Fritzche, Craiger, Freifeld, 1995) adaptálása

Jelen kutatás a fentleírt mérőeszköz adaptálásának első lépését mutatja be. 
Ebben a folyamatban az amerikai szöveg magyarra fordítása volt az első lépés. 
A nyers fordítás alapján készült kérdéseket kb. 40 fős mintán teszteltük, a 
visszajelzéseik (nyelvi, stilisztikai, tartalmi) bevontuk a javítási folyamatba, 
melynek során egyszerűsítettük a nyelvezetet, ügyelve arra, hogy a tartalom 
ne változzon meg. ezt követően kétnyelvű és egynyelvű anyanyelvi lektorok 
ellenőrizték a fordítást, észrevételeik alapján további korrekciókat tettünk. 
Ezt követően nyelvi szakértők segítségével véglegesítettük a szöveget.

Ezt követően két vizsgálati mintán párhuzamosan kezdtük a kérdőív alkal-
mazhatóságának vizsgálatát: a jelen kutatásban középiskolai tanulókon (15-
19 évesek), egy később bemutatásra kerülő vizsgálatban pedig felnőtt mintán.

A mérőszköz bemutatása

A skála 56 itemet tartalmaz, 5 fokú Likert-skálán kell a kitöltőknek dönteni 
abban, mennyire értenek egyet vagy tartják magukra nézve igaznak az állítá-
sokat, illetve milyen gyakran végeztek bizonyos segítő magatartásformákat. 
A szerzők 7 alskálát hoztak létre a fenti itemek alapján:

1. Társadalmi felelősségvállalás („Ha egy jó barátom ártani akarna egy 
ellenségének, kötelességemnek érezném, hogy megakadályozzam”).

2. Empátiás törődés („A körülöttem történő események gyakran meg-
érintenek érzelmileg”).

3. Nézőpont átvétel képessége („Ha valaki felidegesít, általában meg-
próbálom egy ideig az ő helyzetébe képzelni magam”).

4. Személyes aggodalom/distressz („Az érzelmi feszültséggel teli hely-
zetek megijesztenek”)

5. Másokra irányuló morális gondolkodás (”A döntéseimet rendszerint 
mások érdekeinek figyelembe vételével hozom meg”).

6. Kölcsönös érdekeken alapuló morális gondolkodás („Amikor cselek-
szem, minden érintett fél jogait figyelembe veszem”).

7.	 Önbevalláson alapuló altruizmus („Önkéntes munkát végeztem 
segítő szervezetnél”)
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Minta

A vizsgálati mintát 185 fő középiskolás tanuló képezte, az adatfelvételre pa-
pír alapon, önkitöltős módszerrel, 2014. február-márciusban került sor órai 
keretek között. Egri és Eger környéki iskolákban történt a vizsgálat, amennyi-
re lehetséges, igyekeztünk kiküszöbölni az eltérő szocioökonómiai körülmé-
nyekből adódó különbségek torzító hatását. A nemi eloszlás nem egyenletes, 
50 férfi és 131 nő tartozik a mintába. A minta átlagéletkora 17,4 év (szórás: 
1,2 év). A résztvevők kisebb része végez rendszeresen önkéntes tevékeny-
séget (53 fő), változatos területeken (oktatási, vallásos, egészségügyi, stb), 
átlagosan 3-5 éve.

Eredmények

Feltáró faktoranalízis segítségével azonosítottuk az adaptálás alatt álló ská-
la tételeinek faktorokba rendeződési struktúráját. A faktoranalízist az eredeti 
vizsgálatban alkalmazott Maximum likelihood eljárásnak vetettük alá Pro-
max rotációval. Eredményeink nem támogatják az eredeti, kétfaktoros struk-
túrát (két faktor mindössze az összvariancia 16%-át magyarázta, viszont egy 
20 faktoros modell a variancia 68%-át magyarázta). Ennek oka az alacsony 
mintaelemszám mellett az is lehetett, hogy az eredeti itemek kialakítását a 
szerzők tudatosan végezték, több skálából összeállítva. Mivel a kialakítás 
maga is tudatosan történt, a vizsgálati cél (ti. a proszociális személyiség vizs-
gálata) érdekében, nem feltétlenül reprodukálható az eredeti faktorstruktúra, 
ez azonban a skála alkalmazhatóságán nem ront, mivel a megbízhatósági mu-
tató (Cronbach-alfa) értéke így is az elfogadható tartományban van (0,82), és 
az alskálák megbízhatósága is megfelelő.

Az alskálák tekintetében összehasonlítást végeztünk a nemek (1. táblázat) és 
az önkéntes-nem önkéntes csoportok (2. táblázat) között is, független mintás 
t-próba segítségével.
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1. táblázat: A Proszociális Személyiségleltár alskálái a nemek mentén

Nem N Átlag

Társadalmi felelősségérzet férfi 49 47,8980
nő 131 48,5878

Empátiás törődés férfi 50 23,5000
nő 131 25,5649**

Nézőpontátvétel férfi 50 22,0200
nő 131 22,4656

Személyes distressz férfi 50 13,1000
nő 131 15,5267**

Másokra irányuló morális 
gondolkodás

férfi 50 13,7200
nő 131 13,7252

Kölcsönös kapcsolatra irá-
nyuló morális gondolkodás

férfi 50 14,8000
nő 131 14,8168

Önbeszámolós altruizmus férfi 50 35,4600
nő 130 34,0308

**p<0,01

2. táblázat: A Proszociális személyiségleltár alskálái az önkéntes és nem önkéntes 
csoportok közötti összevetésben

Önktev N Átlag

Társadalmi felelősségérzet igen 52 49,5000
nem 124 48,0161

Empátiás törődés igen 53 26,4340**
nem 124 24,3790

Nézőpontátvétel igen 53 23,0000
nem 124 21,9758

Személyes distressz igen 53 14,0943
nem 124 15,1613

Másokra irányuló morális 
gondolkodás

igen 53 14,7736**
nem 124 13,1855

Kölcsönös kapcsolatra irá-
nyuló morális gondolkodás

igen 53 15,7358**
nem 124 14,3468

Önbeszámolós altruizmus igen 53 38,1509**
nem 123 32,9756

**p<0,01
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Az alskálák tekintetében elmondhatjuk, hogy az empátiás törődés mind a 
nemek mentén, mind az önkéntes-nem önkéntes személyek mentén szog-
nifikáns különbséget mutat (nőknél és az önkénteseknél magasabb érték). A 
személyes distressz ugyancsak nőknél mutat magasabb értéket. A Másokra 
irányuló és a Kölcsönös kapcsolatra irányuló morális gondolkodás, illetve 
az önbeszámolós altruizmus tekintetében is magasabb pontszámokat találunk 
az önkéntes tevékenységet végző, mint az ugyanezt nem végző személyek 
között. A többi alskálában is találunk különbségeket (az önkéntesek javára), 
azonban ezek nem szignifikánsak.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a minta elemszáma nem elégséges ahhoz, 
hogy a faktoranalízis megbízható eredményeket szolgáltasson, – ehhez leg-
alább 500 fős mintára van szükség-, így eredményeink csak korlátozottan 
informatívak. Levonhatjuk azonban azt a következtetést, hogy a mérőeszköz 
jól differenciál az önkéntesek és a nem önkéntesek között, lévén előbbiek az 
összes alskálában (kivéve a fordított értékkel számítandó Személyes distresz-
sz) magasabb átlagpontszámot értek el.

Kitekintés

A kutatás következő lépéseként – figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat -, 
nagyobb, felnőtt mintán folytatódik a mérőeszköz adaptációja. A szocioöko-
nómiai háttérváltozók még erőteljesebb kontrollálása valamint a nemi arány 
kiegyenlítése is indokoltnak tűnik.
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GYERMEKI LÉTET KÍSÉRŐ 
MUNKÁK PAMLÉNYBAN

Farkas Anett
Debreceni Egyetem, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Pamlény falvának életét az 1930 és 1956 között eltelt időszakban vizsgálom. A 
Pamlényban végzett munkafolyamatok bemutatása a gyermeki „látásmódra” 
hagyatkozik.
Libapásztorkodás: 5 és 9 év közötti gyermekek tevékenysége. 
Gyűjtőmunkák: makk és csipkebogyószedés, „gombázás”.
Kenderezés, mely során szót ejtek az „esti dörzsölőről”. 
Fonás: megemlítem a fonók osztályozását, a fonóbeli játékokat. 
Munkám során a Pamlény falvából elszármazott, illetve a faluban élő 
adatközlők visszaemlékezésére támaszkodom. 
Szakirodalom: ORTUTAY GYULA (szerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. 
Akadémiai Kiadó. Budapest. 1982., KISS LAJOS: A szegény ember élete. 
Gondolat Könyvkiadó. Budapest. 1981. 

Kulcsszavak: korosztály, hagyományok, társas munkavégzés, munkatípusok,
nevelés 
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I. Bevezetés

Pamlényban hagyományosan bevontak minden gyermeket a munkába, 
ami megtiszteltetést, a szülő gyermeke iránt tanúsított megbecsülését jelezte. 

II. Gyermekmunkák

A fiú-, illetve lánygyermek önálló, s kisegítő foglalkoztatása, 
rendszerét a családban végzett munka helyi gyakorlata adja meg. 
Szintén gyermekmunka a fiú-, illetve leánygyermek foglalkoztatása 
parasztgazdaságokban, uradalmakban, bérért, juttatásért.35 

Egy 7-8 éves gyermeknek már kondásként, őrzőgyermekként kellett 
helytállnia, míg 10-12 évesen már ellátta a disznóőrzés, libapásztorkodás, 
vízhordás, állatetetés, mosás, ételhordás, takarítás, munkálatait.36

Korosztály

Az életük ugyanazon szakaszában járó, azt azonos időben, azonos 
módon megélő emberek halmazán érti a néprajztudomány a „korosztály” 
definícióját.37

Mnkamegosztás

A tevékenységek egymás között történő elosztásának legősibb fajtája 
a kor, valamint a nemek alapján történő munkamegosztás köré szerveződik. 
Alapja az emberi lét szakaszaira jellemző fizikai, szellemi állapot, melynek 
hatása a munkavégzés képességére figyelmen kívül nem hagyható.38

Magyarország területén négy nagy korcsoportra bontás figyelhető 
meg a köztudat és a tudományos gyakorlat szerint: 

A gyermekkor munkálatai: jelentősebb gazdasági értékkel még nem 
szolgál, a felnőttek munkájának segítésére hivatott. Lényege, hogy a gyermek 
35 Kiss Lajos: A szegény ember élete. Gondolat Könyvkiadó. Budapest. 1981..,
36 N.Z.-né 76 éves, volt pamlényi lakos szavai;Gelencsér József: Örzőgyerekek a Káli-
medencében. In: Történeti és néprajzi dolgozatok a Káli-medencéből. Veszprém.1986.
37  Ortutay Gyula (szerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó. Budapest. 
1982. 
38  Németh Imre: A népi közösségben élő fiatalok életmódja és kultúrája. Arrabona, 
1966. 
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játszva tanulja meg feladatát.39 
Kisgyermekkorban pusztán játékképpen bíznak feladatokat a 

gyermekre. A cél, hogy személyisége szokjon hozzá a munkához, sőt, később 
életelemnek tekintse azt.40

Az iskoláskor időszakában már nagyobb igénybevételt jelentő 
munkákat rónak a gyermekre, ez akár jelenthet kereső foglalatosságot is. 
Takarítás, liba- vagy marhapásztorság alkotja hétköznapjaikat.41  

Az ifjúkor munkálataiban a nemek feladatköre élesen szétvált. A 
fiatalok a részfeladatokban pillanatnyi döntési jogot kaptak, hisz már képesek 
voltak önálló munkavégzésre.42 

Mint a gyermekkor, az ifjúkor is két részre ágazik. A sihederek, 
serdülő lányok néhány, nemük számára jelentős feladatban még tanításra 
szorultak, ugyanakkor fizikai erejük sem tette még lehetővé minden, a nemük 
szerint „rájuk rótt” feladat elvégzését.43 

A nagylegények, a nagyleányok már valamennyi részfeladatban 
megfelelő minőségű, intenzitású munkára váltak képessé. Munkájuk 
kijavítása ekkor szégyent jelentett végzőjére tekintve. Bérmunkát szabadon 
vállalhattak. 

 
Libapásztorkodás

Pamlényban a nemesi családok, valamint a fizikai munkával már 
nehezen boldoguló, gyermektelen, idősebb emberek körében volt gyakori, 
hogy libapásztorokat fogadtak fel. Hagyományosan az ifjúság látta el ezt a 
feladatkört.44

Libapásztornak általában az 5 és 9 év közötti korosztály állt, főként 
kislányok.

Létezett a „magányos” pásztorkodás folyamata, mely alatt a 

39 Szendrey Ákos: A népi társadalom tagozódása. Ethn., 1937.
40  Szabó László: Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–
XX. Században. Magánkiadás. Szolnok. 1968.
41  Fél Edit: Egy kisalföldi nagycsalád társadalom-gazdasági vázlata. Kalligram 
Kiadó. Pozsony.  2001.
42  Szabó László: Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–
XX. Században. Magánkiadás. Szolnok. 1968.
43  Jávor Kata: A parasztcsalád munkamegosztása egy nyírségi faluban. Debrecen. 
1966.; Szabó László: Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–XX. 
Században. Szolnok, 1968.,
44 Kiss Lajos: A szegény ember élete. Gondolat Könyvkiadó. Budapest. 1981.
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gyermekek társak nélkül vigyázták a rájuk bízott állatokat.45

A közösen végzett munkát „társas pásztorkodás” névvel illették. 
A közös pásztorkodás közben a gyermekek menyasszonyt, vőlegényt vagy 
nyoszolyót alakítottak, a fiúk kedvelt játékát a háborúzás jelentette.46

A munkálatok során egyedül a kortárs csoport töltött be a gyermek 
életében olyan közösségi szerepet, mely személyiségének kibontakozását 
hivatott szolgálni.47

A kilencedik évüket betöltött, szegény családból származó 
gyermekek fehérnemű, posztóruha, pénz fejében helybéli vagy szomszéd 
falusi gazdákhoz szegődtek el. Egy- egy nyári idény alatt dolgoztak, mint 
inaskák, marhapásztorok. Újévtől újévig, egy teljes év időszakára, cselédet 
csak a módosabb gazdák engedhettek meg maguknak. A szolgálatot csak a 
próbahéten túlesett gyermek vállalta. Maradásra nem volt kötelezhető, aki 
nem találta megfelelőnek a körülményeket. Fizetség gyanánt ritka esetben 
néhány fillérhez, esetleg más anyagi javakhoz jutottak, amivel szüleik 
gazdálkodtak.48

  
Gyűjtőmunkák

A soron következő munkálatokat „gyűjtögetés” névvel illeték 
Pamlényban, kimagasló sokrétűségük nagy múltra enged következtetni. Ez a 
munkatípus gazdasági súllyal nem rendelkezett, viszont fontos szerep jutott 
számára az élelem kiegészítésében.49 

Ősszel az erdőn, a mezőn gyűjtötték zsákokkal főként az ifjak 
a csipkebogyót. A termést felvásárolták, munkájukért cserébe pusztán 
fillérekhez jutottak.

Pamlény gyermekei a csipkebogyó mellett ősszel makkot is 
gyűjtöttek, fillérekhez jutottak mindkettő „beszolgáltatásáért” cserébe.50 

A csipkebogyószedés mellett a „gombázás” jelentett további 
elfoglaltságot a gyermekek számára. Csoportban dolgoztak, általában egy 
tizenéves társuk vezetése alatt.

A gombaszedés időszaka tavasszal vette kezdetét, s nyáron tetőzött. 

45 N.Z.-né 76 éves, volt pamlényi lakos szavai, P.I. 75 éves, volt pamlényi lakos szavai. 
46 R.L. 78 éves, volt pamlényi lakos szavai.
47 Gelencsér József: Örzőgyerekek a Káli-medencében. In: Történeti és néprajzi 
dolgozatok a Káli-medencéből. Veszprém.1986. 
48 Kiss Lajos: A szegény ember élete. Gondolat Könyvkiadó. Budapest. 1981. 
49 Balassa-Ortutay: Magyar néprajz/
Gyűjtögetés.mek.oszk.hu/02700/02789/html/54.html.
50 B.B. 81 éves, jelenleg is pamlényi lakos szavai.
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Felvásárlásra került a gomba is, az azonban kizárólag kiszárítva.51

Az egyes családok hagyományos „gombászóhelyének” elsajátítása 
Pamlényban ritka jelenségnek számított, de előfordult. A „kiválasztó” család 
valamely tagja gombászás alkalmával a földön helyezte el egy ruhadarabját, 
esetleg edényét – ez számított jelnek az adott terület kiválasztására. Mindez 
jelentette, hogy más családnak a terület egészén nem illet gyűjtést folytatnia.52

Pamlény erdejében helyét tekintve létezett „szamócás” is, óriási 
területen kínálva a gyümölcsöt. Szedéséhez fűződő érdekesség, hogy ezt 
kizárólag vasárnap délutánonként végezték a falu lakói. A leszüretelt szemek 
felvásárlására ez esetben nem került sor, viszont otthonaikban hasznosítani 
tudták a gyümölcsöt.53

Pamlény ifjai tehát a gyűjtőmunkálatok aktív részesei voltak, ez a 
munkafolyamat történhetett az összegyűjtött termés árusításának célján, 
illetve a család hasznára. A nemek között nem tettek különbséget, nem 
tipikusan „fiú- vagy lánymunka” volt ez, s a korosztály sem számított. 

Kenderezés, fonó

Egyetlen fej kender dörzsölése – mely tevékenységet társaságban 
végeztek – 15-20 percet vett igénybe, az „esti dörzsölőben”. E feladat 
ellátásában a kifejezetten „nagylányok” vállaltak részt.54

Pamlényban általában 9-10, 14. életévét betöltött lány jelent meg a 
dörzsölőben.55 

A munka a következőképpen zajlott: az udvarban egy hosszú létrát 
két székre fektettek fel, amibe megkapaszkodtak. A kendert a lábuk alá tették, 
s úgy dörzsölték azt.56

A fiatal lányok mellé a 14. életévüket betöltött fiúk az adott házból 
kiszűrődő énekhangra gyülekeztek, s ott igyekeztek a hangulatot még 
élénkebbé tenni.57  

51 R.L. 78 éves, volt pamlényi lakos szavai, B.B. 81 éves, jelenleg is pamlényi lakos 
szavai. 
52 K.  Mátyus István: Ó- és új diaetetica II., Magánkiadás. Pest. 1787–93; 
53 P.I. 75 éves, volt pamlényi lakos szavai; Ortutay Gyula (szerk.): Magyar Néprajzi 
Lexikon. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1982.  
54 R.L. 78 éves, volt pamlényi lakos szavai, A kender, a len és a gyapjú népi feldolgozása. 
mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/72.html
55 P.I. 75 éves, volt pamlényi lakos szavai. 
56 Ortutay Gyula (szerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó. Budapest. 
1982., N.Z.-né 76 éves, volt pamlényi lakos szavai. 
57 N.Z.-né 76 éves, volt pamlényi lakos szavai, T.L.-né 75 éves, volt pamlényi lakos 
szavai. 
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A fonás társaságban, őszi, téli délutánokon, estéken, hétköznaponként 
végzett tevékenységet jelentett. A fonók a fiatal fiúk számára is helyet 
biztosítottak, a fonóházak szolgáltak az elsődleges szórakozási, valamint 
találkahelyéül a két nembeli falusi ifjúságnak.58

A fonó voltaképpen az idősebbek, valamint a 12. életévtől számított 
ifjúság szokássá szerveződött együttléte, melyet a közös munka biztosít. 
Ennek folyamata az őszi betakarítással veszi kezdetét, lezárását a farsang 
végezte jelenti.

A fonóba történő „bejutás” meghívással történt, minden alkalommal 
más háznál rendezték meg azt. Ezen délutánokon, estéken kendert fontak 
madzagnak a megjelent fiúk, lányok, asszonyok.59 

A falvakban a növendék, az eladó lányok, a fiatal és az idősebb 
asszonyok számára külön tartottak fonót. Gyakori jelenségnek számítottak 
az úgynevezett vegyes fonók, de az élet igazából az esténként tartott táncos 
fonókban zajlott.60 

Fonóbeli játékokat Pamlényban is űztek. Ezek egyik része táncos 
játék jellegét öltötte, míg a másik osztályukat párosító játékként tartották 
számon. Az utóbbi esetben nagy szerephez jutott a fiatalság ismerkedésének 
hagyománya. Ilyen játékra példa a „kosarazás”, vagy „Megy a kosár”.61

Szokása volt még Pamlényban a „falukerülésnek” a fonóban. A 
fiatalok gondolatban bejárták a falut, s időnként a jelenlévők közül valaki 
felkiáltással jelezte, hol „jár”. Eközben felmutatta az elkészült fonalat, 
melynek egyeznie kellett az elképzelt távolsággal. Ha valaki már útja 
végére ért, el kellett mesélnie, hol, illetve kinél járt, a többi jelenlévő pedig 
megvizsgálta, hogy a fonalmennyiség a mondottaknak megfelel-e.62 

Kukoricafosztás

A betakarítást követően a házaknál az összegyűlt kukoricacsöveket a 
levéltől közös munka során tisztították meg a rokonok, barátok, szomszédok. 

58 Szendrey Zsigmond: A népi társasmunkák és összejöveteleik Ethn., 1938., T.L.-né 
75 éves, volt pamlényi lakos szavai.  
59 R.L. 78 éves, volt pamlényi lakos szavai; Lajos Árpád: Este a fonóban : borsodi 
népszokások. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest.1974. 
60 P.I. 75 éves, volt pamlényi lakos szavai; Balassa-Ortutay: Magyar néprajz/ A kender 
és a len feldolgozása. mek.oszk.hu/02700/02789/html/94.html.,
61  Szendrey Zsigmond: Magyar népszokások a fonóban. Ethn., 1928.
62 Volly István: Népi játékok .I–III., Kir. Magy. Egyetemi ny., Budapest. 1938.
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A kukoricafosztóba csak meghívással volt lehetséges bejutni, ahol többnyire 
fiatalok kaptak helyet.63 

Az adott háznál szokásban volt, hogy a háziasszony főzött a 
kukoricából, s azzal kínálta a fosztókat.64

A gyermekek, nemüktől függetlenül,10 éves kortól egész felnőtt 
korig megjelentek a fosztóban.65

Minden fosztás alkalmával előszeretettel keresték meg az üszkös, 
kormos darabokat, melyekkel a fiúk könnyű szerrel kenhették ki a lányok 
arcát.

A fiatal lányok gyakran meghengergették egymást a kukorica 
héjában.66 

A munka – mely a társasmunkák körébe tartozott – befejezésekor 
gyakori volt az áldomás ivás, illetve tánccal ünnepelték meg azt. A fosztóban 
zajló ténykedés minden nap éjfélig eltartott.

Csempészkedés

Éltek olyan időket is Pamlényban, mikor az egyetlen pénzforrás 
a csempészkedésben nyilvánult meg. Az ifjúság (16. évüket betöltött fiúk, 
lányok) alkotta tetemes mértékben Pamlény „csempészeit”.

Ennek folyamata éjszakánként zajlott, amikor Szlovákiába, Szepsibe 
és Jánokra mentek át a pamlényiak, s onnan csempésztek ágyneműt, cukrot, 
sót, élelmiszert.67

Az 1940-es, 50-es évek fordulóján, a háborút követően a gazdasági 
helyzet romlásnak indult. Az áruhiány eluralkodása és a megélhetési 
nehézségek melegágyát képezték az illegális megélhetési technikák 
elterjedésének. Ennek egyik formájává lett a csempészkedés a határ menti 
falvakban.68

63 Balassa Ivűm: A magyar kukorica. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1960. , B.B. 81 
éves, jelenleg is pamlényi lakos szavai. 
64 R.L. 78 éves, volt pamlényi lakos szavai, N.Z.-né 76 éves, volt pamlényi lakos 
szavai; Ortutay Gyula (szerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1982.
65 B.B. 81 éves, jelenleg is pamlényi lakos szavai, R.L. 78 éves, volt pamlényi lakos 
szavai.  
66 V.G.-né 72 éves jelenleg is pamlényi lakos szavai; Balassa Iván: A magyar kukorica. 
Akadémiai Kiadó. Budapest. 1960.
67 P.I. 75 éves, volt pamlényi lakos szavai,V.G.-né 72 éves jelenleg is pamlényi lakos 
szavai.
68  Viga Gyula: A csempészet emlékei a Bodrogközben. In: Ujváry Zoltán (szerk.): 
Történeti és néprajzi tanulmányok. Debrecen, 1994. 243-247.
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Lényeges kérdés egy falu életében, hogy a kialakított hagyományokat 
hogyan termelik újra a település társadalmának tagjai.  

A modern szociálpszichológia kapcsolódik a tárgyhoz, melynek 
egyik legjelentősebb eredménye azon folyamat, mely során az egyén az őt 
körülvevő társadalomba illeszkedik. 69

A gyermekek nevelésének kérdése a hagyományos paraszti 
közösségekben az elmúlt években a pedagógiai, a néprajzi, az antropológiai 
kutatásokban nyert teret. 

A gyermekek sok esetben cselédként vállaltak munkát. Egyes 
kislányok alig tudtak maguk mögött egy-két osztályt, amikor megkezdték 
a „kóválygást”. A falusi gazdák gyermekük mellé fogadták fel őket, java 
részben a nyári időszakra.

A szegényebb családok gyermekei látták el a városi úriházak egész 
éven át tartó szolgálatát.70

A gyermek a családban „jövedelemforrásként” is szolgált. A pénz, 
amit a pásztorkodás, cselédkedés fejében kapott, anyagi haszonhoz jutatta 
szüleit. 

Számtalan pamlényi család esetében is helytáll az a megállapítás, 
hogy a gyermekekre mintegy munkaerőre tekintettek. Olyan személyek 
szerepét töltötték be, akik segítették a család egységének boldogulását. 
Mindez nem jelenti azt, hogy nem éreztek szeretetet a felnőttek fiaik, lányaik 
iránt. Elsősorban a szegénység, az anyagi kényszer hajtotta a szülőket arra, 
hogy gyermekeiket cselédsorba vagy pásztorkodni adják. Aki csak tehette, 
ugyanakkor Pamlényban maga mellett tartotta gyermekét, a maga segítségére. 

A gyermekeket úgy nevelték, hogy még a legmindennapibb feladatok 
is a család, a közösség érdekét szolgálják. 

        

69 Pataki Ferenc: Nevelés és társadalom. Tankönyvkiadó.Budapest.1982.
70  N.Z.-né 76 éves, volt pamlényi lakos szavai; Kiss Lajos: A szegény ember élete. 
Gondolat Könyvkiadó. Budapest. 1981.
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A FOGYATÉKOS SZEMÉYEK 
SPORTJA: ISMERETEK ÉS 

ATTITŰDÖK A DÉL-ALFÖLDI 
RÉGIÓBAN

Földházi Brigitta
Szegedi Tudományegyetem, 

Szeged, Magyarország

Absztrakt

A kutatás célja felmérni a dél-alföldi régió parasport helyzetét: az egyesületek 
kínálatát és a szakemberek beállítódását. A strukturált kérdőíves felmérés 
eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a régióban tizenegy egyesület 
kínál fogyatékos személyek számára sportolási lehetőséget. A vizsgált 
szakemberek (testnevelő tanárok és gyógypedagógusok) által kitöltött 
kérdőívek eredményei azt mutatták, hogy mindössze 15%-uk tudna 
egyesületet ajánlani egy fogyatékos személy számára. Az attitűdök vizsgálata 
során a testnevelők beállítódásai korszerűtlenebbnek bizonyultak, azonban 
több itemnél a gyógypedagógusok ismereteinél jobb eredményeket értek el. A 
kutatás eredményeit figyelembe véve az ismeretbeli hiányosságok pótlására 
egy olyan országos szintű adatbázis készítése a cél, mely valamennyi 
hazánkban fellelhető egyesületet magában foglal. 

Kulcsszavak: fogyatékos személyek, szakemberek, ismeret, attitűd, 
sportegyesületek 
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Bevezetés

Napjainkban a sport egyre több ember életében kezd központi szerepet 
betölteni. Egészségünk megőrzéséért igyekszünk rendszeres testmozgást 
végezni, aktívan sportolni. A sport egészségmegőrző szerepe nem csak a mi 
életünkben fontos: a fogyatékos személyek életminőségének javításában is 
központi helyet foglal el.

A fogyatékos személyek sportjának kialakulása a XX. század 
közepére nyúlik vissza. A Stoke Mandville Kórház igazgatója, Sir Ludwig 
Guttman íjászversenyt rendezett az intézmény veterán katonái számára. A 
megmérettetés a XIV. Olimpia nyitónapjával egy időben, 1948. július 28-án 
került megrendezésre. (Nádas 2005)

Guttman felismerve a sport rehabilitációs szerepét, úgy vélte ennek 
köszönhetően a gerincsérült emberek ismét a társadalom teljes jogú tagjává 
válhatnak (Farrar 2012). Ez a megállapítás valamennyi fogyatékossági 
csoportra kiterjeszthető. 

A fogyatékos személyek sportja az I. Stoke Mandville-i Játékoknak 
köszönhetően megkezdte világhódító útját. Ezáltal a fogyatékos személyek is 
bebizonyíthatták, hogy akadályozottságuk ellenére képesek teljes életet élni, 
mind a sportpályán, mind azon kívül. 

A sport, mint a rehabilitáció egyik új módszere hozzájárult a 
gyógyászati segédeszközök és technológiák gyors ütemű fejlődéséhez. 
(Farrar 2012)

Pszichológiai tanulmányokat összegezve megállapítható, hogy a 
sport hatással van a(z)

• pszichés funkciók kiegyensúlyozására, rendezésére, 
• egyén saját állapotának elfogadására, 
• énkép kialakulására, elfogadására, 
• fizikai funkciók javítására, 
• társadalomba való be- és visszailleszkedésre, 
• munkaképessé válás elősegítésére, 
• fájdalomtűrő képességre, teherbírásra, és nem utolsó sorban 
• jó közérzet kialakulására (Laczkó 2002; Budavári 2007; Szatmári 
és Bejek 2008). 
Hazánkban is korán megfigyelhető volt a fogyatékos személyek 

sportjának megjelenése. 1929-ben megalakították a Nyomorékok Sport 
Egyesületét, mely mozgássérült személyek számára kínált sportolási 
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lehetőséget. A II. világháborút követően a Nyomorék Gyermekek Országos 
Otthon rehabilitációs tevékenységét – ezáltal a sport általi rehabilitációt is – 
megszüntették, mely az 1970-es évekig így is maradt. (Nádas 2005)

A magyar fogyatékos sportolók 1972-ben csatlakoztak a paralimpiához 
először, amikor egy maroknyi csapat önköltségen elutazott Heidelbergbe, 
hogy megküzdjön a világ minden tájáról érkező sportolókkal. Ekkor még 
közöny és érdektelenség jellemezte hazánk lakosságát a fogyatékos sportolók 
iránt. Az alábbi visszaemlékezés hűen tükrözi ezt: „A mezeket, melegítőket 
leadtuk, elbúcsúztunk egymástól, az első magyar paralimpiai érem bekerült a 
vitrinbe, hogy azután húsz éven át soha, senki, sehol meg ne kérdezze, mi is 
az tulajdonképpen.” (Nádas 2005, 99) 

1976-ban már nagyobb számban indult a magyar csapat a 
Torontolimpiádon. Az első magyar aranyérmet Tauber Zoltán szerezte. 
A versenyzőket az éremszerzést követő napon politikai döntés értelmében 
hazarendelték: megfosztva ezzel őket és nemzetünket a további sikerektől. A 
későbbi eseményeken azonban egyre nagyobb számban képviselték hazánkat 
fogyatékos sportolók mind a mai napig.

A fogyatékos személyek sportjának és a paralimpia történeti 
áttekintése kérdéseket vetett fel bennem: 

• Jelenleg milyen egyesületek foglalkoznak a fogyatékos személyek
sportjával hazánkban és milyen számban? 
• Kik számára kínálnak sportolási lehetőséget ezek az egyesületek? 
• Hány fővel és milyen keretek között működnek? 
Ezen kérdések megválaszolása érdekében kérdőíves felméréssel 

vizsgáltam meg a dél-alföldi régió egyesületeit, valamint a leendő és már 
pályán lévő szakembereket (gyógypedagógusokat és testnevelő tanárokat).

Az egyesületek vizsgálata

A minta 

A kiküldött kérdőívek száma: 30 db, visszakapott kérdőívek száma: 
11 db, válaszadási hajlandóság: 36,67%-os. Kiemelendő, hogy volt olyan 
egyesület is, amelyhez nem sikerült eljutnom. Ennek oka, hogy jelenleg nincs 
egy olyan összefoglaló adatbázis, melyben valamennyi egyesület fellelhető 
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lenne. A keresést az is nehezítette, hogy voltak olyan egyesületek, amelyek 
elérhetőségeinek felkutatása sikertelennek bizonyult. 
 
A vizsgálat eredményei 

A kutatás során tizenegy sportszervezetet sikerült felmérnem. 
Ezen egyesületek az alábbi településeken működnek: Algyő, Baja, 
Békés, Dunavecse, Földeák, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kiskőrös, 
Kiskunfélegyháza, Maroslele, Szeged. Az egyesületek területi elhelyezkedése 
az 1. ábrán figyelhető meg. 

1. ábra Az egyesületek elhelyezkedése a dél-alföldi régióban

A kutatás külön kitért a sportágkínálat kérdésére. A válaszokat 
feldolgozva megállapítható, hogy a régióban tizenhét különböző sportág 
űzésére van lehetősége egy fogyatékos személyeknek. Ezen sportágak a 
következők: asztalitenisz, atlétika, boccia, darts, erőemelés, íjászat, judo, 
karate, kerékpár, kosárlabda, labdarúgás, lovaglás, taekwon-do, teke, 
tollaslabda, úszás, ülőröplabda. A jelenleg húsz paralimpiai sportágból 
tizenkettő megtalálható a régió kínálatában, valamint ezeken felül is talál 
sportolási lehetőséget mozogni vágyó egy fogyatékos személy. 

Az egyesületek adatszolgáltatása alapján 886 fő számára kínálnak 
sportolási lehetőséget a régióban. Ez egy megközelítőleges számadat, ugyanis 
az integrált egyesületek esetén nem egyértelmű, hogy a kitöltő az egyesület 
teljes taglétszámát, vagy csak a fogyatékos személyek számát adta-e meg.
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Az egyesületek nem határoztak meg maximális létszámot, szívesen 
fogadnának még sportolni vágyó személyeket. Két szervezet képviselője úgy 
véli, hogy nincs több igény az egyesület vonzáskörzetében, ez az oka annak, 
hogy nem működnek nagyobb létszámban. A többi egyesület erre a kérdésre 
nem adott választ. 

A dél-alföldi régió fogyatékos lakossága heterogén, hiszen megtalálható 
valamennyi fogyatékossági csoport. Vizsgálatomat az egységesség kedvéért 
a paralimpia fogyatékossági csoportjai alapján végeztem. Az adatgyűjtésből 
arra következtethetünk, hogy a régióban csak értelmi fogyatékos-, valamint 
mozgássérült személyek találnak sportolási lehetőséget. Hét egyesület 
értelmileg akadályozott személyek-, míg négy sportszervezet mozgásukban 
akadályozott személyek számára kínál sportolási lehetőséget.

A szakemberek vizsgálata

A minta 

A dél-alföldi régió helyzetét vizsgálva a szakemberek körében 
negyvenhét testnevelő és nyolcvankilenc gyógypedagógia szakos hallgatóval; 
valamint harminchét jelenleg dolgozó testnevelő tanárral, és harminckettő 
gyógypedagógussal töltettem ki a kérdőívet. A kutatás előkészítése folyamán 
komoly nehézséget jelentett a szakemberek megkeresése: a 260 többségi 
tanulókkal foglalkozó intézménybe és a régió valamennyi gyógypedagógiai 
intézményébe kiküldött kérdőívből mindössze 69 kitöltött kérdőív érkezett 
vissza. Az összes résztvevő 205 fő. 

A vizsgálat és eredményei 

A szakemberek részére készített kérdőív huszonnégy kérdést 
tartalmazott: ebből nyolc demográfiai és statisztikai jellegű, tizenhárom 
item intervallum-skála, valamint három ismeret-jellegű kérdés volt. Az 
intervallum-skála itemjeinek feldolgozása és kiértékelése során SPSS-
programmal dolgoztam.

A vizsgálatban résztvevők nemére vonatkozó kérdésből 
megállapítható, hogy a 205 válaszadóból 146 nő és 59 férfi volt. A minta 
foglalkozás és szak szerinti megoszlását az 1. táblázat foglalja össze. A 
kitöltők átlagéletkora 27,64 év volt. A legfiatalabb válaszadó 18 éves, míg a 
legidősebb 57 esztendős volt. 
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Gyógypedagógus Testnevelő

Tanár Hallgató Tanár Hallgató

Férfi 5 fő 4 fő 16 fő 34 fő

Nő 27 fő 85 fő 21 fő 13 fő

1. táblázat A vizsgálatban résztvevők szakemberek megoszlása foglalkozás és 
szakterület szerint

.
A következőkben azokat az itemeket emelem ki, amelyek eredményei 

fontos jelentéssel bírnak. Az egyik attitűd jellegű item szerint: Szükség 
van ennek a területnek a fejlesztésére. A kiértékelések során szignifikáns 
kapcsolat volt a válaszadók neme (férfi, nő) és a hallgatók (testnevelés, 
gyógypedagógia) összehasonlítása során. A hallgatók esetén megfigyelhető 
volt a gyógypedagógus jelöltek pozitívabb beállítódása, a testnevelő szakos 
hallgatókkal szemben (χ2=47,377; df=4; p<0,01). Érdekes eredmény, hogy ez 
a különbség a pályán lévő szakemberek körében már nem volt jelen. Ennek 
okát a vizsgálat nem tárta fel. Az összehasonlító vizsgálat eredményei a 2. 
ábrán láthatók.

2. ábra A hallgatók és a pályán lévő pedagógusok válaszainak összehasonlítása

A normál iskolában tanuló gyermekeket nem kell megismertetni 
a fogyatékkal élők világával item kapcsán a hallgatók szakterülete alapján 
végzett kereszttábla analízisének eredményei a 3. ábrán tekinthetők meg. 
Meglepő eredmény volt, hogy a gyógypedagógusok közel kétszer többen 
vélték úgy, hogy ez nem igaz, mint a testnevelő szakos hallgatók. 
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3. ábra A hallgatók szakterületének befolyása a válaszadásra
Az ismeret jellegű itemek egyike, hogy A fogyatékkal élők 

sportolásával, mozgásával a gyógypedagógusoknak kell foglalkoznia. Ennek 
vizsgálata során szignifikáns kapcsolat volt a nem (χ2=10,472; df=4; p<0,05) 
és a hallgatók szakterületei (χ2=15,781; df = 4; p<0,05) esetén. A nemek 
vizsgálatánál a férfiak 15,8%-a, míg a nők mindössze 3,4%-a nyilatkozta azt, 
hogy egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással. Ennek okát abban látom, 
hogy a testnevelők körében több férfi dolgozik, mint nő, és sportemberként 
úgy érzik és tudják, hogy ez az ő kompetenciakörükbe is beletartozik. Ez 
a sejtésem a hallgatók véleményének kiértékelésénél alátámasztást nyert. A 
hallgatók véleményének összehasonlítása a 4. ábrán tekinthető meg. 

4. ábra A hallgatók véleményének összehasonlítása

A következő item, melyet kiemelek: Egy fogyatékkal élő gyermek 
számára tudnék ajánlani a környéken egyesületet, ahol sportolhatna. A 
kereszttábla-analízisek azt mutatták, hogy befolyásolta a válaszadást az, hogy 
a kitöltőnek mi a foglalkozása (hallgató / tanár) (χ2=10,518; df=4; p<0,05), 
illetve az is, hogy milyen szakos tanárként végzi munkáját (χ2=9,891; df=4; 
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p<0,05). A pályán lévő testnevelők és gyógypedagógusok válaszait az 5. 
ábrán hasonlítom össze. 

5. ábra A pályán lévő testnevelők és gyógypedagógusok válaszainak 
összehasonlítása

A szakemberek ismereteit a fogyatékos személyek sportjában való 
jártasság felől igyekeztem megvizsgálni. Elsősorban arra voltam kíváncsi, 
hogy a szakember meg tud-e nevezni olyan egyesületet a lakóhelye / 
munkahelye vonzáskörzetében, amely fogyatékos személyek számára is 
kínál sportolási lehetőséget. A kutatás legelején úgy véltem, hogy kevés 
szakember ismer ilyen sportklubot, egyesületet. Ez a feltevésem teljes 
mértékben beigazolódott, a 205 válaszadó közül mindössze harmincan tudtak 
megnevezni olyan egyesületet, amely fogyatékos személyek számára is 
kínál sportolási lehetőséget. A válaszok megoszlását a 6. ábra szemlélteti. 
Az ott bemutatott eredmények és a tényleges megnevezéskor tapasztalható 
információk merőben más adatokkal szolgáltak. Ez utóbbi kérdésben nagy 
hiányosság tárult elénk.

6. ábra Az egyesületet megnevezni tudók aránya a szakemberek körében
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Abból kifolyólag, hogy a kutatás fő fázisa a 2012-es paralimpiát 
megelőző és azt követő időszakban történt, igyekeztem felmérni az általános 
ismereteket a sportolókról, illetve a sportágakról, melyekben magyar 
fogyatékos sportolók kimagasló eredményeket érnek el. Az utolsó előtti 
kérdésnél olyan sportolók megnevezését kértem, akik kvótát szereztek a 
paralimpiára. A kutatás érdekessége, hogy a résztvevők többsége a paralimpia 
lezajlása után töltötte ki a kérdőívet, de az eredmények így is lesújtóak voltak: 
a 205 fő közül mindössze 88 fő tudott kvótát szerző fogyatékos személyt 
megnevezni. A megnevezett sportolók közül a legtöbben a paralimpiai bajnok 
úszónk, Sors Tamás nevét jegyezték le,  a teljes minta mindössze 14,6%-a, a 
válaszolni tudók 32%-a őt nevezte meg. 

Összegzés

A kutatás kezdetekor arra vállalkoztam, hogy feltérképezem a 
fogyatékos személyek sportolási lehetőségeit a dél-alföldi régióban, valamint 
információkat gyűjtök a szakemberek (gyógypedagógusok és testnevelő 
tanárok) e témához kapcsolódó ismereteiről és attitűdjeiről. 

Az egyesületek számának vizsgálata csak részben valósult meg. 
Ezt két tényező befolyásolta. Az egyik, hogy több olyan egyesületről is 
tudomásom van, akikhez a pontos elérhetőségek hiánya miatt nem sikerült 
eljutni. A másik, hogy az integrált keretek között működő klubok adatai nem 
egyértelműek: a válaszadásból nem derült ki pontosan, hogy csak a fogyatékos 
személyek számát jelölték-e a taglétszám kérdésében, vagy a klub összes 
tagjáét. Ennek fényében a régióban sportoló fogyatékos személyek számáról 
csak hozzávetőleges adattal rendelkezem. Biztató tényként rögzíthetjük, 
hogy a felmért egyesületek közel kilencszáz embernek kínálnak sportolási 
lehetőséget. A régió sportklubjai területileg szétszórtan helyezkednek el. 
Megyénként legalább egy egyesületet találtam, de volt, ahol egy városon 
belül is több olyan sportklub működik, ahol fogyatékos személyek is 
rendszeresen és szervezett keretek között mozoghatnak. Ezzel összefüggésben 
megállapíthatjuk, hogy a régió valamennyi egyesülete telítetlen, felkészültek 
további sportolni vágyó fogyatékos személyek fogadására.

A szakemberek ismereteinek vizsgálata sok hiányosságra derített 
fényt. Az egyik jellemző a környékükben fellelhető klubok ismeretének 
hiánya. Ez befolyásolhatja a sportegyesületekben megjelenők számát, hiszen 
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az adatok alapján a szakemberek alig 15%-a tudna egyesületet ajánlani, ha 
egy fogyatékos személy ilyen jellegű kérdéssel fordulna hozzá.

A felsőfokú tanulmányokat hallgató, illetve pályán lévő szakemberek 
ismeretei között több esetben is szignifikáns a kapcsolat. A hallgatók 
ismeretei kielégítőbbek voltak, mint a pályán lévő szakembereké. Ennek okát 
e vizsgálat nem tárta fel, azonban bizakodásra adhat okot.  

Az attitűd-vizsgálat folyamán a gyógypedagógusok (legyen szó 
hallgatókról, vagy dolgozó szakemberekről) több esetben is pozitívabb 
beállítódást mutattak, mint a testnevelő tanárok. 

Az eredmények alapján láthatjuk, hogy a szakemberek ismereteinek 
felfrissítésére / bővítésére szükség lenne a régióban. A kutatás folytatásában 
a jelen tanulmány eredményeit beépítve tűzöm ki célul egy olyan országos 
adatbázis elkészítését, mely segítségül szolgálhat mind a szakembereknek, 
mind a fogyatékos személyeknek az egyesületekhez való könnyebb eljutáshoz. 
Mindez hozzájárul a fogyatékos személyek életminőségének javításához, és 
egy aktívabb, sportban gazdagabb életmód kialakításához.  
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A FEJLESZTŐ BIBLIOTERÁPIA 
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN 

TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSA A 
KÜLFÖLDI GYAKORLAT ALAPJÁN

Gulyás Enikő
Eszterházy Károly Főiskola, 

Eger, Magyarország

Absztrakt

A tanulmány arra vállalkozik, hogy bizonyítsa, a fejlesztő biblioterápiának 
van létjogosultsága a neveléstudomány keretein belül, mindezt a szakiroda-
lom feltárásával, a tartalomelemzés módszerével. A kutatás hiánypótló, hi-
szen a biblioterápia egy olyan módszer, amelyet a hazai pedagógiai gyakor-
latba még nem ültettek át, így gyakorlati alkalmazásának módjait sem gyűj-
tötték össze annak ellenére, hogy az oktató-nevelő munkában fejlesztő céllal 
sikeresen alkalmazható.
Külföldi – elsősorban amerikai – kutatások bizonyították, hogy a módszert 
sikeresen lehet alkalmazni osztálytermi keretek között. Ezen jó gyakorlatokat 
kívánom bemutatni tanulmányok segítségével.

Kulcsszavak: biblioterápia, fejlesztő biblioterápia, művészetterápia, iroda-
lom, oktatás
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Bevezetés

A fejlesztő biblioterápia külföldi országokban már nagy népszerűségnek ör-
vend. Magyarország könyvtáraiban most van terjedőben, azonban az oktatási 
intézményekben még nem használják ki a benne rejlő lehetőségeket. Tanul-
mányomban külföldi példák alapján szeretném felhívni a figyelmet a fejlesz-
tő biblioterápia pozitív hatásaira. A tanulmány elején röviden bemutatom, 
hogy mi is a fejlesztő biblioterápia, ezt követően pedig előbb külföldi minták 
alapján, majd a hazai előrelépésekről olvashatnak.

A biblioterápia gyökerei az ókorig nyúlnak vissza, leírásokat találha-
tunk az ókori Egyiptomban (Jung 1991), a hagyományos hindu orvoslásban 
(Bartos 1999), vagy a magyar fonókban történő mesélésekben (Oláh 1992). 
Módszerként való tudatos alkalmazása a XIX. századig váratta az utókort. 
Ekkor Benjamin Rush amerikai orvos a betegeinek gyógyszerek helyett 
könyveket kezdett adni (Bartos, Olvasókönyv a biblioterápiáról 1989). A 
módszer hamarosan túllépett az egészségügyi intézetekben történő alkalma-
záson, a könyvtárak, szociális intézmények és iskolák is alkalmazni kezd-
ték. Az American Library Association (ALA) 1939-ben könyvtári alapszol-
gáltatásként deklarálta  (Bartos, Olvasókönyv a biblioterápiáról 1989), ez is 
bizonyítja, hogy az ilyen foglalkozások vezetéséhez a céltól függően nincs 
feltétlenül szükség pszichológus vagy pszichiáter segítségére. A biblioterá-
piát több szempont szerint is csoportosíthatjuk, a leggyakrabban alkalmazott 
csoportosítás alapján beszélhetünk klinikai és fejlesztő biblioterápiáról. Míg 
az első esetben a foglalkozások emocionális és viselkedési problémák orvos-
lását tűzik ki célul, s vezetőjük képzett pszichológus, vagy ilyen szakember 
az előkészítésben és a foglalkozások koordinálásában részt vesz, szükség ese-
tén pedig beavatkozik a beszélgetésekbe, addig a második esetben a foglal-
kozások résztvevői ép személyiséggel rendelkeznek, a foglalkozások vezetői 
pedig lehetnek könyvtárosok, pedagógusok, de szükség esetén iskolai pszi-
chológus is bevonható (Bartos, Biblioterápia és a közművelődési könyvtárak 
1984). Az alábbiakban a fejlesztő biblioterápia néhány alkalmazási lehetősé-
géről írok.
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Külföldi példák a fejlesztő biblioterápia alkalmazására

Showing children that we care about their literacy learning

Különösen ezt a tanulmányt (Sanacore 2012) szeretném figyelmükbe ajánla-
ni, ugyanis ahogyan azt a továbbiak bemutatásából is látni fogják, gyakran 
nem foglalkoznak a feldolgozás módjával, „csak” az irodalom elemzésével. 
Ezen írásban azonban rendhagyó módon, sorétűen felhasznált műfeldolgo-
zásról olvashatunk.

Egy 7. osztályos tanár képeskönyveket állított egy 6 hetes tanítási 
egység középpontjába, amelynek a témája a következő volt: „Jogos valaha is 
a háború?”. A 2. világháború feldolgozását azzal kezdte, hogy saját könyvei 
és magazinjai közül megosztott diákjaival néhányat, amelyek előkészítették 
a Faithful Elephants című könyvet, melyet hangosan olvasva ismert meg a 
csoport. A mű egyik előnye, hogy elbeszélő stílusban tartalmazza a tantervi 
világháborús tananyagot, azonban megrendítő módon. A szemantikai elem-
zés során megkérdezte a diákjaitól, hogy mit gondolnak, mi történt a tokiói 
állatkert állataival a 2. világháború alatt. Miután kifejtették véleményüket, a 
műből megismerhették, hogy az állatkerti gondozók hogyan mérgezték meg, 
vagy éheztették halálra a rájuk bízott állatokat. Ezt követően a diákok reflek-
tálhattak a hallottakra, és az interaktív megbeszélésnek köszönhetően még 
közelebb kerültek hozzájuk a 2. világháború eseményei. Ezek után követ-
kezett a mű nyelvtani feldolgozása, amikor kiemelték a szerző szórendhasz-
nálatát, mondatstruktúráját és összetett mondatait. A rime ismerete segíti a 
diákokat a szótagolás elsajátításában, így a leggyakoribb rimera, az ’ay’-ra 
összpontosítottak először. Megkeresték ezeket a szövegben, ezek voltak a 
day, bay, hay, may, say. Az ’ay’ rime első előfordulását tartalmazó mondatot 
a tanár felírta a táblára, majd hangosan többször felolvasta, és erre kérte a 
diákokat is, majd a következő lépésben a tanulók keresték meg a további 
rimeokat a szövegben, mint –ain (rain), -an (stand), -at (patting), -ell (fell), 
-ick(tricks), -ide (outside), -ight (might), -ill (still), -ink (drink), -op (drop), 
-ore (more), -ump (trumpets), and -unk (trunks).

Ennek az érdekes megközelítésnek köszönhetően a diákok megtanul-
ták helyesen szótagolni a szavakat, a Fathful Elephantból megismert szavakat 
megtanulták helyesen olvasni és írni, és ezt a tudást ismeretlen szavaknál is 
alkalmazni tudták. E mellett szókincsük bővült, írás- olvasás kompetenciáik 
és önbizalmuk nőtt.

A kutatás egyik hiányosságának gondolom, hogy nem vetették össze 
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ezen interaktív feldolgozási mód segítségével tanuló csoport és a történelmi 
eseményeket hagyományos módon megismerők tantárgyi tudását, hogy ösz-
szehasonlítva azok dolgozatainak jegyeit.

Ezen kívül a tanulmány egy másik esetet is megoszt néhány szóban a 
Nana Upstairs és Nana Downstairs a feldolgozott történet címe, amelyben egy 
fiú együtt él nagymamájával és dédanyjával egy házban. Az idősebb nő be-
tegség után meghal, s a történetben mindenki megosztja a bánatát. A történet 
előrehaladtával a másik nagymama is meghal. A beszélgetés kezdetén a tanár 
megosztotta egy személyes tapasztalatát a csoport tagjaival, amely a kedvenc 
nagybátyja elvesztéséről szólt. Nyíltan beszélt az érzéseiről, a sokkról és a 
hitetlenségről, majd az elfogadásról. Azt is megemlítette, hogy számára már 
kedves emlék a nagybátyja, és megosztott néhányat ezek közül a diákokkal. 
A tanár valódi nyitottsága segített, hogy a csoport a komfortzónáján belül 
megvitassa a saját veszteségét: nagyszülő, nagynéni és egy kisállatét.

Az elmúlás feldolgozása problémát okoz a fiataloknak, így ezek a 
módszerek megkönnyítik az ilyen veszteségek elfogadását.

Learning disabilities in children’s and adolescent literature: How 
are characters portrayed?

Az a tanulmány (Prater 2003) egy olyan kísérletről szól, amely során 90 
regényt elemeztek. Ezek a művek kifejezetten gyerekeknek vagy serdülők-
nek készültek, és legalább egy olyan karaktert tartalmaztak, aki valamilyen 
nehézséggel küzd. Elemezték, hogy a szereplőnek milyen tanulási nehézsé-
ge van, s az eredmények azt mutatták, hogy a legtöbb tanulási nehézséggel 
küzdő karakter nagyon erőteljes volt, a mű során pedig fejlődtek, változtak, 
nőttek. A legtöbb történet a főszereplő szemszögéből volt leírva és az ő tanu-
lási nehézségük, ami általában az írásban és az olvasásban jelent meg, nagy 
hatással volt a cselekményre. A tanárok ábrázolásánál megjelentek a negatív 
és pozitív tulajdonságok is.

Literature for today’s gay and lesbian teens: Subverting the cultu-
re of silence

Norton és Vare (Norton és Vare 2004) egy olyan kutatást mutat be, amely 
során homoszexuálisokról szóló irodalmat vizsgáltak. Úgy gondolták, hogy 
a másság elfogadásában a homo- és a heteroszexuálisok esetében is, segíthet 
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az irodalom. A megnézett könyvekről tartalmaz néhány leíró mondatot, több-
nyire azt, hogy kik a szereplők és körülbelül mi a cselekmény. A legnagyobb 
problémát a csendben, a hallgatásban látják a szerzők, amely szerintük bán-
tóbb, mint a vulgaritás.
Annak elfogadása hazánkban is nagyon fontos, hogy mindannyian különbö-
zőek vagyunk, más tulajdonságokkal, készségekkel, képességekkel rendelke-
zünk, mindez hozzájárul az önismeret és önértékelés fejlesztéséhez is.

Quality books about bullying in the young adult tradition

A következő tanulmány (Larson és Hoover 2012) kortársirodalom feldolgo-
zásáról szól, amelyek az erőszakosságról, és különböző kortársproblémákról 
szólnak, a feldolgozásukkal pedig az ezek okozta nehézségeken igyekeznek 
segíteni. Az eredményeik azt mutatják, hogy a felhasznált művek egy része 
túlságosan leegyszerűsítette a megoldásokat, míg mások nagyon valószerűen 
festették le a fiatalok bizonytalanságát, a velük szembekerülő kihívásokat.

Caring through Comics - Graphic novels and bibliotherapy for 
grades 6-10

Iskolai könyvtárosok gyakran élnek a biblioterápia lehetőségével, amely se-
gít a K-12 csoportjainak, hogy megbirkózzanak az élet problémáival. A tanul-
mány (Gavigan 2012) szerzője a képregényeket azért tartja alkalmasnak az 
általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolás diákok számára, mert 
sok képregény foglalkozik olyan kihívó kérdésekkel, amiket a diákok tapasz-
taltak. Az iskolai könyvtárosok azáltal, hogy olyan XXI. századi irodalmat 
használnak, mint a képregény, könnyebben meg tudják szólítani a fiatalo-
kat, fel tudják kelteni érdeklődésüket. Az iskolai könyvtárosokat segítették 
tanácsadók és tanárok is.

A képregénynek köszönhetően a diákok erőt meríthetnek mások el-
szántságából, kitartásából, valamint a mások hasonló tapasztalatairól való 
olvasás segít abban, hogy tudják, nincsenek egyedül, mások is küzdenek ha-
sonló nehézségekkel. A szerző emellett javaslatot tesz arra, hogy a könyvtá-
rosok osszanak meg ezzel a korcsoporttal képregénylistákat, olyan művekről, 
amelyek az élet kihívásairól szólnak. Az alábbi témaköröket ajánlja:

• erőszakosság
• táplálkozási zavarok
• bandák/csoportok
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• hajléktalanság
• homoszexualitás
• mentális egészség
• egészség/halál
• jövő

A javaslat is jól illusztrálja azt a felfedezés, hogy szükség van olyan tematikus 
irodalmi gyűjteményekre, amelyek bizonyos problémákra irányuló megoldá-
si lehetőségeket mutatnak be. A továbbiakban néhány ilyen példáról olvashat.

Tematikus irodalomgyűjtemények külföldön

Az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában már több olyan gyűjtemény 
is létezik, amely kategorizálva tartalmaz történeteket a különböző korosztá-
lyok számára. Egyre népszerűbb, hogy oktatási intézmények és könyvtárak 
ilyen adatbázisokat hoznak létre, kihasználva az online-forma előnyeit, mint 
a könnyű és gyors frissíthetőség és széleskörű elérhetőség. Az egyik ilyen 
gyűjtemény a Best Children’s Books (Best Children’s Books dátum nélk.), 
amely az alábbi témákban tartalmaz forrásokat:
 • örökbefogadás, nevelőszülői ellátás
 • alkohol- és kábítószer fogyasztása 
 • megfélemlítés
 • halál és haldoklás
 • fogyatékosság
 • válás, külön élés
 • táplálkozás és egészséges táplálkozás
 • táplálkozási zavarok
Ezen kívül természetesen számtalan weboldal létezik, amely kor és/vagy 
problémakör alapján ajánl olvasnivalót. A teljesség igénye nélkül ilyenek 
például az alábbiak:
 • Clear Lake Children’s Center honlapja (Bibliotherapy goldmine: 
 Books on a variety of topics dátum nélk.)
 • Kilkenny County Library Service (Bibliotherapy collection for the 
 family dátum nélk.)
 • Queen Mary University of London (Bibliotherapy book list dátum
 nélk.)
 • GoodReads: Meet your next favorite book(Popular bibliotherapy 
 books dátum nélk.)
 • Carnegie Library of Pittsburg(Bibliotherapy booklists: Helping 
 young children cope in today’s world dátum nélk.)
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Tematikus irodalomgyűjtemények Magyarországon

Gyógyító mesék: A gyermeki agresszió és félelem ellen és mindaz, 
amit a meséléskor a szülőnek tudnia kell (3-7 éves korú gyerekek-
nek)

Mint az a gyűjtemény (Ortner 1996) címéből is jól látszik, meséket tartalmaz, 
amelyeket bizonyos problémák esetén javasol olvasásra a szerző. A művek a 
jelzett korosztály számára készültek, ebből adódóan egyszerű, könnyen érthe-
tő, rövid mondatokból ismerhetjük meg a cselekményt. A tartalom szempont-
jából is konkrét eseményeket ismerhetünk meg, amelyek a gyerekek számára 
könnyen érthetőek, és nehézség nélkül tudnak a karakterekkel azonosulni. 
Ennek megfelelően a következő témakörökhöz tartalmaz történeteket:
 • elalvás
 • rosszat álmok
 • félelem a kutyától
 • félelem a fogorvostól
 • időhúzás
 • rendetlenség
 • hazudós
 • csúnya beszéd
 • engedetlenség
 • körömrágás
 • éjjeli bepisilés
 • dadogás
 • evés
 • ottmaradás az óvodában
 • tanítás zavarása
 • gúnyolás
 • agresszív hajlamok
 • testvérek marakodása
 • gyerek mint jó partner
 • környezetvédelem
 • halál
Minden mese után rövid tanácsokat is találhatunk a szülők és a tanárok szá-
mára az „Amit a szülőknek tudniuk kell” fejezetben, például olyan esetben 
mit tegyünk, ha a gyerek zavarja az órát, hogyan kezeljük, mit tegyen a gye-
rek családja és a pedagógusok.
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Új Gyógyító Mesék: Veszekedések, félelmek, szorongások ellen és 
az, amit a 6-10 éves gyermek szüleinek mindezekről tudniuk kell

Az előző kötettől eltérően ennek (Ortner, Új gyógyító mesék 1997) a szer-
kezetén egy kicsit változtattak. A könyv elején olvashatjuk a meséket, majd 
a könyv második részében a szülőknek címzett, de pedagógusok számára is 
hasznos tanácsok következnek. A történetek a korábbi kötethez hasonlóan a 
megjelölt korosztály számára érthetőek. Az alábbi problémákhoz tartalmaz 
történeteket:
 • A mértéktelen tv-nézés ellen
 • Fogyatékos gyerek az osztályban
 • Másféle gyerek az osztályban
 • Az agresszív viselkedés ellen
 • Takarékossági intézkedések, anyagi gondok
 • Elutaznak a szülők
 • Rettegés a kórházba kerüléstől, az elválástól
 • Gátlásosság ellen
 • Hogyan lehet elviselni a lemondást, a csalódást? És elveszíteni is 
 tudni kell!
 • Felvilágosítás
 • Ha a szülők veszekszenek…
 • Elváltak a szülők
 • A gyereküket egyedül nevelők gyereke: szorongás a magára mara
 dástól

Összefoglalás

A fenti példák is jól illusztrálják, hogy a fejlesztő biblioterápia lehetőségével 
külföldön széles körben élnek, és mindezen jó gyakorlatok méltóak a ha-
zai gyakorlatba történő átültetésre. A módszer széleskörűen alkalmazható, 
amelynek köszönhetően a fiatalok sikeresen fejleszthetők. Többek között 
hasznosítható az osztályfőnöki, irodalom, történelem és nyelvórákon, de a 
tanórai kereteken kívül is.
A tematikus forrásgyűjtemények, amelyek a gyerekeket érintő különböző 
élethelyzetekre kívánnak segítséget nyújtani szépirodalmi művek által segít-
séget nyújthatnak mind a szülők, mind a pedagógusok, mind közvetlenül a 
gyerekek számára, a könyvek és az irodalom hatását pedig tovább mélyíthet-
jük a csoportos megbeszélés során.
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MISZTIKUS ABSZOLÚT HALLÁS

Herceg Attila
Debreceni Egyetem Humán Tudományok 

Doktori Iskola

Absztrakt

Az abszolút hallás legismertebb definíciója szerint azt a képességet jelöli, 
amelynek birtokában egy személy képes az általa hallott hangokat külső 
viszonyítási pont nélkül megnevezni. Ennek értemében viszont abszolút 
hallással csupán a képzett muzsikusok rendelkezhetnek, ugyanis a zenei 
hangok megnevezéséhez legalább alapvető zenei képzettség szükséges. Már 
ez a kritikai megjegyzés is mutatja, hogy az abszolút hallás képességével 
kapcsolatos ismeretek sok esetben nem elegendőek, vagy nem elég 
széleskörűek. Az abszolút hallással kapcsolatos kutatások odáig vezettek, 
hogy a fenti meghatározás ma már egyre inkább érvényét veszti. Egyes 
feltételezések szerint a képesség oka az agy bizonyos aszimmetriáiban 
keresendő, mások pedig különböző rendellenességekkel hozzák kapcsolatba. 
Saját kutatásaim során az információfeldolgozási stratégiákon, valamint a 
tanulási stílusokon keresztül vizsgálom az abszolút hallást.

Kulcsszavak: zenei képességek, atipikus kognitív szerveződés, 
információfeldolgozási stratégia, tanulási stílus
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Az abszolút hallás definiálása, mérése és előfordulási aránya

A hallott hangok külső viszonyítási pont nélküli azonosításának és 
megnevezésének képességét abszolút hallásnak (AH) nevezzük (Baharloo és 
mtsai, 1998). Egyesek az azonosítást tekintik fő szempontnak, míg másoknál 
a reprodukció, a hangok visszaadása kerül előtérbe (Baharloo és mtsai, 1998). 
Levitin (2008) aktív és passzív AH-ról tesz említést. Előbbi a reprodukciót, 
utóbbi az azonosítást jelenti. Ezzel szemben a hangok referencia ponthoz 
viszonyuló azonosításának és megnevezésének képességét relatív hallásnak 
(RH) nevezzük (Miyazaki, 1995).

Az AH mérésére irányuló vizsgálatok többnyire hangmegnevezéses 
tesztekből állnak. Egyesek úgy vélik, hogy az AH-t mérő tesztek során 
a RH-sal is jó eredményeket érhetnek el, ezért a validitás érdekében a 
egymást követő hangok közé hosszabb szüneteket kell beiktatni, másrészt a 
hangközök távolságának túl kell lépnie az egy oktávot (Dooley és Deutsch, 
2011). Miyazaki (1995) szerint az AH-sal rendelkezők kevésbé teljesítenek 
jól a hangközök felismerésében és megnevezésében, mint az RH-sal bírók.
Az AH-t mérő tesztek ellen szóló kritikák azzal érvelnek, hogy a konkrét 
hangmegnevezés legalább minimális zenei ismeretet igényel, ezért a 
kritériumoknak csupán képzett zenészek felelnek meg (Gregersen és mtsai, 
2000, Ross és mtsai, 2004).

Az AH előfordulási aránya az általános népesség körében 1/1500-1/10000 
közé tehető (Hamilton és mtsai, 2004). Képzett muzsikosoknál az arány 
1-2%-tól 15-20%-ig terjed (Gregersen és mtsai, 2000). Ázsiaiak körében 
jelentősen magasabb arány igazolódott (Gregersen és mtsai, 1999, Miyazaki 
2006).
Szignifikánsan magasabb arányban figyelhető meg AH vakoknál (Hamilton és 
mtsai, 2004), valamint egyes autisztikus spektrumba tartozó rendellenességek 
esetén (Sacks 2008).

Az abszolút hallás eredetének nyomában

A képesség mögött álló tényezők kutatásában 3 fő irányvonal alakult ki, 
melyek 1) agyi strukturális és funkcionális folyamatoknak, 2) a korai 
zenetanulásnak, 3) genetikai okoknak tulajdonítják az AH kialakulását.
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Agyi strukturális és funkcionális tényezők szerepe

Schlaug és munkatársai (1995) MRI segítségével megállapították, 
hogy AH-sal rendelkező zenészek agyában a jobb és bal 
oldali planum temporale (PT) között aszimmetria mutatkozik.  
Az elméletet Hamiltonék (2004) vak és látó AH-sal bírókkal végzett vizsgálata 
törte meg, ugyanis eredményeik szerint vakoknál nem mutatható ki a PT 
aszimmetriája, ám a méretbeli különbségek nagyobb variabilitása igen.

Mások nem strukturális, hanem funkcionális folyamatokban keresték az AH 
okát, ugyanis úgy gondolták, hogy az azonosítás és a diszkrimináció során 
eltérő mechanizmusok működnek. A hangmegnevezéshez szükséges agyi 
folyamatok a frontális lebenyben mennek végbe, ám az egyes asszociatív 
területek nem minden esetben mutatnak megnövekedett aktivitást. AH-sal 
rendelkező egyéneknél hangok és hangközök megnevezésénél figyelhető 
ez meg, ám RH-sú személyeknél csak hangközök megnevezésekor (Sacks, 
2008).

Noha az agyi strukturális és funkcionális tényezők nem tekinthetők az AH 
kizárólagos és megbízható prediktoroknak, nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy számos kimagasló képesség hátterében állhat atipikus kognitív 
szerveződés (Gyarmathy, 2009).

A korai zenetanulás jelentősége

Baharloo és munkatársai (1998) 612 amerikai zenésszel végzett kísérletük 
során azt az eredményt kapták, hogy azoknál, akik 4 éves koruk előtt már 
részesültek zenei nevelésben, 40%-ban, míg azoknál, akik 9 éves koruk után 
kezdtek zenei tanulmányokat, csupán 3%-ban fordult elő AH.
A korai zenetanulást számos szerző (Gregersen és mtsai, 1999) fontos, de nem 
elégséges feltételként értelmezi. Ugyanakkor kiemelik, hogy a zenetanulás 
szempontjából beszélhetünk kritikus periódusról, ami 9 éves kor körül 
lezárul, s a muzikalitás ekkor jelentősen stabilizálódik (Gyarmathy, 2006).
Ez alól ismét kivételt képeznek az AH-sal rendelkező vakok, akiknél a zenei 
oktatás később vette kezdetét (Hamilton és mtsai, 2004).
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A genetikai tényezők hatása

Nagy mintán végzett kísérletek során figyeltek fel arra, hogy az abszolút 
hallásúak rendszerint több családtagjukról állították, hogy szintén 
rendelkeznek a képességgel, ami egybevág néhány korábbi megállapítással, 
mely szerint az AH domináns autoszomális tulajdonság (Baharloo és mtsai, 
1998). Theusch és Gitschier (2011) egy- és kétpetéjű ikrekkel végzett 
vizsgálatuk során megállapították, hogy az AH nagyobb arányban öröklődik 
egypetéjű ikrek között. Az ázsiaiak között jelentősebb előfordulású AH 
mögött is feltételezhető örökletesség, ám a genetikai hatást vizsgáló 
tanulmányok leszögezik, hogy a környezet is kiemelt szerepet játszik a 
képesség kialakulásában és fejlődésében.

A környezeti tényezők minden periódusban jelentős hatást gyakorolnak az 
AH-ra, ám csak akkor befolyásolják azt pozitívan, ha adaptív interakciók 
jönnek létre (Rancer, 2005).

Az abszolút hallás hátterében álló egyéb tényezők

Mielőtt a gyermek zenei nevelésben részesül, fontos, hogy ne teljesítményben 
megmutatkozó tehetséget, hanem potenciálokat keressünk. Ez azért is 
lényeges, mert az AH nem tekinthető a zenei tehetség feltétlen prediktorának. 
Noha az AH-sal rendelkezők jobban teljesíthetnek bizonyos zenei feladatok 
megoldásában (Dooley és Deutsch, 2010), korántsem biztos, hogy a 
képességhez tartozó attitűdök konkrét zenei cselekvésekben valósulnak meg 
(Herceg, 2013).
Gyarmathy Éva (2006) szerint a zenei tehetség kisgyermekeknél a hangok 
iránti fogékonyságban nyilvánul meg. Ha a muzikalitás kezdeti jeleit 
mutató gyermeket körülvevő auditív környezet ingerekben gazdag, akkor 
minden valószínűség szerint előnyben fogja részesíteni a hallás útján 
érkező információkat. Ezen a ponton lépnek be az adaptív folyamatok: 
a motiváció fenntartása és a későbbi teljesítmény érdekében az auditív 
információfeldolgozási stratégiát kell gondosan kiaknázni úgy, hogy a 
vizuális ingerek integrációja is létrejöhessen.

Először azonban észre kell vennünk azokat a jeleket, amelyek auditív 
információfeldolgozási stratégiára és/vagy AH-ra utalnak. A zenei 
képzést megelőzően - vagy annak hiányában - az AH nem mérhető 
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fel hangmegnevezéses tesztek alkalmazásával, szemben az auditív 
információfeldolgozási stratégiára utaló vonásokkal.

2013-ban kérdőíves vizsgálatot indítottam annak feltárására, vajon 
fellelhetők-e összefüggések a tanulási stratégiák és a zenélési szokások között 
(Herceg, 2013). A kutatás alapját Rancer (2005) munkássága ihlette, melyet 
saját hipotézisekkel egészítettem ki. A felmérésben 205 személy (131 nő és 
74 férfi) vett részt. A kitöltők 54,6%-a jelenleg is folytat zenei tanulmányokat. 
42%-uk hivatásos muzsikus, 47,3%-uk műkedvelő, 10,7% nem foglalkozik 
zenével. A kérdőív 20-20 állítást tartalmaz a tanulási, illetve a zenélési 
szokásokra vonatkozóan. A kapott válaszok alapján a résztvevőket két nagy 
csoportra osztottam: vizuális és auditív típusúakra, majd azt vizsgáltam, hogy 
a típusok egyeznek-e a tanulási és a zenélési szokásokat illetően.
Leíró statisztikát alkalmazva kiemelkedtek azok a főbb tulajdonságok, 
melyek leginkább jellemzik az auditív és a vizuális információfeldolgozási 
stratégiát. Azok, akik tanulási szokásaik szerint auditív típusba sorolhatók, 
szeretnek improvizálni, zeneműveket parodizálni, s a vizuális-haptikus 
ingerek kizárásában nagyobb varianciát mutatnak. A vizuális csoportoknál a 
változékonyság kisebb, válaszaik inkább azonosak.
Ugyanakkor a magasabb szintű szervezettséget igénylő zenei képességek (pl. 
improvizálás, parodizálás) többnyire az auditív csoportoknál figyelhető meg, 
tehát feltételezhetjük, hogy az AH is esetükben alakulhat ki, illetve válik 
fejleszthetővé. Ez nem azt jelenti, hogy a vizuális stratégiával rendelkező 
egyének nem tehetnek szert jelentősebb zenei képességekre, viszont az 
auditív típusba tartozók esélye erre jóval nagyobb.

A magasabb szintű zenei képességek azonban csak akkor kerülnek felszínre, 
ha a tanulási-tanítási folyamat alkalmazkodóképes. Rancer (2005) leírja, 
hogy eltérő módszereket kell alkalmazni az auditív és a vizuális típusba 
tartozók zenei oktatásánál, ellenkező esetben frusztráció, motiválatlanság, 
alulteljesítés alakulhat ki. Ugyanakkor nem elegendő a zenét tanulók 
adottságainak egyszeri felmérése, azok monitorozása folyamatos feladatot 
jelent a zenetanár számára.

Zenepedagógia módszerek és az abszolút hallás kapcsolata

Gregersen és munkatársai (2000) hívják fel a figyelmet arra, hogy az 
ázsiaiak körében magasabb arányban előforduló AH mögött nem csupán 
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genetikai tényezők, valamint a korai zenetanulás áll, hanem a zenepedagógiai 
módszerek is jelentős szerepet játszanak. Két megközelítést különíthetünk 
el: a „fixed do” (kötött dó) és a „moveable do” (mozgó dó) alkalmazását. 
Előbbi a relatív, utóbbi az abszolút szolmizáció alkalmazására épül. A 
„fixed do” a zeneelméletre, a „moveable do” pedig a hangszeres metodikára 
jellemző. Gregersenék szerint a hangszeres oktatás nem helyez súlyt az AH 
képességére, ezért nem kategorizálja azt a mozgó dó módszer részeként, 
noha a hangszerjáték során kialakul a hangnevek és a hozzákapcsolódó 
hangzások asszociációja. A két metodikát összehasonlítva figyelték meg, 
hogy az ázsiaiak körében kimutatható gyakoribb AH annak köszönhető, hogy 
a kötött és a mozgó dó módszerét vegyesen alkalmazzák, tehát a RH és az 
AH képességének megfelelő oktatási forma integrálódik, és egyik sem kerül 
előtérbe a másikkal szemben.

A hazai zenepedagógiai gyakorlatot a két módszer nagyfokú izoláltsága 
jellemzi. Az intézményes zeneoktatásban résztvevők egy évig csak szolfézst 
tanulnak, s csak a következő évtől kezdheti meg hangszeres tanulmányaikat. 
A szolfézs tananyag a kötött dó metodikát követi, tehát a relatív szolmizációs 
hangok szinte mindig ugyanott helyezkednek el a kottában. Ezzel szemben 
a hangszeres oktatás a mozgó dó elvét alkalmazva az abszolút szolmizációra 
épül, ráadásul sokkal fokozottabb tempóban halad a kottaolvasási feladatokkal, 
mint a szolfézs. A két módszer szegregálódik, aminek hatására a növendék 
zenei képességeiben, azok fejlődésében gyakran regresszió, disszociáció 
alakul ki.

Konklúzió

Mint láthattuk, az AH képessége meglehetősen sokrétű, ezzel szemben 
definiálása és mérése igencsak korlátolt. Fontos felismerni, hogy az AH nem 
egyenlő a zenei tehetséggel, a hozzá kapcsolódó attitűdök nem feltétlenül 
zenei tevékenységekben nyilvánulnak meg. Az AH mérése nem irányulhat 
kizárólag konkrét zenei tevékenységekre, ahogy a hangmegnevezés sem 
jelent megfelelő kritériumot zenei képzettség hiányában.

Az AH oka több tényezőben kereshető. Az struktúrájában vagy funkcióiban 
megfigyelhető változásokról, eltérések szerepe elhanyagolható. A korai 
zenetanulás nagy jelentőséggel bír, de önmagában nem elegendő. Az AH 
örökölhető, ugyanakkor a genetikai tényezők is csak a többi komponenssel 
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- többek között a külső hatásokkal - együtt járulhatnak hozzá az adottság 
felszínre kerüléséhez.

Magasabb szintű zenei képességek az auditív információfeldolgozási 
stratégiával rendelkezők körében nagyobb arányban jelentkeznek, ugyanakkor 
ezek optimális fejlettségéről és fejleszthetőségéről csak akkor beszélhetünk, 
ha a tanulási-tanítási stílus igazodik az egyéni igényekhez. A „fixed do” és 
a „moveable do” közötti eltérések integrálatlansága a képességstruktúrák 
jelentős kiegyenlítetlenségét idézheti elő.

Az AH tehát nem valamiféle misztikumnak tulajdonítható, csupán alaposabb 
feltáró munkát és mélyebb megértést igényel. Amíg ezt nem tesszük meg, 
addig könnyebb lesz rejtélynek tartani.
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A KULTÚRPOLITIKA KIHÍVÁSAI AZ 
1940-ES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN

Kattein-Pornói Rita
Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Munkám célja, bemutatni miért is jöhetett létre a Vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által kiadott 1941.évi 57436. számú a tehetséges falusi szegény ta-
nulók gimnáziumi iskoláztatására szolgáló járulékok megállapításáról szóló 
rendelet71. Az e történelmi időszakhoz köthető ismereteink fényében a rende-
let olvasása közben több kérdés merülhet fel bennünk: 1. miért volt szükség 
e mozgalom munkájára, 2. ki és milyen módszerek felhasználásával döntött 
az ösztöndíj odaítéléséről, 3. milyen anyagi fedezetből tudták ezt finanszí-
rozni?- és még sorolhatnánk tovább gondolatainkban felmerülő kérdéseket, 
kétségeket. 

Kulcsszavak: tehetségmentés, Klebelsberg Kuno, Hóman Bálint, parasztság, 
oktatáspolitika

71  826. 57.436/1941. V.K.M. sz.
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A kultúrpolitika kihívásai

Vizsgálatunk tárgyát történeti kontextusba helyezve, a korban fenn-
álló szociális helyzetet feltárva illetve a kultúrpolitikai intézkedéseket ele-
mezve kerülhetünk közelebb e mozgalom megértéséhez, kaphatunk választ 
arra miért is jöhetett létre.

A korban tapasztalható gazdasági, társadalmi problémák metszetében 
az elvesztett háború és az azt követő trianoni békediktátum álltak. Az 1920 
utáni időszak mind területében, mind lakosságában megfogyatkozott ország 
előtt hatalmas feladat állt; a kialakult helyzethez alkalmazkodva az adott le-
hetőségekhez mérten megoldást találni a problémákra.72 (Klebelsberg 1929: 
54) A kultusztárca ebben a feladatkörben meghatározó szerepet töltött be. 
Két politikus személyét kell kiemelnünk;  Klebelsberg Kunoét73 és Hóman 
Bálintét74, akik az oktatást és a kultúrát a nemzetstratégia egyik legfontosabb 
részének tekintették, az ifjú tehetségek felkarolásának ügyét fókuszba állít-
va. Rájöttek arra, hogy az ország előtt álló nehéz feladatot, csak az ifjúság 
megfelelő kiművelésével lehet véghezvinni, intézkedéseik sorát e gondolat 
vezérelte.

A klebelsbergi politika lényege a neonacionalizmusában illetve az 
ehhez szorosan fűződő kultúrfölény gondolatában ragadható meg.75 (Kle-
belsberg 1928: 4-5) Klebelsberg szavai tehát összefogásra szólítottak fel, 
mellyel célja volt a trianoni tragédia okozta bénult állapotból kibillenteni a 
magyarságot. Ennek megvalósítását Klebelsberg majd az őt követő Hóman is 
a „konzervatív modernizáció” útján haladva képzelte el.

Az oktatáspolitika legfontosabb feladatának tartották a magyar társadalom 
kulturális viszonyainak javítását.76 (Klebelsberg 1929: 54) Aminek első és 
legfontosabb lépése a népiskolák alapításának akciója volt.

72  „A konszolidációs politika alapgondolata, hogy a magyar nemzetnek elsősorban 
saját erőforrásaiból kell politikai hatalmát megerősítenie.” 
73  1922-1931 között állt a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium élén
74  1932-1938-ig majd 1939-1942-ig Vallás-és közoktatásügyi miniszter
75  „A pozitív, az aktív, a produktív, a konstruktív emberek szolidaritását; a munkás, 
alkotó emberek szent összefogását a rombadőlt haza újjáépítésének nagyszerű munkájában; 
öntudatos összefogást a kritika túltengéseivel, a hiperkritikával és általában a negatív ember-
ekkel szemben…”
76  „A tömegek nincsenek eléggé átképezve és ezért könnyűszerrel ámíthatok.”[…] 
ezért kell a 8000 népiskolai objektum és a nyolcosztályú népiskola. De mindez csak kezdet 
lehet, amelyet a magyar nép érdekében folyó akciók hatalmas sorának kell követnie.”
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Mindkét politikus tudta egy képzett, identitásában erős magyar társadalmat 
a megfelelő szellemi táplálék megadása során lehet csak elérni. Ez a bizto-
sítéka Magyarország újbóli felemelkedésének és csak így találhatta meg a 
társadalom a kiutat e kor útvesztőiben. Szakmai hozzáértésük mellett sikerült 
a kultusztárca részesedését az állami költségvetésből egyre nagyobb száza-
lékban gyarapítani, így míg 1920/21-ben 3,23 %-ot tett ki ez az arány addig 
1927-re 10% fölötti értéket ért el. (Ujváry 2010: 18)

Ebben a nehéz korszakban került az arravaló igazán tehetséges gyer-
mekek ügye a nagypolitika elé. Abban ugyan mindkét miniszter egyetértés-
ben volt, hogy minden társadalmi réteg gyermekének meg kell adni a lehe-
tőséget, hogy tehetségéhez mérten a megfelelő oktatási intézményben tudjon 
tanulni.77 (Hóman 1942: 218-219) Azonban, arra a fontos kérdésre, hogy 
a magyar társadalom megújhodása mely társadalmi réteg feladata Klebels-
berg és Hóman különböző nézőpontot képviselt. Míg a Gróf a középosztályt 
ítélte elég rátermettnek arra, hogy a válságból kiutat mutassanak, addig Hó-
man78 ugyan folytatta a középosztály erősítését célzó munkásságát, de a te-
vékenysége fókuszába az „alulról jövő tehetségek” ügyét helyezte.79 (Ozorai 
(szerk.1927): 39) 

A rendeleti úton életre hívott tehetséggondozás

A következőben fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az Orszá-
gos Magyar Falusi Tehetségmentés megteremtése ugyan 1941-es rendelethez 
köthető, de az állami kezdeményezés alapgondolata nem Hómantól, de még 
nem is a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumból indult ki.

77  „Az államnak és a társadalomnak tervszerűen kell a magyar nép minden rétegében 
feltalálható jeles tehetségeket kiválasztaniok és felemelniök s a nép minden fiát tehetsége 
irányához, képességei terjedelméhez, műveltsége színvonalához illő hivatás felé terelniök.”
78  Hóman  ellentétben elődjével nyíltan antiszemita nézeteket vallott. Ez 
meghatározó pontja volt a tehetségmentéssel kapcsolatos kijelentéseinek is: „(…) a magyar 
nemesség és a városi polgárság egybeolvadásából született értelmiségi középosztály és a fa-
lusi nép közé egy idegen szellemiségű zsidó intellektuális réteg ékelődött. Ezt az egészségtel-
en állapotot kívánjuk most megszüntetni, nemcsak szociális igazságérzetből, hanem azért 
is, mert értelmiségünk ma inkább mint valaha, rá van utalva a népi rétegekben rejlő gazdag 
értékek kiaknázására. (…) Jöjjenek hát magyar népünk tudományszomjas egészséges fiai 
mind többen és többen(…).”(Hóman 1942: 221)
79  […] hogy a magyar társadalomnak önhibáján kívül súlyos helyzetbe jutott melyik 
rétege szorul rá a legjobban a támogatásra, akkor meg kell állapítanom, hogy a magyar 
középosztály, a magyar intelligencia az.”
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A mozgalom kezdeti szárnypróbálgatásainak színhelye ugyanis, 
a Bodrog-parti Athén80 volt. 1934. június 18-án a sárospataki főiskolán 
Medgyasszay András igazgatótanácsos vezetésével tartott gyűlésen szavaz-
tak egy alap létrehozásáról, mely a nincstelen református családok tehetséges 
gyermekeinek taníttatásának támogatására alakult. Ettől a gyűléstől és az azt 
követő 1935-ben tartott első tehetségvizsgától datálódott a mozgalma kiindu-
lópontja, melynek Harsányi István sárospataki tanár volt a szervezője.

Harsányi Széchenyi gondolatát idézve a kor kultúrpolitikájának jelszavaként 
is megfogalmazható mottóban fejtette ki, miért is fontos a sárospataki munka 
: „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.” (idézi Harsányi 
1941) E szellemben történt Sárospatakon a „magyar értékmentés”. (Harsányi 
1940)

Az államnak is voltak a fentiekhez hasonló kezdeményezései, ilyen 
például a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1937. évi 9000. eln. szá-
mú rendelete, a „Horthy Miklós Ösztöndíjalap” szervezetéről. Melynek ér-
telmében a minisztérium jóléti alapot hozott létre a „szegénysorsú magyar 
családból származó, tehetséges és szorgalmas ifjak középiskolai és főiskolai 
tanulmányainak rendszeres támogatása céljából.”81 

Ez a rendelet ugyan kiemeli a szegény, de tehetséges tanulók ösztön-
díjhoz való jogának primátusát, de összességében egy igen tág célcsoportban 
határozza meg az ösztöndíj kérelmet beadhatók körét. 

Ezzel szemben, az 1941. évi 57.436. számú „a tehetséges falusi 
szegény tanulók gimnáziumi iskoláztatásának előmozdítására szolgáló já-
rulékok megállapításáról” szóló rendelet, már leszűkíti a támogatni kívánt 
csoport körét, konkrétan utalva a falusi szegény tanulókra. Az alap használa-
tának legfontosabb kritériuma volt, hogy azt csak a tényleg tehetséges falusi 
származású magyar fiúk gimnáziumi tanulmányainak támogatására lehetett 
felhasználni.82 

Bár e rendeletet a Vallás-és közoktatásügyi minisztérium hirdette ki, a tehet-
ségek felkarolása nem tekinthető pusztán oktatáspolitikai intézkedésnek, an-
nál tágabb dimenzióban értelmezhető, hisz gazdasági és társadalmi vetületei 
is vannak.

80  Sárospatak
81  244. 9000./1937 V.K.M. sz.
82  Érdemes itt kiemelnünk, hogy míg az 1937-ben létesült Horthy Miklós Ösztöndí-
jalap támogatását, mindkét nem igényelhette, addig ezt csak a fiúk. (szerző megjegyzése)
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A tehetségkutatásban részt vevők társadalmi bázisa

A Hóman által a tehetségmentéssel kapcsolatosan oly sokszor han-
goztatott gondolatokból 83kiindulva érdemes a Magyarországon élő agrárné-
pesség problémájával foglalkozni.

Matolcsy Mátyás jövedelemkategorizálását véve alapul az ország lakosságát 
három csoportba sorolhatjuk. Az elsőbe tartoznak a dolgozó tömegek, máso-
dik csoportot alkotják a polgári rétegek - ahogy az író fogalmaz – „nem éppen 
vaskos törzse.” , a harmadikat a nagyvagyonúak köre teszi ki. (Matolcsy 1938 
49)

1. ábra: Matolcsy Mátyás jövedelemkategorizálása

Számuk /
fő/

Össztársadalmon 
belüli %-os eloszlás

Vagyoni helyzetüket föld-
birtokkal szemléltetve

I. kategória 7 054 039 81,2 100 kat. hold alatt
II. kategória 1 582 150 18,2 100-1000 kat. hold
III. kategória 52 130 0,6 1000 kat. hold fölött

/Matolcsy 1938 49/

A fenti ábra /1.ábra/ adatsoraiból egyértelműen világossá válik a Magyar-
országon fennálló egészségtelen birtokeloszlás és társadalomszerkezet. Hisz 
ahogy a számok mutatják a magyar társadalom törzsét a kevesebb, mint 100 
kat. hold földdel rendelkezők alkotják. Az úgynevezett polgári társadalom az 
össztársadalmon belül elfoglalt 18,2%-os részarányával igen nehezen mond-
ható a társadalom törzsének.

A fennálló  helyzetet tovább súlyosbította a jövedelemkategóriákba sorolt tár-
sadalmi csoportok területi megoszlása. Vegyük Budapest példáját, ahol a la-
kosok csupán 8,2%-a tartozik a legelesettebb társadalmi csoportba,  69,8%-a 
viszont a leggazdagabbak táborát erősíti. Ez az aránymegoszlás a községekre 
levetítve 72,2%-17,8% volt. (Matolcsy 1938 54)

Az 1920-as és 1930-as évek között igen komor képet mutatott a mezőgazda-
ságban dolgozók arányának változása.

83  „népi rétegekben rejlő gazdag értékek(…)” „Jöjjenek hát magyar népünk 
tudásszomjas egészséges fiai(…)” (Hóman 1942: 221)
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2. ábra: Az önálló keresők megoszlása a mezőgazdaságban

Kat. hold 1920 ’szám szerint’ 1930 ’szám szerint’
Különbözet száza-
lékban

200- 3060 2760 -9,8
20-50 51 637 53 060 +2,8
5-10 127 936 151 005 +18
1-5 218 921 294 705 +34,6
1> 106 977 117 042 +9,4

/Gunst 1987 34/

A 2. ábra különbözeti sorait szemlélve megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb 
számbeli gyarapodást a legrosszabb helyzetben lévő 15 hold alatti területtel 
rendelkezők csoportja mutatja. Akiknek a földből származó jövedelme, 
igen csekély mértékben nyújtott stabil gazdasági hátteret megélhetésükhöz. 
E számbeli növekedés az 1920. évi XXXVI. számú tc. és az ezt kiegészítő 
1924. évi VII. számú tc. következményeként értelmezhető. E rendelet kereté-
ben 1, 2 millió hold földterületet osztottak szét, ami az ország termőterületé-
nek 8,5 %-a volt. Körülbelül 200 ezer fő jutott így földhöz, akik azelőtt nem 
rendelkeztek földtulajdonnal. Bár a negyedük az időszak végére tönkrement, 
de mégis e földterület biztosította számukra a létminimumot. Nem beszélve 
arról, hogy 260 ezer házhelyet is juttattak a teljesen nincstelenek számára.

Hozzá kell tennünk Nagyatádi eredeti koncepciója merőben eltért a gyakor-
latba bevezetett verziótól, hisz ő a már földbirtokkal rendelkező kisgazdákat 
támogatta volna egy piacképes földbirtok kialakításával.84  

Az agrárnépesség közel kétharmadát Oláh György közíró által meg-
alkotott kifejezéssel élve „hárommillió koldusként” tartottak számon. 

Kovács Imre számítása is hárommillió főben állapítja meg az összagrárnépesség 
68%-át kitevő mezőgazdasági munkások, törpebirtokosok, bérlők, mező-
gazdasági cselédek körét. Ez az 5 hold alatti földterülettel rendelkező réteg, 
állandó megélhetési problémákkal küzdött, azonban az alapvető élelmiszere-
ket meg tudták termelni. 

A 3. ábrán különböző munkakörökben dolgozók bevételeiről kaphatunk szá-
mot. Ehhez az összesítéshez hozzá kell tennünk, hogy például egy mező-
84  A bethleni reálpolitika ’szólt’ bele Nagyatádi eredeti elképzelésének, hisz így 
számos aratósztrájktól mentette meg az országot.
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gazdasági cseléd jövedelmének nagy százalékát konvencióban kapta meg 
(Kovács 1935 219), vagyis a lentebb feltüntetett javadalmak a konvenció 
pénzértékre számított összegét jelentik.

3. ábra:1930/31-es évi jövedelmek pengőben

mezőgazdasági munkás 183,4 
gazdasági cseléd 204,6
1-10 kat. hold 227,2
10-100 kat. hold 431,7
bányászati, kohászati munkás 427,3
ipari, közlekedési munkás 376,4
önálló kisiparos kiskereskedő 319,5
napszámos 250 alatt

/Gunst 2005 332/

Az agrárproletárok széles csoportjából származó gyermekek csupán 
1,33%-a jutott gimnáziumba. Vagyis az össztársadalom közel 40%-át adó 
réteg kevesebb mint 2%-a tudott továbbtanulni. (Ruhmann 1942). De a fenti 
ábrákon szereplő számok magukért beszélnek, hisz ha figyelembe vesszük, 
hogy egy mezőgazdasági munkás fizetése évente 183,4 pengő volt, könnyen 
megérthetjük, hogy miért nem tudta az átlag havi 80 pengő tandíjat /amihez 
még hozzájárult az internátusi díj/ kifizetni. 

Záró gondolat

Bár mind Klebelsberg, mind Hóman koncepciójának legfontosabb 
eleme a kultúrfölény megvalósítása volt, a kultúrszínvonal megfelelő szintre 
emelésével. Azonban ennek mikéntjét különbözőképpen képzelték el. Míg 
Klebelsberg a középosztály támogatását tekintette a legfontosabb feladatá-
nak, addig a hómani koncepció fókuszában a szegényebb népréteg támogatá-
sa állt. A magyar társadalom szerkezetének és a különböző társadalmi rétegek 
életviszonyainak vizsgálata után megállapítható, hogy a legelesettebb népré-
tegből származó gyermekeknek szüksége volt az állam támogatására ahhoz, 
hogy az elemi népiskola elvégzése után tovább tudjanak tanulni.  
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AZ IDŐBELI TERJEDÉS 
FOLYAMATÁNAK 

SAJÁTOSSÁGAI A SOPRONI 
FREINET-KUTATÓCSOPORT 

INNOVÁCIÓJÁBAN 1989 ÉS 1996 
KÖZÖTT

Kissné Zsámboki Réka
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, 

Sopron

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nem-
zeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi tá-
mogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 
program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósul meg.

Absztrakt

Az Everett M. Rogers nevéhez kötődő innovációs diffúzió-elmélet alkalma-
zásával elvégzett kutatásaimban az 1989 és 1996 között Sopronban, Frei-
net-szellemű intenzív tanfolyamon részt vett óvodapedagógusok (85 fő) min-
táján vizsgáltam a francia reformpedagógiai irányzat hazai kibontakozását, 
különös tekintettel az időbeli terjedés folyamatára és sajátosságaira. Kutatási 
eredményeim alapján megállapítható, hogy a soproni innováció iránt muta-
tott érdeklődés és aktivitás az 1990 és 1995 közötti időszakban, a normál 
eloszlást tükröző haranggörbe várható csúcspontjához képest már korábban 
is jelentősen emelkedő értékeket mutatott és elérte a csúcspontját, Az 1994-es 
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esztendőt követően a diffúzió folyamatában az érdeklődés és ismerkedés he-
lyett az adaptáció vált hangsúlyosabbá, amelynek következtében megjelentek 
az innovátorok csoportján kívül eső közvetítők, és elkezdődött a hálózatkép-
ződés is.

Kulcsszavak: innováció, diffúziós folyamat, szaturáció, adaptáció, hálózat-
képződés

Az innovációs diffúziós folyamatot jellemző változók egyike az időbeliség. 
A témával foglalkozó XX. század eleji elméleti kutatásokban az időbeliség 
tekintetében egyenes arányú összefüggést tulajdonítottak az innováció terje-
dése és az eltelt idő vonatkozásában, a későbbi vizsgálódások azonban már 
az ún. normál növekedési „S-görbe”, illetve „S-alakú logisztikus függvény” 
terminusával és jellegével ábrázolták a technikai jellegű innovációk terje-
désének időbeli lefutását, illetve azok bejósolhatóságát. Az elmélet egyik 
legjelesebb képviselője, Gabriel Tarde (2008) megfigyelése szerint az újítás 
terjedése időben különböző szakaszokra bontható: kezdetben lassú ütemben 
bővül az elfogadók száma, majd egy lényeges fellendülés következik, amit 
egy lassúbb ütemű növekedési szakasz után teljes leállás követ. Az elterje-
dés időbeli alakulásának ez a mintázata az úgynevezett normál növekedési 
S-görbe.

Az 1940-es, 50-es évektől kezdődően egyre több kutató - például P. 
Sorokin (1985) és E. Rogers (1995) – vonta kétségbe a normál S-görbe általá-
nos érvényességét (Dessewffy és Galácz 2003). Szerintük a különböző típusú 
innovációk diffúziója alapvetően valóban S-görbékkel ábrázolható, azonban 
ezen görbe eltérő rajzolatot mutathat az innováció különböző típusaival ösz-
szefüggésben. Rogers véleménye szerint a terjedés egy idődimenzióban le-
írható döntéshozó folyamat, amelynek működési mechanizmusa szerint az 
innovátorok és/vagy az ún. vélemény-irányítók (Baran 2011) vonzó hatást 
gyakorolnak a többi szereplőre, így időben őket követik a korai felhasználók, 
ezután a korai többség, majd a késői többség, végül pedig a lemaradók (1. sz. 
ábra, kék színű harang-görbe ).
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1. sz. ábra: Az innovációk időbeli terjedésének görbéi Rogers diffúzióelméletében-
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Everett_Rogers (Letölt.: 2013. 05.14.) 

Az individuum szintjén megvalósuló adaptáció következtében kiraj-
zolódó innovációs ciklus időbeli lefutása tehát öt szakaszra bontható, amely-
nek kitüntetett pontja a terjedés kiindulási helye, azaz az első innováció idő-
pontja és az innovátor(ok) személye. Ezt követően az innováció alkalmazása 
kezdetben lassú populációbővülést mutat, majd időben előrehaladva egyre 
inkább szétterjed, míg az újítás terjedése eléri a szaturáció (telítődés) szintjét. 
Ettől kezdve az új alkalmazók száma visszaesést mutat, megjelenésük már 
csak csekélyebb mértékben várható. Végül a terjedés az utolsó döntéshozókat 
(lemaradók) követően elenyésző jelentőségű szintre esik vissza, vagy lezárul. 
A témával foglalkozó kutatások a különböző adaptációs kategóriákba tartozó 
egyének társadalmi és személyiség jellemzőinek a feltárására is törekedtek, 
például Boone, illetve Becker (1970), illetve Rogers (1995).

A jelen kutatásban a soproni Freinet-kutatócsoport óvodapedagógiai 
innovációjának időbeli terjedésére vonatkozóan, a rendelkezésre álló adatok 
tükrében, a terjedés időbeliségének folyamatát, dinamikáját és jellegzetes-
ségeit a diffúzióelmélet eredményeinek felhasználásával tárom fel és elem-
zem, illetve a kvantitatív adatelemzés során kapott eredmények ábrázolásával 
kívánom alátámasztani. Rogers elméleti megfontolásait követve az innová-
ció diffúzióját továbbra is olyan folyamatként értelmezem, amelynek során 
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az újítás a társadalom - esetünkben a pedagógustársadalom - tagjai között, 
különböző kommunikációs csatornákon keresztül, egy bizonyos idő eltel-
tével ismertté válik, majd alkalmazása egyre inkább terjed (Rogers 1995). 
Az elemzés során szükségesnek vélem elkülöníteni az innováció ismertté 
válásának, illetve adaptációjának (egyéni alkalmazásának) folyamatát, mert 
a kutatócsoport tevékenységéről, illetve a Freinet-pedagógia óvodai alkal-
mazhatóságáról szerzett tudás nem minden esetben jelentett elköteleződést és 
az óvodai gyakorlatban történő alkalmazást; az ismertté válás kiszélesedése 
azonban felgyorsíthatta az egyéni adaptációk terjedését. 

Az innováció kezdeti időpontjának meghatározása nem egyértelmű, 
hiszen a soproni kutatócsoport tagjai – vallomásaik alapján – már az óvoda-
pedagógus hallgatók gyakorlati képzésében való közös együttműködés során 
próbálkoztak az óvodai élet egy-egy részletének, mozzanatának megújításá-
val. Amennyiben azonban az innováció pontos definíciójához ragaszkodunk 
(„a kreatív ötlet gyakorlatban történő megvalósulása”), ebben az esetben 
kezdeti időpontként az 1989. szeptember 1-jei dátum jelölhető meg, mint az 
invenció (Egy Freinet-szellemű óvodai programajánlás) gyakorlati kipróbá-
lásának kezdete. A dokumentumok elemzését követően azonban megálla-
píthatóvá vált, hogy az innováció ismertté válásáról és terjedéséről csak az 
1990-es évtől beszélhetünk, hiszen a kutatócsoport az egyedi kísérlet megva-
lósítására 1990. február 15-étől rendelkezett hivatalos, minisztériumi enge-
déllyel. Az innováció időbeliségének vizsgálatát a fentebb említett indokok 
miatt az 1990-es évtől az 1996-os esztendőig végeztem el.

A diffúzió terjedését vizsgáló elméletek alapján, az innováció életre 
hívását követő második szakaszban az innovátoroknak és a véleményveze-
tőknek meghatározó szerep jut.  A véleményvezetőkre - az innováció első 
alkalmazásán túl - jellemző a centrális szerep, a magasabb társadalmi pozíció, 
illetve viselkedésüket, nézeteiket a potenciális alkalmazók modellértékűnek 
tartják, amelynek következtében erősödik az imitációs igény és általa fel-
gyorsul az innováció terjedési sebessége. 

A soproni innováció esetében elsődleges véleményvezetőnek nevez-
hetők a kutatócsoport tagjai, hiszen a pedagógusképzéseken, tanfolyamokon 
résztvevők egyértelműen az ő előadásaik, bemutatóik révén szereztek tudo-
mást a Freinet-szellemű életmódszervezésről, illetve a látottak és hallottak 
befolyása által és következtében formálódott az innovációról alkotott vélemé-
nyük. Eperjesy Barnabásné és Zsámboki Károlyné az óvodapedagógus-kép-
zésben már évtizedes hagyományokkal és országos hírnévvel rendelkező 
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felsőoktatási intézmény tanáraként képviselte az innováció neveléstudomá-
nyi hátterét és megalapozottságát, így a potenciális alkalmazóknál (óvoda-
pedagógusok) magasabb társadalmi pozícióval és kompetens, szakértői te-
kintéllyel rendelkeztek. A két gyakorlatvezető óvodapedagógus, Friedrich 
Árpádné és Lakihegyi Alfrédné, szintén magasabb pozícióval rendelkezett, 
hiszen az óvodapedagógus hivatás szakmai rangsorában a hallgatói képzés-
ben részt vevő, egy-egy felsőoktatási intézmény „holdudvarában” működő 
modellintézményben dolgozó gyakorlatvezető pedagógust nagyobb presztízs 
és szakmai tekintély övezett, mint a nem gyakorló intézményben hivatásukat 
teljesítő kollégáikat. A kutatócsoport tagjainak, az innováció terjedési folya-
matában betöltött véleményvezető szerepe tehát az idő tekintetében jelen-
tősen befolyásolta az újítás ismertté válását és alkalmazását

A következőkben először a soproni innováció iránt mutatott érdeklő-
dést és aktivitást vizsgálom meg az 1990 és 1995 közötti időszakban, mely-
nek segítségével feltárhatóvá válik a terjedés időbeliségének dinamikája. Az 
aktivitás alakulását az oktatókhoz – az innovációval kapcsolatosan - érkezett 
levelek, a különböző személyek, intézmények felkérésére megtartott előa-
dások, a Freinet-szellemű óvodai csoportban tartott bemutatók és a Freinet-
szellemű intenzív tanfolyamokra való jelentkezések száma alapján vizsgáltam 
meg. A vizsgált időszakban a kutatócsoport ismertségének fokozódásában 
közreműködő tényezők alakulását az 1. sz. diagramon ábrázoltam.

A fenti diagramon kirajzolódó innovációs ciklussal kapcsolatban el-
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mondható, hogy a vizsgált időszakban a legintenzívebb változásokat a kutató-
csoporthoz írt levelek és a Freinet-szellemű továbbképzésre jelentkezők szá-
ma mutatta, a többi tényező esetében az emelkedések és csökkenések kisebb 
paraméterek között mozogtak, és lassabb, egyenletesebb dinamikájú válto-
zásokat mutattak. A vizsgált változók közül az egyik legnagyobb mértékű és 
progresszív emelkedést a kutatócsoporthoz írt levelek száma érte el, amely az 
innovációs ciklus kezdetén, az 1990-91-es évek alatt volt a legintenzívebb, 
csúcspontja az 1992-es évben volt. A levelek meghatározó jelentőségére és 
számára való tekintettel érdemesnek véltem további, rövid kutatást is végezni 
a tartalmi összetételre vonatkozóan. A megoszlását ábrázoló diagramon (2. 
sz.) jól látható, hogy az Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai program című 
kiadvány megrendelésére vonatkozó, illetve a Freinet-szellemű óvodai törté-
nésekről beszámoló levelek találhatók meg a rendelkezésre álló anyagban, a 
legnagyobb számban.  

Az intenzitást tekintve a kiadványrendelő írások száma 1990 és 1991 
között - a megjelenést követően szinte azonnal - ugrásszerűen megnőtt.  Ez az 
eredmény arra enged következtetni, hogy az innovációs igény kielégítésére 
legsürgetőbben az óvodai mindennapok gyakorlatában használható, prakti-
kus és újszerű ötleteket nyújtó útmutatóra volt szüksége a pedagógusoknak. 
Ezt követően, az 1992-es évben, már a Freinet-szellemű óvodai történésekről 
szóló beszámolólevelek száma emelkedett meg jelentősen, ami elsősorban 
annak tudható be, hogy a kutatócsoport oktatói a tanfolyamon részt vett pe-
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dagógusokat az alkalmazás kezdeti tapasztalatairól szóló beszámolók írására 
ösztönözték. Az innovációs igény kielégítését szolgáló elméleti tájékozódást, 
ismeretgyarapítást sok esetben tehát a tanfolyamon látottak és hallottak kö-
vetkeztében rövid időn belül a gyakorlatban való kipróbálás, azaz a Frei-
net-pedagógia óvodai alkalmazása követte. 

A kutatócsoport oktatóitól kért előadások száma (és egyúttal jelentő-
sége) az idő vonatkozásában fokozatosan csökkenő tendenciát jelez, amely-
nek egyik oka valószínűleg az írott formában terjedő programkiadvány és a 
kutatócsoport további publikációinak megjelenése volt, másik oka az inten-
zív tanfolyamok népszerűségében keresendő. Ez azt jelzi, hogy közel két év 
elteltével, az innováció ismertségének terjedése következtében, elsősorban 
már nem ismertető előadásokra volt igény, hanem az egyéni adaptációs dön-
tési folyamatokban hangsúlyosabb szerepet játszó tanfolyamokra és tovább-
képzésekre. Az ismertség tehát elérte azt a szintet, amikor már a potenciális 
alkalmazók szerettek volna minél nagyobb számban megismerkedni a kutató-
csoport innovációjával és annak közvetlen módon, személyesen megtapasz-
talható eredményeivel. 

Az innováció terjedését jellemző időbeliség vizsgálata során a to-
vábbiakban az 1. sz. diagramon feltüntetett tényezők összegzett értékeiből 
kimutatható aktivitás éves szintű alakulását vizsgáltam, és az alábbi, 3. sz. 
diagramon ábrázoltam, amelynek során az 1990-1996 közötti időszakra vo-
natkozóan kirajzolódó tendenciát kívántam elemezni és a normál eloszlást 
mutató, harang alakú görbével összevetni. 
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Az összegzett értékekből kapott görbe rajzolatával kapcsolatban el-
mondható, hogy a soproni kezdeményezés iránt tanúsított érdeklődés és akti-
vitás a normál eloszlást mutató haranggörbe várható csúcspontjához (1993-as 
év) képest már korábban, az invenció bevezetését követően, 1990-től 1992-
ig mutat jelentősen emelkedő értékeket és éri el a csúcspontját. Ezen jelen-
ségre szolgálhat magyarázattal az innovációs igény és fogékonyság, amely-
ben körvonalazódott, hogy már a soproni Freinet-szellemű kezdeményezés 
kibontakozását megelőző és övező időszakban markáns és határozott igény 
jelentkezett - a vizsgált esettel összefüggésbe hozható pedagógusok részéről 
- az óvodai nevelés módszertani beszabályozottságának oldására, illetve a 
kötelező és irányított jellegű tevékenykedtetés helyett a gyermeki kíváncsi-
ság által vezérelt tapasztalatalapú felfedezés és tanulás előtérbe helyezésére. 
Az aktivitás, érdeklődés mértéke 1992-1993 között egy gyorsabb mértékű, 
majd 1993-tól 1995-ig lassuló csökkenést mutat. Ennek okaként egyrészt a 
telítődés (szaturáció) feltételezhető, másrészt az óvodai nevelésben ekkor 
már készülő, új törvényi és tartalmi szabályozást (1996-os ONAP) kiváró 
inaktivitás. Az 1995-ös mélyponttól egy újabb növekedési folyamat látszó-
dik kirajzolódni, amely a vizsgált időszakon már túlmutat, de elképzelhető, 
hogy a program terjedésének egy második felívelését is prognosztizálhatta. 
Az 1996-ban kiadott ONAP keretjellegének következtében ugyanis a helyi 
nevelési programok kidolgozása jelentős szerepet kapott, s ezért vélhetően is-
mét megnőtt az érdeklődés a Freinet-pedagógia és a soproni innováció adap-
tációja iránt.

Az időbeliséggel kapcsolatos további aspektusok feltárása és elem-
zése érdekében érdemesnek véltem még az innovációs aktivitás tényezőinek 
emelkedéseivel évről évre megnövelt – kumulált- értékek alakulását is meg-
nézni. A 4. sz. diagramon látható ív alapján kirajzolódó S-görbe sajátosságai 
jól látható módon eltérnek a normál eloszlású S-görbétől. (Ahogy azt már a 

korábban említett P. Sorokin és E. Rogers elmélete is alátámasztotta.)
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A diagram alapján és a korábban már megfogalmazottakkal össze-
függésben elmondható, hogy az innováció iránt mutatott aktivitás a kezde-
ti bővülést tekintve nem lassú, hanem - 1990 és 1992 között - határozottan 
felfelé ívelő, gyors ütemű növekedési pályát ír le, azaz a normál eloszlású S 
görbével kapcsolatban leírt „lényeges fellendülés” sokkal előbb, már az in-
nováció megjelenésének évétől kezdve bekövetkezett. Az eredmények alap-
ján úgy vélhető, hogy az óvodai nevelés megújításával kapcsolatos soproni 
kezdeményezésre „kapva kaptak” mindazok, akik a kisgyermeknevelés inno-
vációjának ügyében valamilyen módon érdekeltnek érezték magukat. Ezt kö-
vetően, 1992 és 1994 között valóban megfigyelhető az innovációelméletben 
is említett lassúbb ütemű növekedési szakasz, illetve a diagram alapján 1994-
95-től egyfajta szaturáció is érzékelhető, hiszen az ezt követő időszakban már 
csak elenyésző mértékben növekedett az érdeklődők és az aktivitások száma. 
Ezen eredmény alapján feltételezhető egyrészt, hogy a soproni Freinet-szel-
lemű óvodai életmódszervezés az 1994-es esztendőt követően széles körben 
ismertté vált, és a hangsúly az ismerkedésről az adaptációs folyamatokra te-
vődött át, másrészt vélhetően az újítás iránt mutatott aktivitás már a kutató-
csoporton kívül eső közvetítőkre és a hálózatképződésre (pl. Freinet-mozga-
lom) helyeződött át.
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Absztrakt
A közoktatásban zajló tanulási-tanítási folyamat meghatározó eszköze napja-
inkban is a tankönyv. A technikai fejlődésnek köszönhetően a hagyományos/
nyomtatott tankönyvek mellett megjelentek a digitális/interaktív tankönyvek 
is. Az említett két tankönyvi típus egymást kiegészítve használatos a peda-
gógiai folyamatokban. Vizsgálatunk célja, hogy a hagyományos és digitális 
tankönyvek szemléltető eszközeit számba vegyük, továbbá a két tankönyvi 
típus azonosságait és különbözőségeit feltárjuk. A vizsgálatba az orosz, mint 
idegen nyelv oktatás kezdeti szakaszában használt hagyományos/nyomtatott 
tankönyveket és a magyar nyelv oktatás kezdeti szakaszában használt digitá-
lis/interaktív tankönyveket vontuk be.

        Az elemzés eredményeképpen azt kívánjuk megjeleníteni, hogy a 
nyomtatott és a digitális tankönyvek egymástól jól elkülöníthető szemléltető 
apparátussal rendelkeznek, ezáltal várhatóan más-más pedagógiai szituáció-
ban eredményesebbek.

Kulcsszavak: szemléltető eszközök, nyomtatott tankönyv. interaktív tan-
könyv, nyelvoktatás



360

Bevezetés
Mind az idegen nyelv oktatásban, mind az oktatás egyéb színterein a tan-
könyv még mindig meghatározó szerepet tölt be, a tanulási – tanítási folya-
mat „sorvezetőjeként” értelmezhető[saját fordítás - R.K] (Gluhov-Schukin, 
1993).

Az orosz, mint idegen nyelv és az anyanyelvi oktatás kezdeti szaka-
szában használt tankönyveket összevethetőségét mutatja, hogy az anyanyelv 
tanulás és az idegen nyelv tanulás folyamata között párhuzam fedezhető fel. 
Ahogy Nikolov Mariann fogalmaz, az első nyelv tanulása formális tanulás 
nélkül történik, azonban különbségek adódnak a nyelvhasználat tudatosságá-
ban, ahogy e tudatos nyelvhasználat kérdése az idegen nyelv tanulás során is 
kulcsszerepet játszik (Nikolov, 2009).

A szemléltető eszközökkel az elsajátítandó ismereteket könnyedén 
kontextusba helyezhetjük, ezért tehát hatékony elemei lehetnek ezen esz-
közök a tudatos nyelvhasználat kialakításának. A tanulási folyamat során a 
nyelv verbális/írott és non verbális alkotó egységeit audio/vizuális/audiovi-
zuális eszközökkel támogatjuk.

Hagyományos tankönyvek vizsgálata
Az elemzésre kiválasztott tankönyvek mindegyike nemzet-specifikus tan-
könyv (az orosz, mint idegen nyelvoktatás módszertanában „национальо-
ориентированный учебник”), az az olyan idegennyelvi tankönyvek, 
amelyek nem a célnyelvi országban készülnek, hanem adott nemzet nyelv-
tanulóinak íródnak, figyelembe véve mind a nyelvtanulók anyanyelvét, mind 
kulturális hátterét. Jellemzően e tankönyvi típusok kétnyelvűek, azaz a cél-
nyelven kívül, a nyelvtanulók anyanyelvén is tartalmazzák a nyelvtani ma-
gyarázatokat, az új szavak és kifejezések fordítását. E tankönyvek a tanulási 
tanítási folyamatokban számos előnnyel rendelkeznek, többek között elősegí-
tik a nyelvoktatás hatékonyságát, fokozzák a folyamat intenzivitását (Vagner, 
1988). 

Az elemzett tankönyvek
Székely András és Székely Nyina Sag za sagom 1 című tankönyve kezdő 
nyelvtanulóknak készült kétnyelvű, hozzákapcsolt hanganyaggal. Az elem-
zett példánya a Nemzeti Tankönyvkiadónál jelent meg 2010-ben.  A tanköny-
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vírók a hétköznapi élet témáira és beszédhelyzeteire helyezik a hangsúlyt, 
külön figyelmet fordítanak a tankönyv szókincsére, mely modern, beszélt 
nyelvi szavakat és kifejezéseket takar. A tananyag elrendezése megfelel a te-
matikusság elvének: a tananyag társalgási témák és témakörök szerint van 
csoportosítva (Bárdos, 2005). Beszédközpontú, reális szituációkat modellező 
tankönyvként megállapítható, hogy a tankönyv a kommunikatív nyelvtanítás 
elvének szellemében íródott (Bárdos, 2005). A kommunikatív idegennyelvi 
tankönyvek elemzése arra világított rá, hogy az ilyen típusú tankönyvekben 
hangsúlyos szerepet kapnak a szemléltető eszközök (a kommunikatív nyelv-
oktatás számos közös vonást mutat az audiovizuális nyelvoktatás elvével), 
hiszen ezek segítségével hatékonyabbá tehetők az új lexikai egységek szem-
antizációja, így azok hamarabb építhetőek be a nyelvtanulók aktív szókincsé-
be (Kapitonov et al., 2009). Az új nyelvtani szerkezetek szintén strukturáltan, 
szituációkba ágyazva, a tematikus tananyaghoz kapcsolódóan kerülnek meg-
adásra a tankönyvben.

Irina Oszipova Kljucs 1 tankönyve egynyelvű, kezdőknek szánt 
orosz nyelvkönyv. Elemzett példánya a Corvina Kiadónál jelent meg, 2010-
ben.  A tankönyv egynyelvűsége  hivatott biztosítani (a nyelvtanáron kívül)  a 
tanulóknak a célnyelvi közeget, azáltal, hogy célnyelvi szövegeket, magyará-
zatokat, feladatokat tartalmaznak (Petneki, 2007). A tankönyvszerző külön fi-
gyelmet fordít az alapvető nyelvtani paradigmák, szintaxis megismertetésére 
és elsajátítására, hangsúlyosabban jelenik meg e tankönyvben a nyelvtan. A 
tankönyvhöz csak 2013-ban jelent meg külön CD formátumban hanganyag. 

Az elemzett tankönyvek rövid bemutatása arra enged következtetni, 
hogy a Sag za  sagom 1 tankönyv a beszédszándékot szituációk köré szervezi, 
míg a Kljucs 1 tankönyvben a nyelvről való tudás (nyelvi kategóriák és fogal-
mak rendszere) kap hangsúlyosabb szerepet.

A szemléltető eszközök rendszere
A nyomtatott tankönyvek szemléltető eszközrendszerének elemei között 
megtalálhatóak többek között a fotók, képek, rajzolt ábrák, hangzó- és képi 
anyagok. Ahogy Bárdos Jenő fogalmaz, a tankönyvi kép a nyelvtanulók 
ízlésformálója, motiváló eszköze, mindamellett egy ország „nagykövete” 
(Bárdos, 2004:9). Ebben a kontextusban érthetővé válik, hogy a szemlélte-
tés alapvető funkcióin túl (szemantizáció), az idegen nyelvi tankönyvekben 
miért kapnak hangsúlyos szerepet a szemléltető eszközök: ezeken keresztül 
ismerkedik meg a nyelvtanuló a célnyelvi ország kultúrájával, mely pozitív 
vagy negatív irányba is befolyásolhatja motivációját.
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A lefolytatott vizsgálat alapján, a két hagyományos tankönyvben a 
következő típusú szemléltető eszközöket különíthetjük el:  rajzolt képek, 
rajzolt táblázatok, rajzolt térképek, szövegközi kiemelések, autentikus 
szemléltető eszközök és hanganyag.

A Sag za sag 1 tankönyvben rajzolt képekkel és rajzolt táblázatokkal 
operáltak a szerzők és a szerkesztők, de nagy számban találhatók a tankönyv-
ben szövegközi kiemelések is szemléltetés céljából. A rajzolt képek többsége 
az új lexikai egységek szemantizációjához kapcsolódik, míg tábláztok inkább 
a nyelvtani összefüggések és törvényszerűségek szemléltetésére szolgálnak. 
Az autentikus szemléltető eszközök a tankönyvben többnyire ország ismereti 
információk átadására szolgálnak. 

A Kljucs 1 tankönyv esetében szintén megfigyelhető, hogy nagyobb 
számban tartalmaz autentikus forrásokat szemléltető eszközként, ám ezek-
hez kevés és jellemzően reproduktív feladat kapcsolódik. A tankönyvíró (a 
tankönyv hátsó borítóján lévő információknak megfelelően) igyekezett mi-
nél színesebb, figyelemfelkeltőbb tankönyvet a nyelvtanulók kezébe adni, s 
az elemzés ismeretében elmondható, hogy ez sikerült: közel azonos számú 
rajzolt képet, szövegközi kiemelést és autentikus forrást találhatunk a tan-
könyvben. 

A kutatás nem csak a tankönyvek szemléltető rendszereit vizsgálta, 
hanem azt is, hogy az elemzett nyomtatott és digitális tankönyvekben milyen 
funkciót töltenek be a szemléltető eszközök: kapcsolódik-e hozzájuk feladat, 
s ha igen, milyen típusú feladat (produktív-reproduktív, problémaközpontú - 
ismeretközlő/visszakérő). Számos ponton átfedést tapasztaltunk a vizsgálat 
során a szemléltető eszközökhöz kapcsolt feladatok esetében a két tankönyvi 
típusnál, ám ezek ismertetése nem képezi e tanulmány tárgyát.

Digitális tananyagok vizsgálata
A digitális technológia megjelenése a tankönyveket is áthatotta az utóbbi 
években, amely hatás amellett egyrészt fokozza a diákok motivációját és kre-
ativitását. Másrészt arra készteti a tanárokat, hogy új tanítási módszereket 
alkalmazzanak, emellett a tankönyvszerzők kezébe is új szemléltető eszközö-
ket ad (Benedek, 2008). A technológia újszerűségéből adódóan azonban ke-
vés a rendelkezésre álló vizsgálat, amely azt tárja fel, hogy a diákok, hogyan 
és mennyit használják az „új médiumokat” (Koltay, 2010).
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 A digitális tananyagok vizsgálatának alapját két kutatás adta, amelyek 
tankönyvkiadók által készített digitális, digitalizált tananyagok, tankönyvek 
vizsgálatával foglalkoztak 2009-ben (Fischerné, 2009) és 2011-ben (Fischer-
né, 2011). A két kutatás a jelzett időpontokban a tankönyvpiacon legnagyobb 
szerephez jutó tankönyvkiadók által megjelentett minden elérhető digitális 
tananyagot, tankönyvet számba vett. E számba vétel tehát átfogó és alapos 
képet adott az elérhető digitális kiadványokról. Az említett két kutatásban 
elemzőként magam is (Márhoffer Nikolett) részt vettem, így a kiválasztott 
tananyagokat jól ismerem. E kutatások során elemzett tananyagok közül négy 
darab került kiválasztásra. 

        Az alapkutatásból kiválasztásra került négy digitális tananyag a kö-
vetkező:

- Kálmán Kata: Kezdőbetűk – Szövegértés, szövegalkotás - CD-ről indítható 
változat, Műszaki Kiadó.

- Eszetrgályosné Földesi Katalin (2008): Első olvasókönyvem Interaktív tan-
anyag. Apáczai Kiadó.

- Antalné Szabó Ágnes: Anyanyelvi gyakorlófüzet a 3-4. osztály számára. - 
Interaktív flipbook az Anyanyelvi gyakorlófüzet a 3-4. osztály számára című 
tankönyvhöz. Nemzeti Tankönyvkiadó.

- Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné (2010): Nyelvtan és helyesírás 4. Apáczai 
Kiadó.

A vizsgálandó tananyagok kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy minél 
változatosabb példákon tudjuk feltérképezni a vizsgálat tananyagtípus, azaz 
a magyar nyelv oktatás kezdő, bevezető szakaszának digitális tananyagokban 
alkalmazott szemléltető eszközrendszerét. Fontosnak tartottuk, hogy a tan-
anyagok különböző kiadási évből kerüljenek ki, hiszen ebben az időszakban 
rohamos fejlődésen ment keresztül a tankönyvkiadás ezen területe. Valamint 
olyan tananyagot is szerettünk volna bevonni, amely a kezdő szakaszon túl 
lépve a következő korosztály számára készült, ezzel is szélesítve a megjelenő 
szemléltető eszközök sorát.

Szemléltető eszközök rendszere
A vizsgálat elsődleges feladata a szemléltető eszközök összegyűjtése és lis-
tázás volt. Az elemzés során listázásra került minden olyan elem, amely eltér 
a hagyományos, nyomatott tankönyvi szemléltető eszközöktől. Így tehát a 
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következő digitális szemléltető elemeket gyűjtöttük össze:

- Behívható hanganyag (Mely hanganyagok jellemzően a képekhez 
kapcsolva azonos felületen jelennek meg, esetleg a feladatok, látott 
szövegek, hangok felolvasását, hangos kiejtését jelentik.)

- Animációk (Ezek a rajzolt mozgó képek többnyire a feladatok része-
ként, annak illusztrálására jelennek meg.)

- Behívható plusz információs sávok (Ezek olyan elemek, amelyek 
adott leckénél további információkat, képeket, leírásokat tartalmaz-
nak.)

- Digitális feladatok (A hagyományos tankönyvi feladatok digitali-
zált, interaktív táblán, számítógépen végezhető változata, e feladatok 
gyakran a hagyományos tankönyvben is szerepelnek, azonban digita-
lizált változatuk motiváló erővel hathat a feladatvégzésre.)

- Visszajelzés, feladatellenőrzés (A vizsgált digitális tananyagok 
mindegyike rendelkezett feladatellenőrző rendszerrel, ami azt jelen-
ti, hogy a digitális feladatokat ellenőrzi és értékeli százalékos vagy 
pontos formában, néhány esetben szöveges visszajelzéssel.)

- Szerkeszthető elemek (A digitális tábla általában önmagában tartal-
maz egy szerkesztő panelt, amely segítségével az éppen megjelenített 
felület könnyedén szerkeszthető, bizonyos részek kitakarhatóak, míg 
más részek kiemelhetőek. Emellett gyakran a digitális tananyagok is 
szerkeszthetőek, ami azt jelenti, hogy a fejezetek, leckék, sőt a tan-
anyag egyes elemi is szerkeszthetőek és variálhatóak, mozgathatóak. 
Ezzel a lehetőséggel élve a tanár könnyen tehet belső utalásokat a 
tananyagokban, továbbá választhatóan építheti fel az egyes leckéket, 
fejezeteket.)

        A digitális elemek listáját áttekintve a digitális szemléltető eszközö-
ket funkciójuk és az alkalmazásukhoz kapcsolt lehetőségek szerint csoporto-
sítottuk. A csoportok azt segítik láttatni a megjelenő funkciók bemutatásán 
túl, hogy miben más, több egy digitális szemléltető elem egy hagyományos, 
nyomatott tankönyvben szereplő szemléltető eszköznél.

- A vizsgált tananyagok digitális tankönyvi elemeinek nagy százaléka 
a hagyományos, nyomatott tankönyvi elemek digitalizált változata. 
Ide tartozik a nyomtatott tankönyvek digitális megjelenítése, mely-
nek részei a digitalizált feladatok. Ezek csupán a technológia nyújtot-
ta lehetőség által motiválnak.
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- A digitális tankönyvi eszközök közül számos elem a hagyományos 
tankönyv használatával is alkalmazható, azonban ebben a formátum-
ban jelentősen megkönnyíti a tanári munkát. Ilyen elemek például a 
hanganyag és képanyag azonos felületen történő megjelenítése, vagy 
a fejezetek egyes leckéinek, azok egyes részeinek tetszőleges módón 
történő variálhatósága, azaz a tananyag moduláris építkezése. Emel-
lett nagyban segíti a pedagógiai módszertan egyik fontos elemének 
alkalmazását a differenciálást azzal, hogy adott részekben gombnyo-
másra behívható extra ismeretek, kiegészítő információk vannak je-
len a tananyagban.

- Abban az esetben valósul meg a komplex tanulás tér egy digitális 
tananyag alkalmazása során, hogyha a médiumok nem egymást kö-
vetően jelennek meg, hanem együttesen és létrejön egy a multimé-
diás eszközöket is alkalmazó, valódi interakciót nyújtó tanulási tér. 
Erre a vizsgálat tananyagokban kevés példát láthattunk.

Összegzés
A vizsgálat fókuszába a két tankönyvi típus szemléltető eszközeinek különb-
ségeit helyeztük. A nyomtatott és a digitális tankönyvek szemléltető rendsze-
reinek összevetése során megállapítást nyert azon feltételezésünk, hogy a két 
tankönyv jól elkülöníthető szemléltető apparátussal rendelkezik.

A nyomtatott tankönyvek szemléltető eszközei a nyelvtanuló 2 ér-
zékszervét (látás-hallás) aktivizálják a tanulás során, míg a digitális tan-
könyvek az érzékszervek szélesebb spektrumát (az interaktív táblán történő 
finom motorikus mozgások) képesek bevonni a tanulási-tanítási folyamatba. 
A hagyományos tankönyvek statikusságával szemben az interaktív tanköny-
vek dinamikus tankönyvhasználatot tesznek lehetővé.  Az, hogy a nyomta-
tott tankönyvek még mindig a nyelvoktatás leggyakrabban használt eszközei, 
vizsgálatunk eredményei szerint, a bennük nagy számban megtalálható au-
tentikus forrásoknak/szemléltető eszközöknek köszönhető. Ezek az elemek 
olyan értékkel bírnak, melyek túlmutatnak a megértést segítő funkción és 
kulturális, esztétikai élményt is nyújtanak a nyelvtanulóknak. Ezzel szemben 
a digitális tananyagok első sorban animációkat hívnak segítségül az ismere-
tek kontextusba helyezéséhez.

A vizsgálatunkból kitűnik, hogy a tanulási-tanítási folyamat különbö-
ző szakaszaiban használhatóak eredményesebben a vizsgált tankönyvi típu-



366

sok. A folyamat ismeretátadó/közlő szakaszában a nyomtatott tankönyv tűnik 
célravezetőbbnek, míg a visszacsatoló/értékelő szakaszban a szükséges tanu-
lói motiváció elérését a digitális tankönyv támogatja hatékonyabban.
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A DEBRECENI EGYETEM 
SPORTSZAKEMBER KÉPZÉSEIBEN 

RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK 
TANULÁSI MOTIVÁCIÓI

Németh Petra
Debreceni Egyetem

Kutatásom az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 
4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt 
keretei között valósult meg. Debrecen egy sok sporttehetséggel, kiváló 
sporteredményekkel, lehetőségekkel és infrastruktúrával rendelkező város, 
mégis egyetemi szintű sportszakember képzéseit tekintve némi elmaradás 
figyelhető meg. A Debreceni Egyetem Magyarország egyik legnevesebb 
és legmagasabb szintű végezettségeket adó, széles képzési lehetőségekkel 
rendelkező egyeteme, mely két sport irányú képzést kínál a leendő és a már 
meglévő hallgatói számára. Kutatásom első fázisában e két sportszakember 
képzés vezetőjével, szakképzési koordinátorával készítettem interjút. Első 
interjúmat Lőrincz Mónika, szakképzési koordinátorral készítettem el, a 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának keretein belül folyó 
sportkommunikátor felsőfokú szakképzésről. Sajnos kifutó rendszerről 
beszélünk, hiszen jövőre a felsőoktatási szakképzés veszi át a helyét, amiben 
a sportkommunikátor már nincsen jelen. Így nem is tudni, lesz-e tovább 
jövője. A sportkommunikátor felsőfokú szakképzés 2010-ben indult, az 
első évfolyam 20-22 fő volt, ez a létszám volt minden évben a jellemző, az 
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utolsó évfolyam viszont 10 fővel lett engedélyezve. Alapvetően gyengébbek 
összehasonlítva egy BA-s ( egyetemi alapképzés ) csoporttal szemben, 
viszont nagyon erős sport érdeklődéssel rendelkeznek. Változó eredményűek 
a tanulók, inkább közepes jeggyel zárul a képzés. Itt szakmai vizsga van, 
írásbeli, szóbeli tételekkel, vizsgarészekkel, elég sokrétűen mérettetnek meg. 
Sajnos az óralátogatással gondok vannak, éppen ezért az írásbeli vizsgájuk 
sokszor nem zárul jó eredménnyel, de a szóbelivel sokszor javítanak rajta. 
Ennek ellenére viszont a képzés biztosít számukra olyan kompetenciákat, 
amelyekkel meg tudják állni a helyüket a munkaerőpiacon. Volt már számos 
visszajelzés, többnyire sportegyesületetek részéről, hogy kiválóan meg 
tudják állni a helyüket akár egy adminisztratív összefoglaló állásban, hiszen 
a képzés alkalmával megtanulnak jól kommunikálni. A sport területén is elég 
sok alapozást kapnak, sporttörténetről, médiáról, jogról, sok olyan területet 
érintenek, amik nélkülözhetetlenek, és ezáltal a sportéletben, mint egyféle 
közvetítő ember lehetnek jelen. Az, hogy mennyire tudják ezt a valóságban 
is végrehajtani, csakis rajtuk múlik. Van olyan is, aki továbbtanul egyetemi 
képzésben és felhasználja a beszámítható 60 kreditet, amit a felsőfokú 
szakképzés során megszerez. Az anyag többnyire a bölcsészkaron lévő 
órákból lett összeválogatva, hozzátéve specifikus tantárgyakat, amik csak 
nekik szólnak. A teljesítés módja és a követelmények megegyeznek a BA-s 
hallgatók követelményeivel, épp ez a képzési struktúra lényege, hogy 
ugyanazt tanulják, ugyanazzal a teljesítési feltételekkel, és ezért lehet majd 
beszámítani. Ez akár egy motiváció is lehet a továbbtanulásra.
Második alkalommal Dr. Borbély Attila egyetemi docenssel, a 
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Sportgazdasági és –
menedzsment tanszékének tanszékvezetőjével készítettem interjút, a 2010-
ben indult sportszervező BSc. képzésről. A szak 2008-ban jött létre, korábban 
is volt tervbe, hogy sport mesterképzést és alapképzést bevezessen az 
egyetem, de nem volt meg hozzá a megfelelő személyi muníció, hiszen nem 
volt az egyetemen sporttudományi PhD-val rendelkező szakember. Végül 
2010-ben indult el a szak a pótfelvételi eljárás keretében 24 hallgatóval, 
sajnos ekkor még csak költségtérítéses helyek voltak. A második évben 60 
fővel indult és már államilag támogatott képzésként is lehetőség volt a 
meghirdetésre. Ekkor a jelentkezők kor összetétele is kissé megváltozott, 
fiatalabbak jelentkeztek. A harmadik évben, jelenleg pedig közel 90 hallgatója 
van a szaknak 66 államilag támogatott hellyel. A hallgatói létszám és az 
érdeklődés egyaránt, évről-évre növekedett, ami a jövőben is remélhetőleg 
meg fog maradni. A szak hallgatóit tekintve a hozott tanulmányi átlaguk jó, 
hiszen ahhoz, hogy sikeres felvételt nyerjenek, közel 360 pontot kell elérniük, 
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ami egy erős négyes tanulmányi eredményt jelent. Többségében pedig a 
jelentkezők sportvezetők vagy sporttal foglalkozó szakemberek szeretnének 
lenni. A tekintetben felmérés nem történik, hogy verseny vagy élsportolók 
milyen százalékban választják ezt a képzést, de egy biztos, az itt tanulók erős 
sportszervezői érdeklődéssel rendelkeznek. Interjúalanyom továbbá kiemelte 
a képzés gyakorlatorientáltságának fontosságát is, hisz az elmélet mellett, 
hiszen a végzős hallgatóknak kötelezően teljesíteniük kell sportgazdasági és 
sportszakmai gyakorlatot sportegyesületeknél. Ily módon az órák vegyesek, 
50%-a sportszakmai, 50% pedig sportgazdasági irányultságú. Felvetődött 
bennem a gondolat, hogy egy ilyen nagy egyetemen, mint a Debreceni 
Egyetem, mi a sportszakmai képzések jövője, milyen lehetőségekkel bővül a 
terület, feltettem tehát a kérdést interjúalanyomnak is. Meglepő módon az 
elkövetkezendő éveket tekintve igen kecsegtetőek a lehetőségek a jövőt 
tekintve, hiszen az egyetem elnyert egy TÁMOP-os pályázatot, Eger és 
Nyíregyháza, mint bedolgozó konzorciumi partner segítségével, a Társadalmi 
Mobilitás Programban a felsőoktatás pontjának fejlesztése céljából. A 
Debreceni Egyetem, mint konzorciumi vezető ( Borbély Attila szakmai 
vezetésével ) 2 éven keresztül sportközgazdász mesterképzést fog kifejleszteni 
magyar és angol nyelven, részben a másik karon sportmérnöki képzés lesz 
szintén magyar-angol nyelven, a harmadik irány pedig az orvostudományi és 
egészségügyi centrumban lesz, ott pedig sportrehabilitációs szakirányú 
képzések és népegészségügyi sportszervezői képzések fognak indulni. Ezen 
kívül még egy orvosi laboratórium kerül kifejlesztésre, illetve létrejött az 
orvosi karon a sportélettani intézeten belül egy sportélettani tanszék is. A 
képzések és körülmények megismerését követően a képzésben részt vevő 
hallgatókat kérdeztem le kérdőíves módszerrel, melynek segítségével 
összesen 104 kérdőív került kiértékelésre. A kérdőívet teljesen egyénileg, 
három kérdéskör – általános információk, tanulmányok, sport – köré 
csoportosítva alakítottam ki, mely összesen 49 kérdésből állt. Az általános 
információkon túl rátértem a hallgatók tapasztalataira, véleményére a 
képzéssel kapcsolatban, amiben részt vesznek, a megszerzett kompetenciák 
hasznosíthatóságára, a jövőképükre, majd a sportmúltjukra, valamint a 
sportélet és a tanulmányok közötti összefüggésekre. Hipotéziseim a 
következőek voltak: első hipotézisem, hogy a sportkommunikátor felsőfokú 
szakképzésben részt vevők, a képzés adta kompetenciákat nem látják 
elégségesnek – szemben a sportszervezős hallgatókkal – a későbbi eredményes 
munkakereséshez. Második hipotézisem, hogy a sport, mint támogató és 
erősítő tényező jelenik meg a hallgatók életében, nem pedig akadály, ami a 
tanulás rovására megy. Az első hipotézisem beigazolódott, ugyanis a 10 
sportkommunikátoros hallgatós közül 5-en azt gondolják, hogy nem 
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elegendőek a megtanult kompetenciák, 1 fő nem válaszolt, 4-en pedig igennel 
feleltek. Ezzel szemben a 94 sportszervező szakos hallgató közül 60-an 
gondolják azt, hogy sikeresen fognak munkát találni a szak elvégzését 
követően, 25-en gondolják ennek az ellenkezőjét, 9-en pedig nem válaszoltak. 
Második hipotézisem szintén beigazolódott, hiszen a rendszeresen / 
versenysportolók többségének érzelmi, fizikai többletet ad a sport, nem jelent 
akadályt. Megvizsgáltam továbbá, hogy a hallgatók a felsőoktatási 
intézménybe való jelentkezésnél az adott képzést jelölték-e meg elsőként. A 
sportszervező BA-s 94 hallgató közül 68-an válaszoltak igennel, 36-an pedig 
nemmel. A képzés specializáltságára való tekintettel úgy gondolom, a nem 
válaszok aránya kissé nagy, hiszen a hallgatók 1/3-a nem az adott képzésben 
képzelte el a jövőjét. Ezt követően a képzésbe való motivációs tényezők 
vizsgálata következett. A hallgatók hat válaszlehetőség közül választhattak, 
hogy mi motiválta őket arra, hogy a képzésbe jelentkezzenek. A 94 hallgató 
közül a legtöbben a sportot ( 34 válaszadó ) jelölték meg, a sport szeretetét, 
kiskoruktól fogva való kötődést a sporthoz. Ezután következett a jó 
elhelyezkedés, 28-an gondolták azt, hogy az egyetem elvégzését követően jól 
el fognak tudni helyezkedni sportszervezőként, az ezt követő harmadik 
leggyakoribb válasz pedig az volt, hogy minden álma ez volt, 25 fő vélekedett 
így. Csupán 4 hallgató gondolta úgy, hogy legfőbb motivációja az volt, hogy 
nem volt más választása, a legkevésbé gyakori pedig a szülői nyomásra 
bekövetkezett választás volt ( 3 fő ). A szak előnyeit tekintve a hallgatók első 
három tényezőként a következő válaszokat jelölték meg: jó közösség, 
felkészült tanárok és jó hangulatú órák, hátrányként pedig az első helyen 
megkérdőjelezhetetlenül a kevés gyakorlati óra áll, ezt követi a rugalmatlan 
ügyintézés, majd a nem megfelelő szakmai oktatás. Ehhez kapcsolódott a 
következő kérdésem is, melyre a hallgatók kifejthették szabadon a 
véleményüket. Arra voltam kíváncsi, hogy min változtatnának a felsőoktatási 
intézmény gyakorlatában, ha lenne rá lehetőségük. A sportkommunikátor 
FSZ-ben részt vevők válaszaiban a tantárgyakra koncentráltak, több sporttal 
kapcsolatos tárgyat és kevesebb töltelék tárgyat szeretnének, és több szakmai 
ismeretet szeretnének, hogy később olyan kompetenciákkal rendelkezzenek, 
amelyekkel a munkaerőpiacon el fognak tudni helyezkedni. Ezzel 
párhuzamban a sportszervezős hallgatók a gyakorlati oktatás hiányára 
helyezték a hangsúlyt, hiszen kiemelték, hogy a sportszervező munkakör 
alapfeltétele, hogy éles helyzetekben is meg tudják állni a helyüket, konkrét 
problémákkal szembesülve. Ezen kívül az ügyintézés minőségén javítanának, 
hogy ha lenne rá lehetőségük, valamint a sportkommunikátoros hallgatókkal 
egyetértésben több szakmai ismeretet szeretnének tanulni. A 104 fő közül 36-
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an nem válaszoltak erre a kérdésre, 16 fő nem változtatna semmin, tehát ebből 
követezik, hogy 52 fő változtatna a képzések gyakorlatán. A sportképzést 
tekintve a sportolók arányának megvizsgálása is fontos pont. A 104 hallgató 
közül 34-34 fő sportol versenyszerűen és rendszeresen, míg 18-an gyakran, 
6-an néha, 12-en pedig egyáltalán nem sportolnak semmit, akik okként az 
időhiányt emelték ki. E kapcsán megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy 
aki nem sportol, soha nem is sportolt, ő hogyan tudná hitelesen megállni a 
helyét sportszakemberként? Fontos pont továbbá, hogy a képzésekben részt 
vevők több, mint fele versenysportoló vagy rendszeresen sportol, részt 
venne-e egyetemi szintű edzői képzésben, ha lenne a Debreceni Egyetemen. 
A válaszadók igen nagy hányada, 64 fő válaszolt úgy, hogy mindenképpen, 
nagyon szeretné, ha lenne sportedzői képzés az egyetem keretein belül, 
tekintve, hogy 20 fő nem is válaszolt, 1 fő nem tudja, és csupán 16-an 
gondolják úgy, hogy nem vennének részt. Az utolsó kérdés keretein belül a 
sport szociológiai hatására tértem ki, a hallgatók igen, nem választ adhattak 
az ezen a csoporton belüli kérdésekre. Négy tényezőt emelnék ki: jutott-e már 
munkalehetőséghez a sport által, alakult –e már ki igaz barátság a sport által, 
alakult-e már ki párkapcsolata a sport segítségével, illetve jutott-e már 
bármilyen anyagi forráshoz a sport révén. Az eredmények tekintetében 
egyértelműsíthető, hogy a sportnak, sportolásnak óriási hatása van az egyén 
életére, szociális hálójának kialakulására. A 104 válaszadó közül 45-en 
jutottak már munkalehetőséghez, ami elég nagy arány, emellett pedig 57-en 
jutottak már anyagi juttatáshoz a sport által. Az emberi kapcsolatok terén 94 
válaszadónak alakult már ki szoros barátsága a sport révén, és 31 személynek 
pedig párkapcsolata. E kapcsán elmondhatjuk, hogy a sportolás az élet 
minden területén kedvező hatással bír, hisz nemcsak a testi, az erkölcsi és 
szellemi fejlődéshez is hozzájárul. Egyéb kutatási kérdéseimre adott válaszok: 
a nemek arányát tekintve 54 lány és 50 fiú vesz részt a képzésekben. A 
hallgatók középiskolai tanulmányai kapcsán összesen 16-an érkeztek 
szakközépiskolából, míg 88-an gimnáziumból érkeztek, a képzések 
lebontásában azonban a 10 sportkommunikátoros hallgató közül 3-an érkeztek 
szakközépiskolából, ami az összes létszám majd 1/3-a, míg az egyetemi 
képzésben részt vevőknél ez a szám a hallgatók kissé több, mint 13%-át teszi 
ki. Fontosnak tartottam rávilágítani, hogy a felsőfokú szakképzésben tanuló 
hallgatók jelentkeztek-e egyetemi képzésbe, hisz úgy gondoltam előzetesen 
feltételezéseim alapján, hogy nem az FSZ volt az első számú tervük a 
középiskola befejezését követően; az eredmény is ezt mutatja: 5-en 
jelentkeztek egyetemi képzésbe, de nem vették fel őket, 2-en egyáltalán nem 
jelentkeztek, valamint meglepően 3 hallgató van, akik az FSZ mellett 
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egyetemi képzésben is részt vesznek. A hallgatók válaszadásai alapján a 
sportba fektetett energia szinte minden esetben megtérül. Kutatásom 
eredményeinek hasznosíthatóságát három területen emelném ki: az első, a 
már meglévő és a leendők hallgatók számára egy képet biztosít a képzésről, 
hogy mire számítsanak, mi a véleménye hallgatótársaiknak a képzés 
színvonaláról, mik az eddigi tapasztalataik kivetítve a közösségre, az 
oktatásra, a tanárokra, a gyakorlatokra és sok egyéb más tényezőre. A 
vezetőség számára is hasznos lehet, hogy a későbbiekben miként alakítsák a 
képzés menetét, mire kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, mik azok az 
előnyök, amiket tovább lehetne fejleszteni és a szak erősségeként prezentálni, 
valamint milyen marketing stratégia alkalmazása lenne megfelelő akár a 
hallgatói létszám bővítése érdekében. Összegzésképpen elmondható, hogy 
kutatásom eredményesnek bizonyult, hiszen a kérdőívek kitöltése több, mint 
50%-os arányú lett, értékelhető válaszokkal és hasznosítható, a gyakorlatba is 
átültethető eredményekkel. A hallgatók nagy része sport irányú érdeklődéssel 
rendelkezik, és a képzésbe való jelentkezés motivációinak összesítéseként a 
sport szeretetét és a sport iránti érdeklődést, valamint a sport területén való 
elhelyezkedés reményét emelhetjük ki. Mind a felsőfokú szakképzés, mind 
pedig az egyetemi képzés gyakorlatáról elmondható a sokszínű ismeretátadás, 
hogy a hallgatók minden olyan kompetenciával rendelkezzenek majd a 
nagybetűs életbe kilépve, amely hozzásegíti őket a munkában, magánéletben, 
szakmai karrierben való érvényesüléshez, és, hogy kiváló, szakmailag 
magasan képzett sportszakemberek legyenek. Remélem, hogy kutatásommal 
némi betekintést, és egy átfogó képet tudtam adni a Debreceni Egyetemen 
található sportszakember képzésekről, bővíteni tudtam a sport és 
neveléstudomány szakirodalmát, valamint remélem, hogy minden, a téma 
iránt érdeklődőnek hasznos információkat tartalmaz a munkám. A 
sportszakember képzések elengedhetetlen feltételei és alapképzései az 
egyetemeknek, hiszen a sport nem másról szól, mint a kitartásról, és az 
emberfeletti eredmények elérésének képességéről, hiszen a sport adta erkölcsi 
és szellemi értékekkel az élet minden területén sikeresek lehetünk. 
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A KARCSÚSÁGIDEÁL 
INTERNALIZÁCIÓJA ÉS A KÖTŐDÉS 

KAPCSOLATA A TESTTEL VALÓ 
ELÉGEDETLENSÉGGEL

Pukánszky Judit
Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és 

Szociális Képzési Kar, 
Szeged, Magyarország

Absztrakt

A média mint a testi megjelenésre vonatkozó kulturális elvárások jelentős 
közvetítő közege, realisztikusnak és könnyen elérhetőnek tünteti fel a karcsú 
testideálokat. Főként női médiafogyasztók esetében, a médiahasználat társas 
összehasonlítást eredményezhet, mely a karcsúságideál internalizációja esetén 
fokozhatja a testi elégedetlenséget. A bizonytalan kötődéssel jellemezhető nők 
hajlamosak lehetnek internalizálni és követni a külső megjelenésre vonatkozó 
standardokat, így a bizonytalan kötődés kapcsolatba hozható a testsúllyal 
kapcsolatos aggodalommal. Jelen kutatás célja annak feltárása, hogyan 
függ össze a médiahasználat gyakorisága, a médián keresztül közvetített 
karcsúságideál internalizációja valamint a felnőttkori kötődés dimenziói a 
testi elégedetlenséggel, valamint annak megállapítása, mely vizsgált tényező 
gyakorol erőteljes hatást a testképre. 

Kulcsszavak: testkép, média, kötődés, internalizáció, társas összehasonlítás
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Bevezetés

A testkép komplex, többtényezős konstruktum, mely magában foglalja 
az egyén észleleteit, érzéseit, gondolatait, viselkedését (Grogan 2006). A 
testképet nem lehet szigorúan állandó vonásként tekinteni, mivel kontextuális 
hatások, mint a médián keresztül közvetített üzenetek, akár átmenetileg, akár 
hosszú távon befolyást gyakorolhatnak rá (Cash 2002). A nyugati kultúrákban 
a nőkre jellemző széleskörű testi elégedetlenséget normatív jelenségként 
tartják számon, így a testi megjelenéssel és testsúllyal való elégedetlenség 
napjainkban a nőiség élményéhez hozzátartozó természetes jelenség (Rodin 
1985). Spitzer, Henderson és Zivian (1999) vizsgálatában az egyetemisták 
több mint 80%-ka számolt be testi elégedetlenségről. 

A testi megjelenésre vonatkozó kulturális elvárások közvetítésében 
a média szerepe igen jelentős, mely erőteljes hatást gyakorol a testképre 
(Tiggemann 2002). A médiában az idealizált, légiesen karcsú női testeket 
realisztikusnak, és bárki számára könnyen elérhetőnek tüntetik fel (Thompson 
és mtsai. 1999).

Thompson és munkatársai (1999) három fő szociokulturális forrást, a 
kortársak, a szülők és média szerepét hangsúlyozták, melyek hozzájárulhatnak 
a testképzavarok és a táplálkozási zavarok kialakulásához. Érvényesülésüket 
két mechanizmus segíti elő: 1) a mások külsejével való összehasonlítási 
hajlam, valamint 2) a megjelenésre vonatkozó szociokulturális ideálok 
internalizációja. 

Mivel a női identitás hangsúlyos tényezője a megjelenés, fokozott 
distresszt okozhat az aktuális testi megjelenés és a médiában bemutatott 
idealizált testek közötti diszkrepancia észlelése: internalizált karcsúságideál 
esetén minél nagyobb különbséget észlel az egyén, annál nagyobb mértékben 
fokozódik a saját testével való elégedetlensége (Halliwell és Dittmar 2006).

Cash és munkatársai (2004) vizsgálatában kapcsolatot találtak az 
egyetemisták testképpel való elégedetlensége és kevésbé biztonságos kötődés 
között. Más vizsgálatban a bizonytalan kötődés és étkezési zavarokkal járt 
együtt klinikai és nem klinikai mintán (Ward és mtsai. 2000). Hardit és 
Hannum (2012) szerint a szorongó kötődést mutató személyek nagyobb 
valószínűséggel internalizálják a média által közvetített karcsúságideált. 
Több kutató (pl. Baldwin és mtsai. 1996; Csóka és mtsai. 2007) ajánlása 
szerint diszkrét kötődési kategóriák vizsgálata helyett a szorongás és elkerülés 
dimenzióira érdemes fókuszálni. 
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Célok és hipotézisek

Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, mely változók határozzák meg a testtel 
való elégedetlenséget, illetve a kötődés dimenziói vagy a médiából érkező 
nyomás hat-e erőteljesebben a testtel való elégedetlenségre? Hipotéziseink 
a következőek voltak: 1. Akik több időt töltenek médiafogyasztással, 
nagyobb mértékben internalizálják a karcsúságideált illetve jellemzőbben 
mutatnak fokozott testi elégedetlenséget. 2. A média közvetítette testideálok 
internalizációja esetén nő a diszkrepancia az aktuálisnak és ideálisnak vélt 
testképek között. 3. Nagyobb fokú internalizáció és aggodalmaskodás 
kapcsolatba hozható a karcsúság iránti késztetéssel, a testi elégedetlenséggel 
és a negatív testi attitűdökkel.

Módszerek

Vizsgálati személyek

A vizsgálat a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális 
Képzési Karán történt 2013 januárjától. 355 fő 18-25 év közötti (M = 20,44, 
SD = 1,32) hallgatónő vett részt a keresztmetszeti, önkitöltős kérdőíves 
vizsgálatban. A hallgatók átlagos testsúlya 60,41 kg (SD = 9,72), az átlagos 
testmagasság 166,61 cm (SD = 6,14), a testtömeg-index (BMI) átlaga = 21,76 
kg/m2 (SD = 3,21). 

Mérőeszközök

A kérdőíves vizsgálat során tájékozódtunk a hallgatók életkoráról, 
testmagasságáról, testsúlyáról.  Ezt követően szépség- és testideálokkal 
közvetítő médiahasználat heti átlagos óraszámát mértük fel, mely kiterjedt 
a női magazinokra, divatmagazinonra, életmóddal, divattal foglalkozó 
TV műsorokra, filmsorozatokra, szappanoperákra, az életmóddal, divattal 
foglalkozó internetes oldalakra és a videóklipekre.  Például: „Egy héten hány 
órát töltesz filmsorozatok, szappanoperák nézésével?”, „Egy héten hány órát 
szoktál videoklipeket nézni?”.  

Evészavar Kérdőív (Eating Disorder Inventory): az Evészavar 
Kérdőív Garner és mtsai (1983) nevéhez köthető (magyar adaptáció: Túry 
és Szabó 1997), mely az evészavarok többdimenziós elképzelésén alapul. 
A vizsgálat során két alskáláját alkalmaztunk: a karcsúság iránti késztetés 
és a testtel való elégedetlenség alskálát. A karcsúság iránti késztetés skála 
megbízhatóságát jelző Crobach alfa értéke: 0,89 (item = 7, M = 17,71, SD = 
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8,17), a testtel való elégedetlenség skála megbízhatóságát jelző Crobach alfa 
értéke: 0,87 (item = 9, M = 15,52, SD = 8,4).

Testi attitűdök tesztje (Body Attitude Test): a 20 tételből álló kérdőívet 
Probst és munkatársai (1995) dolgozták ki, mellyel a szubjektív testélmény és 
a saját testtel kapcsolatos attitűd vizsgálható. A mérőeszközt Túry és Szabó 
(2000) adaptálta magyar nyelve. A kérdőív megbízhatóságát jelző Cronbach 
alfa értéke: 0,86 (item: 20, M = 54, SD = 13,30).

Fallon-Rozin emberalakrajz teszt: a tesztet Fallon-Rozin (1985) 
dolgozta ki, melyben a vizsgálati személynek 9 eltérő tápláltsági állapotú 
figura közül kell kiválasztania a saját testéhez és testideáljához hasonló 
figurát. A Fallon-Rozin teszt azonban csak a soványság utáni vágyat méri, az 
izomzat növelése iránti törekvéseket nem lehet általa vizsgálni (Tiggemann 
2004).

Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív 
(Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3, SATAQ-3, 
magyar fordítás: Czeglédi Edit n.d.; Papp, Czeglédi, Túry 2011): a kérdőív 
az evészavarokban és testképzavarokban szerepet játszó, média közvetítette 
társadalmi hatásokat vizsgálja. A 30 tételből álló kérdőívet Thompson és 
munkatársai (2004) dolgozták ki. A kérdőív a következő négy skálát foglalja 
magában: internalizáció – általános, internalizáció – kisportolt nyomás és 
információ. A skálák belső konzisztenciáját jelző Cronbach-alfa mutatók 
a következők: internalizáció, általános: Cronbach alfa: 0,93 (item: 9, M = 
23,66, SD = 9), internalizáció, kisportolt: Cronbach alfa: 0,81 (item: 5, M = 
13,95, SD = 4,76), nyomás: Cronbach alfa: 0,91 (item: 7, M = 18,86, SD = 
7,48), információ: Cronbach alfa: 0,88 (item: 9, M = 25,50, SD = 8,14). 

A Kapcsolati Skálák Kérdőív (Relationship Scales Questionnaire). 
A kérdőívet Griffin és Bartholomew (1994) dolgozta ki, mely a közeli 
kapcsolatokra vonatkozóan vizsgálja a kötődés következő négy stílusát: 
biztonságos, elkerülő, bizalmatlan és aggodalmaskodó. A magyar adaptáció 
Csóka és munkatársai (2007) nevéhez köthető, a kutatók a diszkrét kötődési 
minták mérése helyett az aggodalmaskodás és függetlenség dimenziók 
vizsgálatát javasolják, így a két dimenzión elért alacsony pontszám alapján 
mérhető a biztonságos kötődés. A mérőeszköz megbízhatóságát jelző 
Cronbach-alfa értékei a következőek: aggodalmaskodás dimenzió skáláján a 
Cronbach-alfa: 0,71 (item: 3, M = 8,02, SD = 3,29), függetlenség dimenzió 
skáláján a Cronbach-alfa: 0,69 (item: 4, M = 15,22, SD = 3,21).  
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Eredmények

Az adatok feldolgozásához IBM SPSS Statistics 20 statisztikai programot 
használtunk. 

Lineáris regresszióanalízist alkalmaztunk annak vizsgálatára, 
mely médiahasználattal kapcsolatos tényezők prediktorai a testtel 
való elégedetlenségnek. A független változók a következőek voltak: 
médiahasználattal töltött átlagos heti óraszámok, a Megjelenéssel 
Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív skálái, a Kapcsolati Skálák 
Kérdőív két dimenziója és a testtömeg-index. Az eredmények szerint a 
következő változók a testtel való elégedetlenség szignifikáns prediktorai: 1. 
BMI  β = 0,47, t(341) = 11,36, p < 0,001, 2. internalizáció (általános)  β = 
0,32, t(341) = 7,50, p < 0,001, 3. aggodalmaskodás  β =0,15, t(341) = 3,47, 
p < 0,001. Tehát az internalizáció jelen mintán erőteljesebb prediktora a 
testtel való elégedetlenségnek, mint az aggodalmaskodás, mely szorongó 
kötődésre utalhat. Az eredmények szerint a vizsgált változók a testi attitűdök 
varianciájának 39 százalékát magyarázzák meg, R2 = 0,39, F(3, 341) = 76,83, 
p < 0,001. A médiahasználat átlagos óraszámaira vonatkozó változók jelen 
mintán nem befolyásolták a testtel való elégedetlenséget. 

A Fallon-Rozin teszttel vizsgált ideális - aktuális testkép ordinális 
változót az internalizáció (általános) intervallum változóval korreláltattuk, 
Sprearman korrelációt alkalmaztunk. Az ideális - aktuális testkép különbsége 
és az internalizáció (általános) változók között szignifikáns negatív korrelációt 
kaptunk (rs = - 0,31, p < 0,01).

Pearson korrelációk eredményei szerint a karcsúságideál 
internalizációja szignifikáns pozitív összefüggést mutatott a testi attitűdökkel 
(rp = 0,55, p < 0,001), a testtel való elégedetlenséggel (rp = 0,38, p < 0,001) 
és a karcsúság iránti késztetéssel (rp = 0,52, p < 0,001). Az aggodalmaskodás 
szignifikáns pozitív összefüggést mutatott a testi attitűdökkel (rp = 0,38, p 
< 0,01), a karcsúság iránti késztetéssel (rp = 0,30, p < 0,01) és a testtel való 
elégedetlenséggel (rp = 0,26, p < 0,01). 



379

Összefoglalás

Első hipotézisünk, akik több időt töltenek médiafogyasztással, nagyobb 
mértékben internalizálják a karcsúságideált illetve jellemzőbben mutatnak 
fokozott testi elégedetlenséget, nem sikerült igazolni. A kapott eredmény 
ellentmond korábbi kutatási eredményeknek (pl. Tiggemann 2002), lehetséges, 
a minta jellege meghatározó, mivel a mintavétel egy szűk populációra 
korlátozódott. Második hipotézisünket, mely szerint a média közvetítette 
testideálok internalizációja esetén nő a diszkrepancia az aktuálisnak és 
ideálisnak vélt testképek között, szintén nem tudtuk igazolni. Akik nagyobb 
mértékben internalizálták a karcsú testideált, azok kevésbé jellemzően 
választottak a testüknél vékonyabb ideált. A kapott eredmény magyarázható 
a mérőeszköz hiányosságaival is, mivel a Fallon-Rozin teszt csak a karcsúság 
iránti vágyat méri, az izmosabb testi megjelenés utáni késztetésről nem ad 
információt (Tiggemann 2004). Más megközelítés szerint, jellemzően a 
fiatal felnőttkortól kezdődően olyan kognitív kontrollstratégiák működése 
válik hangsúlyossá, melyek csökkentik a karcsú testideálokra adott érzelmi 
válaszaikat és a társas összehasonlítás mértékét (Ahern és mtsai. 2011). 
Azonban Bucchianeri és munkatársai (2013) arra hívták fel a figyelmet, 
hogy a BMI növekedésével mindkét nem esetében fiatal felnőttkorban 
tapasztalható a legkifejezettebb testi elégedetlenség. Harmadik hipotézisünk 
igazolást nyert, mely szerint nagyobb fokú internalizáció és aggodalmaskodás 
kapcsolatba hozható a karcsúság iránti késztetéssel, a testi elégedetlenséggel 
és a negatív testi attitűdökkel. 
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AZ INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG 
SZEREPE ÉS A DIGITÁLIS 

KOMPETENCIA FEJLESZTÉSI 
LEHETŐSÉGEI: 

ELVÁRÁSOK ÉS EREDMÉNYEK 
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI 

VISZONYLATBAN85

Racsko Réka
Eszterházy Károly Főiskola 

Médiainformatika Intézet, Humáninformatika Tanszék  
Eger, Magyarország

Az információs műveltség szerepe a 21. századi oktatási környzetben kie-
melt jelentőségű. A Világbank adatai szerint a világ vagyonának közel 2/3-a 
tudástőke, amely megszerzése az információs túlterhelés világában stratégiai 
jelentőségű. 

85  A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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Tanulmányomban a kommunikációs képességek konstellációján 
keresztül ismertetem információs és digitális műveltség, és kompetencia 
fogalmi kereteit, majd nemzetközi példákon keresztül mutat be az informá-
ciós műveltség helyzetét, fejlesztési lehetőségeit, illetve a hazai viszonyo-
kat is elemzem. Ezt követően röviden ismertetem a digitális állampolgárság 
nemzetközi modelljét és a hazai adaptációját, illetve az Európai Unió Dig-
Comp2013 kutatás keretrendszerét. Munkám célja a digitális állampolgárok 
kompetenciáinak minél szélesebb körű bemutatása, hazai és nemzetközi 
színtéren.

információs műveltség, digitális kompetencia, digitális műveltség, digitális 
állampolgárság, fejlesztési alternatívák 

Bevezetés

A tanulmány bevezetését egy gondolatébresztő felvetéssel kezdeném, 
amelyet Magyar Gábor fogalmazott meg, ami a jövő információbrókereként 
aposztrofált könyvtárosoknak szóló könyvben jelent meg: „…napjaink prob-
lémája nem az, hogy a kívánt információ létezik, hanem az, hogy képesek 
vagyunk-e megtalálni és okosan használni.” (Kiszl 2006 . 67). 

Percenként86 217 új felhasználóhoz jut el a mobilinternet lehetősége, 
a Google több mint kétmillió keresőkérdést kap, a FaceBookon 41 ezer új be-
jegyzés, 1,8 millió like és 350Gb adat termelődik ezalatt. A növekedés mér-
tékét jól tükrözi a Youtube videómegosztó oldal adatai: 2012-ben 48 órányi, 
míg 2013-ban 72 órányi videó került feltöltésre 60 másodperc alatt. A Kali-
forniai Egyetem kutatói által készített „Fogyasztói információ-mérés” (Mea-
suring Consumer Information)87 című tanulmány szerint egy átlagos amerikai 
napi 12 órán át fogyaszt információkat: 100.500 szót, és digitális értelemben 
34 gigabyte-nyi információt fogad be. A médiafogyasztással töltött időnk 23 
százalékát a mobiltelefonnal történő tartalomfogyasztás tölti ki. Felmerülhet 
a kérdés, hogy az így kapott információk hány százaléka releváns, és vajon 
tudják-e tudatosan és kritikusan kezeln,m illetve ezen képességet fejleszteni. 
Ez utóbbi kérdésre keres választ a tanulmány

86  Információtermelődés percenként. Forrás: http://mashable.com/2012/06/22/da-
ta-created-every-minute/ (Utolsó hozzáférés: 2014. március 20.)
87  Az információ forrása: http://media.mandiner.hu/cikk/20120917_pecsi_ferenc_in-
formacios_tulterhele s
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A fogalmak tisztázása 

Az információs műveltség fogalmával kapcsolatban sokféle tévhitet 
hallunk, és a fogalom tényleges magyarázata sok esetben elmarad. A fogalmat 
Paul Zurkowsky alkotta meg 1974-ben, eredetileg information literacy-ként 
került a köztudatba, jelenleg számos szinonímáját használják, pontatlanul: 
információs műveltség, információs kultúra, információs írástudás, informá-
ciós kompetencia, információs készség, információs jártasság. 

Az UNESCO által megalkotott kommunikációs képességek konstel-
lációja (Catts 2008, 18.) alapján az információs műveltséget tekinthetjük a 
legmagasabb szinten állónak, amelynek részét képezi az információval kap-
csolatos műveletek és annak kritikai értékelése. Az információs és kommu-
nikációs technológiai (IKT) készségek és a médiaműveltség meglétét feltéte-
lezi ez a szint, amely a digitális technológia, a hálózat és a tudatos és kritikus 
médiahasználatot tekinti főbb komponensnek. Ezen szintek alatt az alapkész-
ségek helyezkednek el.

Az információs műveltség definíciója módosult az évek során:. Az 
információs műveltség fogalmának ideális állapota több kutató szerint (Döm-
södy, Koltay, Herzog) a következő: „Információs műveltséggel rendelkezik 
az, aki tudatában van annak, mikor és miért van szüksége információkra; 
tudja, hol találja meg, és hogyan értékelje; tudja, hogyan hasznosítsa és kom-
munikálja etikus módon az információt.” (Chartered Institute of Library and 
Information 2010, 138-146) Az egész életen át történő tanulás korában min-
den korosztály számára fontos, így hatóköre minden információhasználóra 
kiterjed. (Koltay 2009.) 

A gyakran szinonimaként emlegetett digitális írástudás (Gilster, 1997; 
Allan 2004) kifejezés tudatosság, beállítódás és képességek olyan együttese, 
amely lehetővé teszi, hogy „megfelelően használjuk a digitális eszközöket és 
intézményeket a digitális források azonosítására, elérésére, kezelésére, integ-
rálására, értékelésére és szintetizálására, továbbá új tudás és a média-meg-
nyilvánulások létrehozására; valamint arra, hogy másokkal kommunikáljunk 
és reflektáljunk erre a folyamatra. (Koltay 2009. 10.)

Koltay (2009) szerint „eladhatóbb”, mint az információs műveltség 
fogalma. Felfogásom szerint az előbbi kifejezés inkább a digitális technológi-
ához kötött, míg az utóbbi szélesebb fogalmi spektrummal bír, és kiterjed az 
az információ minden formájára, hordozótól függetlenül. A digitális írástudás 
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azonban nem redukálódik csak a számítógépes írástudásra, bár hazánkban 
sokszor csak ezzel azonosítják.

A digitális műveltség fogalma az Európai Bizottság jelentésének 
munkadefiníciója szerint „…mindazoknak a jártasságoknak az összessége, 
amelyek a digitális kompetencia megszerzéséhez szükségesek.” (Kovácsné 
Koreny 2009)

A digitális műveltség a tudás alapú társadalom állampolgárainak 
életvezetésében nélkülözhetetlen, ezt mindenkinek meg kell tanulnia (Kárpáti 
2011). A „Digitális műveltség az oktatásban” című UNESCO állásfoglalá-
sa szerint a digitális műveltséget tanulni kell, vagyis „lényegesen több mint 
spontán eszközhasználat és nem a digitális nemzedék veleszületett sajátossá-
ga.” (Ollé 2013.)

A leszakadó rétegek esteében megjelent a második szintű digitális 
szakadék jelensége (second digital divide), amely értelmében a felhasználók 
a megfelelő kompetenciák hiányában nem képesek kihasználni a magasabb 
szintű, internet nyújtotta lehetőségeket, szolgáltatásokat. A fejlesztés során 
fokozott figyelmet kell erre fordítani, hiszen akadályozhatja a digitális öko-
szisztéma kiterjedését.

Napjainkban az EU 2020 stratégia keretében jelenik meg ez a terület, 
a digitális menetrend program keretében. 

Fejlesztési alternatívák

Nemzetközi viszonylatban a téma jelentőségét jelzi, hogy Barack 
Obama amerikai elnök 2009-es kampánya egyik kiáltványában az októbert 
az információs műveltség hónapjának nyilvánította88. Úgy fogalmaz, hogy 
„[…] a modern demokratikus társadalom működéséhez nélkülözhetetlenek 
a tájékozott és művelt állampolgárok.” (Az információs műveltség hónapja 
2013). A kampány fókuszába az információs műveltség az oktatásban és a 
demokráciában játszott szerepe került, hasonlóan korábbi Alexandriai Kiált-
ványhoz (2005), hiszen mindkét dokumentumban az élethosszig tartó tanulás 
alapvető eleme, amely életünk minden szakaszában lehetővé teszi az infor-

88  Bővebb információ: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Presiden-
tial-Proclamation-National-Information-Literacy-Awareness-Month  
(letöltve: 2014. április 2.)
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mációk hatékony keresését, értékelését, felhasználását és létrehozását szemé-
lyes, társadalmi, foglalkozásbeli és oktatási célra. 

Sajnos hazánk is a figyelem középpontjába került a téma kapcsán, 
ugyanis egy, a kampány bemutatása, népszerűsítése kapcsán készített infog-
rafika a plagizálás kapcsán magyar példával89 él.

Az egyik legrégebbi kezdeményezés a Nemzeti Fórum az infor-
mációs műveltségért (NFIL –National Forum On Information Literacy)90 
1989-ben jött létre az American Library Association (ALA) Elnöki Bizott-
sága ajánlásai alapján információs műveltség támogatására. Ma az infor-
mációs műveltség egy robusztus szervezete. Célja a 21. századi oktatási és 
munkaerő-fejlesztés koncepció terjesztése érdekében a társadalom minden 
szegmensében, ugyanis nincs más alternatíva az amerikai társadalomban ver-
senyképessé tételére, mint az információs korban való kihívásokra reagálás. 

A The Framework for 21st Century Learning a –  21. századi 
tanulás keretrendszerét fejleszti, a  Egyesült Államok K12-es91 korosztálya 
számára. Minden diáknak szüksége van 21, századi készségekre, képességek-
re92, amelyben a tantárgyi felosztás mellett megjelenik a kritikai gondolkodás 
és a problémamegoldás, a kommunikáció, az együttműködés, és a kreativitás 
és az innováció.

A munkaerőpiacon is fontos szempont az információs műveltség, 
amelyre jó példa az Open University iKnow (Information and Knowledge 
at Work) projekt.  A kezdeményezés feltárja és megfogalmazza a 21. szá-
zadi munkahelyeknél fontos információs műveltségi készségeket. Első lé-
pésként hat alapvető kompetenciát határoztak meg, amely jól összecseng az 
információs műveltség és a digitális állampolgárság alapvetéseivel.. (Reedy, 
Mallett és Soma 2013)

89  A kép megtekinthető: http://easybib.files.wordpress.com/2012/10/information-liter-
acy_awarenessmonth.png 
90  http://infolit.org/
91  Az 5-18 éves korosztályt értjük alatta. 
92 http://www.p21.org/our-work/p21-framework 
A PISA 2012-felmérés eredményei szerint a magyar 15 évesek nem csak a szövegértésben, 
matematikában és a természettudományokban rontottak jelentősen, hanem a kreatív probléma-
megoldásban is, ugyanis nőtt a szakadék a gyengék és a jól teljesítők között, azaz a gyengék 
még gyengébbek lettek.  A mérések során a Robinson-effektust alkalmazzák, amely komplex 
és kreatív problémamegoldást kívánja vizsgálni, valós helyzeteket modellezve. (OECD 2014)
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A kutatások az mutatják, hogy Európában még nem ennyire mód-
szeres az információs műveltség fejlesztése, hiszen például a fejlett infra-
struktúrával rendelkező Dánia hosszú távú fejlesztési folyamatba kezdett az 
információ kritikai és innovatív használatában való felzárkózás céljából a 
közoktatásban, amelynek egyik színtere a könyvtár lesz. (Andersen és Ka-
arsted 2013.)

Oroszországban sajnos a helyzet még aggasztóbb, az információs 
műveltség fogalmát és annak jelentőségét sem igazán tudják adaptálni a napi 
gyakorlatba. (Viszocsekné 2013)

A hazai helyzet

A Nemzeti Alaptanterv 1995-ben93 a kommunikációs kultúra gyűjtő-
fogalom alatt meghatározza az információs műveltség követelményeit min-
denfajta információhordozót figyelembe véve. A 2003-as változatban az in-
formációs és kommunikációs kultúra részeként nevezi meg a területet, nagy 
hangsúlyt fektetve az információval való önálló munkára. Nagyobb hang-
súlyt kap a média és az IKT, de a középpontban az információ áll. 

A NAT 2007-ben fordulat következett be, ugyanis egyáltalán nem 
szerepel az információval kapcsolatos tevékenység, helyette a technológiára 
helyezi a hangsúlyt., amelyet jól tükröz, hogy kulcskompetenciák között a 
digitális kompetencia jelenik meg. A 2012-es változatban a technológiai de-
termináció maradt, azonban a korábban egy területet alkotó médiatudatosság 
önálló fejlesztési terület lett, amely széttagolttá94 teszi az információs művelt-
ség fejlesztését. 

Az oktatási aspektust jelenlegi helyzetét tovább vizsgálva sajnos 
eléggé elkeserítő képet kapunk, hiszen az új kerettantervben (51/2012. (XII. 
21.)) lecsökkentették az informatika órák számát, amely a tantárgyi koncent-
ráció kapcsán magával hozza a könyvtári informatika akár teljes kimaradását 
is a tananyagból, amely során a tanulók fejleszthetnék az információ kezelé-
sével és használatával kapcsolatos készségeiket.

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 egyik pillérét 
a digitális kompetenciák képezik, amely során a cél a „lakosság, a mikro-és 

93  Az összefoglalás alapja.  (Dömsödy 2012)
94  vö. A kommunikációs képességek konstellációja ábrával
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középvállalkozások, illetve a közigazgatásban dolgozók digitális kompeten-
ciáinak fejlesztése, az elsődleges (digitális írástudatlanság) és a másodlagos 
(alacsony szintű használat) digitális megosztottság95 mérséklése, illetve a 
tartósan leszakadók részesítése a digitális ökoszisztéma előnyeiből (eBefo-
gadás).” (Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020, 5) Ahogyan a 
megfogalmazásból kitűnik, stratégiai elemmé válik a digitális kompetencia, 
amelyre erősen hat a technológiai determináció.

A stratégia horizontális céljai között jól kirajzolódik a digitális ál-
lampolgárság modelljének néhány aspektusa, például a biztonság vagy az 
eBefogadás.

A digitális állampolgárság modelljei és a DigComp2013 kutatás

A digitális állampolgárság modelljének rendszerét -több elméletet 
szintetizálva (Mossberger, Tolbert és McNeal)- az International Society for 
Technology in Education (ISTE) dolgozta ki, amely az alábbi kompetenciát 
tartalmazza: digitális hozzáférés, digitális műveltség, digitális kommuniká-
ció, digitális felelősség, digitális etikett, digitális biztonság, digitális kereske-
delem, digitális jog, digitális egészség és közérzet (Ribble 2011). 

A hazai modellben (Ollé, Lévai, és mtsai. 2014) hasonló elemek ér-
hetőek tetten, azonban kissé árnyaltabb képet mutatva: kommunikáció, hoz-
záférés, eszközhasználat, digitális egészség,digitális én-megjelenítés,digitális 
együttélés, értékteremtés, produktivitás, időgazdálkodás, tartalom-menedzs-
ment.

A digitális állampolgárság ma már túlmutat az információs művelt-
ség, médiaműveltség és a digitális írástudás fogalmain, azonban ezen kompo-
nensek nélkül nem valósulhat meg az új felfogása, amely az online produktív 
jelenlétet foglalja magába.

A DigComp 2013 (Ferrari és Punie 2013) kutatás a digitális kompe-
tencia keretrendszerét és megértésének segítségét tűzte ki célul Európában. A 
tanulmány egy hosszas társadalmi egyezetés eredménye, amely részletes ke-
retet ad a digitális kompetenciáról minden európai polgár számára. A kompe-
tenciák részletes leírása mellett a jártasságok, a tudás, készségek és attitűdök 

95  vö. second digital divide, vagyis a második szintű digitális szakadék. (Nemzeti 
Infokommunikációs Stratégia 2014-2020, 35.)
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is bemutatásra kerülnek. Három tudásszintet javasolnak minden kompetenci-
ához és egy fejlesztési indikátorrendszer segítségével mindenki meghatároz-
hatja saját digitális kompetenciaszintjét. Az információ, a kommunikáció, a 
tartalomlétrehozás, a biztonság és a problémamegoldás alkotja az öt pillért.

Összegzés

A tanulmányom során igyekeztem a témát érintő legfontosabb cso-
mópontok ismertetésének eleget tenni.. Összességében azt látom, hogy a 
Máté-effektus ebben az esetben is érvényes, hiszen azon tanulók, akik jól 
teljesítenek például a szövegértési teszteken (pl. PISA), eredményesebbek az 
információs műveltség, digitális kompetencia területeken is. Az általam tár-
gyalt téma aktuális problémákat feszeget, amellyel a jövőben foglalkoznunk 
kell.

Zárásként Paul C. Sternt idézném, aki az Egyesült Államok tudomá-
nyos akadémiájának (National Academy of Sciences) tagja, és jól jellemzi 
a jövőben szem előtt tartandó elvet, amikor információs műveltségről és  a 
digitális kompetencia fejlesztéséről beszélünk:

„A digitális kor embere úgy tud boldogulni, ha mestere lesz informá-
ciónak.” (Stern 2003)
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A VIZUÁLIS KATEGORIZÁCIÓS 
FOLYAMATOK IGEDRENDSZERI 

HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA 
ALACSONY ÉS MAGAS TÉRBELI 

FREKVENCIÁJÚ KÉPEK
SEGÍTSÉGÉVEL96

Rokszin Adrienn Aranka
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola,

 Szeged, Magyarország

Csifcsák Gábor
SZTE BTK Pszichológiai Intézet, 

Szeged, Magyarország

Absztrakt

Jelen kutatás célja, annak vizsgálata, hogy egy fölérendelt szintű vizuális ka-
tegorizációs feladatban milyen hatással van az alacsony, illetve magas tér-
beli frekvenciák kivonása a viselkedéses mutatókra és az azokkal összefüg-
gő, 0-300 milliszekundum között jelentkező eseményfüggő potenciálokra. A 
vizsgálat során 12 egészséges személyt kértünk fel állat-jármű kategorizációs 
feladat végzésére. Az állatokat, illetve járműveket ábrázoló szürkeárnyalatos 
eredeti képek mellett, azok alacsony és magas térbeli frekvenciájú változa-
tai is bemutatásra kerültek. A feladat végzése alatt 32 csatornás EEG mé-
rést végeztünk. Az elemzés során a három képtípus esetén jelentkező skal-
peloszlásokat vetettük össze az inger bemutatását követő 0-300 ms közötti 
96  „A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Pro-
gram – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és 
működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 
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időintervallumban. Az EEG adatok arra utalnak, hogy az alacsony, illetve a 
magas térbeli frekvenciák eltérően befolyásolják az agyi aktivitást a feldol-
gozás korai szakaszában, és ez nem feltétlenül tükrözi a képeken szereplő 
tárgyakra adott kategorizációs válaszok eltéréseit.

Kulcsszavak: vizuális kategorizáció, EEG, magnocelluláris pálya, parvocel-
luláris pálya, térbeli frekvencia

Bevezetés

Manapság széles körben elfogadottak azok az elméletek, melyek a 
vizuális információ parallel feldolgozását hangsúlyozzák. Az egyik ilyen 
elmélet a retina különböző méretű ganglionsejt-osztályaiból indul ki, és ez 
alapján megkülönböztet egymástól magnocelluláris és parvocelluláris sejte-
ket és a hozzájuk tartozó látópályákat. Számos különbség figyelhető meg a 
két pálya között. Míg a magnocelluláris pálya nagyobb érzékenységet mutat 
az alacsony térbeli frekvenciájú (ATF), dinamikus és akromatikus ingerekre, 
addig a parvocelluláris pályát a magas térbeli frekvenciákra (MTF) való ér-
zékenység, a rossz idői felbontás jellemzi, továbbá fontos szerepek játszik a 
színészlelésben is (Livingstone and Hubel 1988)

 Milyen szerepet tölt be a két pálya a vizuális kategorizációban? Bar 
(2003) modellje szerint komplex ingerek esetén a magnocelluláris pálya által 
gyorsabban szállított, rosszabb térbeli felbontású információ segítheti az in-
ger ún. „top-down” jellegű gyors és hatékony azonosítását/kategorizációját, 
ezzel ellentétben a lassabb parvocelluláris pálya a részletazonosításban játszik 
fontos szerepet, és valójában a magnocelluláris információ által felállított 
predikciókat („A képen valószínűleg egy macska van””) erősíti („Ez tényleg 
egy macska») vagy cáfolja („Ez nem egy macska, hanem egy kutya”). 

Napjainkban a human kategorizációs folyamatok idegrendszeri hát-
terének vizsgálatára az egyik legszélesebb körben alkalmazott mérőeljárás az 
elektroenkefalográfia (EEG), amely az agykérgi neuronok összesített elekt-
romos aktivitását tükrözi. Az EEG mérés egy nem invazív eljárás, mely so-
rán az elektromos jelek elvezetése a skalpra helyezett elektródák segítségé-
vel történik (Kéri and Gulyás 2003). Vizsgálatunk során mi is ezt az eszközt 
alkalmaztuk az inger bemutatását követő 0-300 ms között jelentkező agyi 
aktivitás vizsgálatára. 
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Érdekes módon számos olyan eredményt találunk, amely szoros kap-
csolatot feltételez a vizuális eseményfüggő potenciál két korai komponense, 
a P1 (az inger bemutatását követően 100 ms-mal, okcipitálisan jelentkező 
pozitív hullám) és N1 - vagy N70 hullám - (50-100 ms-os latenciával, a pari-
eto-okcipitális területek felett jelentkező negatív hullám) (Kubová et al. 1995; 
Luck 2005) illetve a parvocelluláris és magnocelluláris pályák között. Úgy 
tűnik, hogy míg a P1 komponens a magnocelluláris folyamatokkal, addig az 
N1-es hullám a parvocelluláris folyamatokkal hozható összefüggésbe (Tobi-
matsu, Tomoda and Kato 1995; Rudvin, Valberg and Kilavik, 2000; Hansen 
et al. 2011). Ellemberg és munkatársai (2001) vizsgálatukban ún. szinuszos 
rácsmintázatok térbeli frekvenicáját és kontrasztját manipulálták. Eredmé-
nyeik szerint az általuk alkalmazott legalacsonyabb térbeli frekvenciák mel-
lett csak a P1-es volt azonosítható, a térbeli frekvencia fokozatos növelésével 
azonban egyre dominánsabbá vált az N1-es hullám. 

Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, egy fölérendelt szintű vi-
zuális kategorizációs feladatban, milyen hatással vannak az alacsony, illetve 
magas térbeli frekvenciájú módosított képtípusok a korai, 0-300 milliszekun-
dum között jelentkező eseményfüggő potenciálokra. A korábbi vizsgálatok-
kal ellentétben, állatokat és járműveket ábrázoló komplex képek alacsony, 
illetve magas térbeli frekvenciájú változatait alkalmaztuk. A szakirodalom 
alapján azt feltételezzük, hogy míg a P1 komponens időintervallumában 
(120-140 ms) jelentkező agyi aktivitást az ATF képek erősebben modulálják, 
addig az N1 hullám esetében a MTF képekre figyelhető meg eltérő agyi ak-
tivitásmintázat.  

Módszerek

Résztvevők

A kutatásban 12 egészséges személy vett részt (4 férfi, 8 nő (átla-
géletkor= 25,5, SD= 2,236). A résztvevők egyike sem szenvedett fejlődési, 
pszichiátriai vagy neurológiai rendellenességben. Rákérdeztünk a személyek 
látásélességére, ami minden esetben szükség szerint korrigálva volt. Minden 
résztvevő aláírta az etikai bizottság által jóváhagyott tájékoztatás utáni bele-
egyező nyilatkozatot.
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Ingerek

Az ingerek bemutatására, a feladatban nyújtott teljesítmény és reakci-
óidő rögzítésére az E-Prime számítógépes programot (Psychology Software 
Tools, Inc., USA) alkalmaztuk.

A vizsgálati személyek állatokat és járműveket ábrázoló 
szürkeárnyalatos eredeti képek mellett, azok alacsony és magas térbeli 
frekvenciájú változatairól hoztak állat-jármű kategorizációs döntést (1. ábra). 
Az eredeti képeket a Li, VanRullen, Koch és Perona (2002) által alkalmazott, 
az interneten is elérhető adatbázisból (http://vision.stanford.edu/Datasets/
AnimTransDistr.rar) válogattuk össze. A képek felbontása, mérete és lumi-
nanciája megegyezett. 

Az eredetileg színes képek szürkeárnyalatossá alakítása, továbbá az 
alacsony és magas térbeli frekvenciájú módosított képtípusok előállítása az 
Adobe Photoshop CS5 szoftver (Adobe Systems Inc., San Jose, USA) segít-
ségével történt. Az ATF képek esetében a Gaussian blur szűrőt (sugár: 6,1 
pixel), a MTF ingereknél pedig a felüláteresztő szűrőt (sugár: 0,5 pixel) hasz-
náltuk. 

A 3 féle kondícióban (eredeti, ATF és MTF ingerek) állat-jármű kate-
góriánként 100-100, azaz összesen 600 képet mutattunk be, random sorrend-
ben.

1. ábra: A kutatásban használt eredeti (bal oszlop), ATF (középső oszlop), illetve 
MTF (jobb oszlop) képekre látható példa, állat (felső sor) és jármű (alsó sor) kate-

góriában.
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Kísérleti elrendezés

A személyek egy elsötétített, hangszigetelt szobában, a monitortól 
130 cm-re ülve végezték a feladatot. A válaszadás egy speciálisan erre a cél-
ra preparált billentyűzettel, két válaszgomb valamelyikének lenyomásával 
történt.

 A kísérlet során a képernyőn elsőként 1000 ms-ig egy fixációs pont, 
majd ezt követően a három kondíció valamelyikéből egy kép jelent meg, 
amelyet a személy 500 ms-ig látott. Ezt követően 1500 ms idő állt rendelke-
zésre a válaszadáshoz, majd újra egy fixciós képernyő jelent meg. Az adatfel-
vétel három blokkban történt és megközelítőleg 20 percig tartott.

EEG regisztráció

Az EEG adatok felvételéhez a BioSemi cég (BioSemi B.V., Amszter-
dam, Hollandia) 32 csatornás EEG készülékét és a rendszerhez tartozó szoft-
vert használtuk.

Az elektródákat a nemzetközi 10-20-as rendszernek megfelelően he-
lyeztük el a skalpon egy előre gyártott BioSemi EEG sapka segítségével. A 
regisztráció során a referencia és a föld elektródák a fejtetőn (CMS és DRL 
elektródák) voltak. Az adatrögzítés 0,01 Hz-es alsó és 100 Hz-es felső frek-
venciaszűrők segítségével történt.

EEG elemzés

Az EEG adatok elemzése a Matlab szoftver EEGLAB programcso-
magjával (Delorme and Makeig 2004) történt.

Első lépésben az adatokat 1600 ms (az inger bemutatását megelőző 
100 ms-os, illetve a bemutatást követő 1500 ms-os szakasz) hosszú szaka-
szokra szegmentáltuk, majd kondícióknak megfelelően szétválogattuk. Pislo-
gás és egyéb szemmozgással kapcsolatos műtermékeket az általunk használt 
program segítségével szűrtük ki.

Az EEG elemzéshez három időintervallumot választottunk, az első 
a 120-140 ms közötti tartomány, mely a P1 komponensnek felel meg, a má-
sodik időszak 170-190 ms között van, mely az N1 komponensnek feleltethe-
tő meg, illetve kiválasztottunk egy kései időintervallumot is, 230 és 290 ms 
között, melyben a P2 komponenst azonosíthatjuk.
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Statisztika

A viselkedéses adatok esetében ismételt méréses varianciaanalízist 
alkalmaztunk annak vizsgálatára, hogy a KÉPTÍPUS (eredeti, ATF, MTF 
képek) milyen befolyással van a pontosságra, illetve a reakcióidőre? A re-
akcióidőt személyenként és kondíciónként mediánokban számoltuk ki. A 
pontosság meghatározására a szignáldetekciós elméletnek megfelelően, a 
d’ értékeket számoltunk, melyet a helyes válaszok és a téves riasztások ará-
nyából határozhatunk meg. Az egyes képtípusokra jelentkező pontosság és 
reakcióidő adatok páronkénti összehasonlítására egyszerű kontrasztanalízist 
(simple contrast analysis) alkalmaztunk, mely során az egyes módosított kép-
típusokat az eredetivel hasonlítottuk össze. A jelentkező hatások nagyságá-
nak demonstrálására a parciális éta négyzet (ηp2) értékeket is feltűntettük.

Az EEG adatok elemzése az EEGLAB-be programozott statisztikai 
elemző segítségével történt, mely során permutációs elemzéssel vetettük ösz-
sze az eredeti, illetve módosított ingerekre jelentkező skalpeloszlásokat a 
három, általunk vizsgált időintervallumban, p<0,05-os szignifikancia szintet 
beállítva, és a nagyobb megbízhatóság érdekében false-discovery rate kor-
rekciót használva.

Eredmények

Viselkedéses adatok

A pontosság elemzése során a KÉPTÍPUS főhatás nem volt szignifi-
káns [F(2,20)=3,217, p=0,061; ηp2=0,243). A kontrasztanalízis eredménye 
szerint csak eredeti és ATF képek összehasonlításánál figyelhető meg különb-
ség [F(1,10)=5,497, p=0,041; ηp2=0,355), az ATF képekre a személyek pon-
tatlanabbul teljesítenek (2/A ábra).

A reakcióidő vizsgálatakor a KÉPTÍPUS főhatás szignifikánsnak bi-
zonyult [F(2,20)=22,187; p<0,00; ηp2=0,689). Az eredeti és az egyes módo-
sított képtípusok összehasonlításakor mind a két esetben szignifikáns különb-
séget kaptunk, az eredeti képekre a személyek szignifikánsan gyorsabban 
válaszoltak (eredeti – MTF: F(1,10)=21,225; p=0,001; ηp2=0,68; eredeti – 
ATF: F(1,10)=34,502; p<0,001; ηp2=0,075) (2/B ábra).
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A
      

B
2. ábra: Az ábra a három képtípus esetén mért pontosság (A) és reakcióidő (B) ada-
tok átlagait és szórásait mutatja. A csillag a szignifikáns különbséget jelöli 0,05-os 

szignifikancia szint mellett. 

EEG adatok

 Az eseményfüggő potenciálokat a három képtípus esetén a 3. ábra 
szemlélteti.

 

3. ábra: Az ábra az Oz elektródán regisztrált eseményfüggő potenciálokat mutatja 
eredeti, ATF, illetve MTF képek esetén. 
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Az EEGLAB-ben végzett statisztika szerint, a P1 komponens idő-
intervallumában csak az eredeti és az ATF képtípusokra jelentkező agyi ak-
tivitás összehasonlításakor figyelhető meg szignifikáns különbség, nemcsak 
hátulsó területek - a látókéreg - felett, hanem frontálisan is. A P1 komponens-
sel ellentétben, az N1 esetén csak az eredeti és MTF képek összehasonlítása 
során tapasztaltunk szignifikáns különbséget, mely csak az okcipitális terü-
leteken észlelhető. A P2 komponensnél az N1-hez hasonlóan szintén csak az 
eredeti és MTF ingerek által kiváltott aktivitás különbözik szignifikánsan, eb-
ben az időintervallumban azonban már az egész agyra kiterjedő szignifikáns 
képtípus-hatást találtunk. Az eredményeket a 4. ábra mutatja. 

4. ábra: Az ábra a vizsgált időintervallumokban a három képtípus esetén jelentkező 
skalpeloszlásokat, illetve az EEGLAB-ben végzett statisztikát mutatja. A piros pöty-
työk azokat az elektródákat jelölik a skalpon, ahol szignifikáns különbséget kaptunk 

két képtípus között.

Megvitatás

Jelen kutatás célja annak vizsgálata, hogy egy fölérendelt szintű ál-
lat-jármű kategorizációs feladatban, az alacsony vagy a magas térbeli frek-
venciák kivonása hogyan befolyásolja a korai 0-300 ms között jelentkező 
eseményfüggő potenciálokat. 

 Bár a reakcióidő vizsgálatakor mind a két módosított képtípus eseté-
ben a személyek lassabban teljesítettek az eredeti ingerekhez képest, a pon-
tosság (d’) adatok alapján úgy tűnik, hogy a magas térbeli frekvenciák hiánya 
jobban befolyásolja a vizuális kategorizációs feladatban nyújtott teljesítmény, 
mint az alacsony térbeli frekvenciák kivonása.
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 Az EEG adatok elemzésekor a P1 komponens időintervallumában, 
120-140 ms között csak az ATF képek skalpeloszlása mutatott eltérést az 
eredeti képek által kiváltott agy aktivitással összevetve. Úgy tűnik tehát, hogy 
a magas térbeli frekvenciák kivonása már nagyon korán, főként a hátulsó 
területek felett megnyilvánulhat, és ez a pontosság adatokkal is összefügg, 
hiszen e képtípust kategorizálták a legnehezebben résztvevőink. Ezen ered-
mények összhangban vannak a szakirodalomban olvasható eredményekkel 
is, hiszen számos vizsgálat rámutatott arra, hogy míg a P1 komponens a 
magnocelluláris, folyamatokkal hozható összefüggésbe (pl. Ellemberg et al. 
2001; Hansen et al. 2011). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a témában 
olvasható szakirodalmakban az N1 hullámot időben másképp definiálták, 
pontosabban az N1-et az ingert követő 50 és 100 ms közötti legnegatívabb 
pontként határozták meg. A mi esetünkben, ebben az időintervallumban csak 
igen kis amplitúdójú N1 volt észlehető, amely amplitúdója nem változott 
az egyes kondíciók között (3. ábra). Így kutatásunkban N1 komponensként 
az inger bemutatását követően megjelenő első negatív hullámot definiáltuk, 
mely megközelítőleg 170 és 190 ms között volt regisztrálható. Ez nagy va-
lószínűséggel abból adódhat, hogy míg az eddigi vizsgálatok többsége más 
ingertípusokat, például ún. szinuszos rácsmintázatokat (pl. Ellemberg et al. 
2001) vagy izolumináns színkontrasztokat alkalmaztak (Foxe et al. 2008), 
addig a jelen vizsgálatban résztvevő személyek állatokat, illetve járműveket 
ábrázoló komplex képeken végeztek kategorizációs feladatot. Az általunk 
észlelt, későbbi N1 összhangban van a komplex ingerek kategorizációjával 
kapcsolatos irodalommal (pl. Antal et al. 2000). Fontos különbség figyelhető 
meg továbbá az elvégzendő feladat típusában is. A szakirodalomban olvasha-
tó kutatásokkal ellentétben az általunk felkért személyek komplex képeken 
végeztek kategorizációs feladatot. Vizsgálatunkban a 170-190 ms-ig terjedő 
időintervallumban, vagyis az N1 komponens időintervallumában csak az ere-
deti képtípussal és a MTF képekre jelentkező agyi aktivitásmintázat tért el 
szignifikánsan, és csak a látókéreg felett elhelyezet elektródák esetében. A P2 
komponensnél az egész skalpra kiterjedő képtípus-hatást figyelhetünk meg 
szintén az eredeti és MTF párok összehasonlításakor. Fontos kiemelni, hogy 
a szakirodalomban a P1 hullámot követő komponensekre vonatkozóan nem 
találunk semmilyen adatot, így kutatásunk mindenféleképen új eredmények-
kel szolgál ezen témakörben.

Összegezve, eredményeink arra utalnak, hogy az alacsony, illetve a 
magas térbeli frekvenciák eltérően befolyásolják az agyi aktivitást a feldol-
gozás korai szakaszában. Míg az alacsony térbeli frekvenciák a P1 hullá-
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mot, addig a magas térbeli frekvenciák az N1, és főként a P2 komponenst 
befolyásolják. Az EEG és viselkedéses adatok összevetése arra utal, hogy 
minél korábban jelentkezik az idegi aktivitás eltérése az eredeti képekhez 
viszonyítva, annál inkább tapasztalható teljesítményromlás komplex képek 
kategorizációja esetén.
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Absztrakt

A felsőoktatási eredményességhez több tényező is hozzájárul, így például 
az is, hogy a tanulók milyen szintű képzésben részesültek a középfokú 
tanulmányaik során. Fontos befolyásoló tényező lehet az idegennyelv-
oktatás színvonala, a tanulók mennyire képesek elsajátítani egy idegen 
nyelvet, és időben meg tudják-e szerezni legalább egy nyelvből a középfokú 
nyelvvizsgát, ami napjainkban a diplomaszerzés feltétele lett. A jelen 
tanulmány célja az elemzett adatok segítségével bemutatni azt, hogy a 2006-
2013 közötti május-júniusi német, emelt szintű, jeles érettségi vizsgákon a 
német nyelvi kisebbség által lakott területeken élő tanulók teljesítményében 
megmutatkozik-e az otthonról hozott nyelvtudásuk.

Kulcsszavak: érettségi vizsga, emelt szint, idegen nyelv, német nyelvű 
kisebbség, eredmények, 

97  A tanulmány az Institutional Effects on student achievement in Higher Education 
című kutatás részként készült, mely a  RH/885/2013 számú pályázati projekt keretében a 
Debreceni Egyetem támogatásával valósul meg.
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Bevezetés

Sokszor hallani a médiában, hogy milyen lehetőségről maradtak le 
azok, akiknek nem volt megfelelő nyelvtudásuk, vagy volt, de nem tudták 
ezt hitelt érdemlően bizonyítani. Például nem vehették át a diplomájukat, 
nem kapták meg a kiszemelt állást, nem tudtak ösztöndíjra pályázni és még 
folytatható lenne a sor. A jelen tanulmány célja bemutatni azt, hogy a német 
nyelvi kisebbség által lakott magyarországi területeken mennyire magas 
– vagy alacsony – a német nyelvi, emelt szintű, jeles érettségi vizsgák és 
az ezzel szerzett nyelvvizsgák aránya, az ország más területeihez képest. 
A speciális csoport kiválasztásának oka, hogy ez a csoport feltételezhetően 
otthonról szerzett nyelvtudással rendelkezik, a kérdés már csak az, hogy ezt 
a nyelvtudást kamatoztatják-e az idegen nyelvi érettségin? Ha igen, akkor 
többlet ponthoz jutnak a felvételin, nem mellesleg pedig egy nyelvvizsgával 
egyenértékű irattá is válik az érettségi bizonyítványuk, így az alapképzés 
diplomájának kiváltását a nyelvvizsga hiánya már nem fogja meggátolni.

Néhány gondolat a kétszintű érettségi vizsgáról

Az érettségi rendszer reformja már az 1990-es évektől kezdve 
aktuálissá vált. Egyrészt körülbelül innentől kezdte presztízsét veszteni az 
egyre inkább népszerűvé váló nyelvvizsgákkal szemben, főleg, 1991-től 
kezdve, amikor az idegen nyelvi érettségi kiváltható lett nyelvvizsgával. A 
nyelvvizsgára mintegy külső mérés megbízható eredményére tekintettek 
a vizsgázók, míg a nem központilag összeállított nyelvi érettségi vizsga 
eredményében nem bíztak. Másrészt az ebben az időben hatályos idegen 
nyelvi érettségi rendszer már nem követte az időközben a közoktatás idegen 
nyelv oktatásában bekövetkező változásokat, így időszerűvé vált az átalakítása 
(Einhorn 1998). A 2005-ben vezetésre került kétszintű érettségi vizsga célja 
a vizsga mérés-értékelési folyamatának modernizálása volt, ezen túl azonban 
bevezetésével a felsőoktatásba való bekerülés szabályai is megváltoztak. Az új 
érettségi vizsga bevezetésével egyidejűleg ugyanis eltörölték a felsőoktatásba 
bekerülést szabályozó felvételi vizsgát, így az érettségi vizsga már nem csak 
egy közoktatást lezáró funkcióval rendelkezik, hanem egy tudásszintmérővel 
is (Ladányi 1995).

Az új, kétszintű érettségi vizsgarendszerben 2005-től kell vizsgázni, 
ami az emelt szintű, idegen nyelvi vizsga esetében a következő formai 
változásokat jelentette: az írásbeli rész 240 perc, magában foglalja az 
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olvasott szövegértés, a nyelvhelyesség, a hallott szövegértés és íráskészség 
mérését, míg a szóbeli rész 20 percet vesz igénybe. A vizsga feladatait 
központilag dolgozzák ki, a szóbeli rész tételsorait pedig a vizsga helyszínén 
állítják össze egy központi útmutató alapján. A javítás-értékelés is szintén 
előre megadott szempontok és útmutatók segítségével történik. A sikeres 
vizsgához feladatsoronként minimum 12 %-ot el kell érnie a vizsgázónak 
(Vizsgakövetelmények. Német nyelv 2012). Maga a vizsga nem a vizsgázó 
saját intézményében zajlik, hanem egy külső helyszínen, biztosítva 
ezzel a külső mérést, mivel az új érettségi vizsga készítői feltételezték, 
hogy emelt szinten csak olyan tanulók fognak érettségizni, akiknek ez a 
továbbtanulásukhoz szükséges (Einhorn 2007).

Azok a tanulók, akik emelt szinten összességében legalább 60 %-ot 
elérnek, vagyis jelesre érettségiznek, nekik az érettségi bizonyítványuk 
egyben egy középfokú nyelvvizsgával egyenértékű irattá is válik. Az emelt 
szintű nyelvi érettségi vizsga összeállításánál fontos szempont volt ugyanis, 
hogy a megfelelően magas szintű teljesítményt nyújtó hallgatók nyelvvizsgát 
is szerezzenek, ezzel is emelve az érettségi vizsga presztízsét. Az emelt szintű 
idegen nyelvi érettségi vizsga ezért a Közös Európai Referenciakeret (2002) 
szerinti B2 szintet hivatott mérni, csakúgy, mint a Magyarországon jelenleg 
letehető középfokú nyelvvizsgák (Einhorn – Major 2006). Az már más kérdés 
azonban, hogy az évek tapasztalata során kiderült, a német emelt szintű 
érettségi nem mér megbízhatóan B2 szinten.

Eredmények az adatok tükrében

A kétszintű érettségi korábbi eredményeihez képest a 237/2006. (XI. 
27.) Korm. Rendelet hatályba lépésével a német nyelvi, emelt szintű, jeles 
érettségi eredmények jelentős változást mutattak. Mivel a kormányrendelettel 
eltörlésre került az a szabály, hogy a középfokú nyelvvizsga kiváltja az emelt 
szintű érettségit, valamint a korábbi 144 pontos felvételi pontrendszer 480 
pontosra változott, aminek velejárója volt, hogy a nyelvvizsgáért még több 
pont járt, már 2008-ban is, de főleg 2009-ben jelentősen megemelkedett az 
emelt szinten érettségizők aránya (1. ábra).
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1. ábra. A német nyelvből emelt szinten jelesre érettségizők aránya az összes német 
nyelvből emelt szinten érettségizőhöz képest (%) 

Az adatok forrása: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php [2014. április 3.]

Az 1. ábrán látható, a 2006-2013 között a németből emelt szintű 
érettségi vizsgát tevő tanulók hány százaléka vizsgázott jelesre. 2008-ban 
az összes emelt szinten németből érettségi vizsgát tevő hallgató közül 84,37 
%-a, míg 2009-ban 86,81 %-a kapott jelest, amivel egyben egy középfokú 
nyelvvizsgával egyenértékű irattá is vált az érettségi bizonyítványuk. Az 
ábrán jól látható az is, hogy a megelőző években, illetve utána is a németből 
emelt szinten jelesre vizsgázó tanulók körülbelül csak 70 %-a tett emelt 
szintű, jeles érettségit.

A két legjobb eredménnyel rendelkező év, vagyis 2008 és 2009 
adatait megyénkénti bontásban nézve azonban már nem ennyire kimagaslóan 
jó a helyzet (2. ábra).
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2. ábra. A 2008-2009 évi május-júniusi jeles, német, emelt szintű érettségi 
eredmények aránya az összes dolgozathoz képest (%) 

Az adatok forrása: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php [2014. április 3.]

Az egyes megyék eredményeiben nem jelentkezik az a kiugró 
teljesítmény, mint az országos összesítésben. Győr-Moson-Sopron, Békés, 
Baranya, Veszprém, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mutatható 
ki 2006-2013 között ebben a két évben a legjobb teljesítmény. A többi megye 
esetében valamelyik másik évben voltak a legeredményesebbek a német 
nyelvből emelt szinten érettségiző tanulók. Nógrád megye 2008. évi 100 %-os 
eredményét az indokolja, hogy abban az évben csak négy tanuló érettségizett 
németből emelt szinten, és mind a négy fő jelest kapott, míg a következő 
évben már többen tettek németből emelt szintű vizsgát, így az eredményeik 
is jobban szórtak.

Az érettségi eredmények jelenlegi az volt a másik fontos szempont, 
hogy a Magyarországon jelentős német nyelvi kisebbséggel rendelkező 
területen vajon felhasználják-e a tanulók a nyelvtudásukat az idegen 
nyelvi érettségin? Vizsgáznak-e németből a továbbtanuláshoz szükséges 
pluszpontszerzés céljából? A német nyelvi kisebbség által lakott megyék 
között szerepel Baranya, Békés, Veszprém, Tolna (Helységnévtár 2011). Ezen 
túl azonban a további eredmények elemzéséhez fontos még megemlíteni a 
nyugati határszélen lévő megyéket is, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala ahol 
pedig a szomszédos ország hivatalos nyelvének ismerete vonzó nyelvtanulás 
szempontjából. Megyénkénti bontásban nézve a 2006-2013 közötti német, 



408

emelt szintű, jeles érettségik eredményeit jelentős különbségek vehetők észre 
az egyes megyék teljesítményei között (3. ábra).

3. ábra. Összesített eredmények a 2006-2013 között elért jeles, német emelt szintű 
érettségi vizsgákból (%) 

Az adatok forrása: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php [2014. április 3.]

Az adatokból kirajzolódik, hogy a vizsgált évek során a legjobb 
eredményt Győr-Moson-Sopron megye érte el, ezt követi Békés, majd azonos 
eredménnyel Baranya, Veszprém és Zala megye következik. Az említett 
megyék érték el az első három legmagasabb átlagértéket, és az említett 
megyék között vagy jelentős német nyelvi kisebbséget találunk, vagy pedig a 
nyugati határ vonzó hatása érződik az eredményeken.

Az érettségi eredmények elemzésekor kérdés volt az is, hogy 
azokban a megyékben, ahol jelentős német nyelvi kisebbség él, vajon 
jobbak-e a beszédkészség és a hallott szövegértés feladatsorok eredményei, 
arra alapozva, hogy ezek a tanulók nem csak az iskolában használják a német 
nyelvet (4. ábra).
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4. ábra. A 2006-2013 közötti hallott szövegértés és beszédkészség eredmények 
átlagai megyénkénti bontásban (%) 

Az adatok forrása: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php [2014. április 3.]

A beszédkészség eredmények tekintetében megállapítható, hogy 
Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Nógrád és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye eredményei mutatnak kimagasló teljesítményt, bár 
Nógrád megye eredményei a kevés vizsgázó – jó teljesítményének okán 
olyan kiemelkedően magas. A hallott szövegértés területén, megyénkénti 
bontásban összességében már nem olyan kiválóak az eredmények, Győr-
Moson-Sopron, Békés, Baranya megyék emelhetők ki. Mind a beszédkészség, 
mind a hallott szövegértés esetében elmondható, hogy a jelentős német nyelvi 
kisebbséggel rendelkező megyéken túl azok a megyék is említésre méltók, 
melyek a nyugati határ mellett helyezkednek el. Sőt ezek a megyék néha még 
jobb eredménnyel is rendelkeznek – például Győr-Moson-Sopron –, mint a 
jelentős német nyelvi kisebbséget magukénak vallók.

Összegzés

A 2006 és 2013 közötti, május-júniusi jeles, német, emelt szintű 
érettségi vizsgák eredményeit elemezve elmondható, hogy a 2008-ban 
hatályba lépett 237/2006. (XI. 27.) Korm. Rendelet meghatározó volt az 
érettségi adatokat tekintve, pozitív irányba befolyásolva az emelt szinten 
érettségiző tanulók számát, valamint teljesítményeiket is. Ennek megfelelően 
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az összesített eredmények kiugró teljesítményt mutatnak a 2008. és 2009. 
évben. Megyénkénti bontásban vizsgálva azonban az említett két év adatait 
már nem határozható meg ilyen kiugró teljesítmény az adatok között. 
A vizsgálat másik kérdését – miszerint a vizsgált érettségi eredmények 
mutatnak-e látványos eltérést a jelentős német nyelvi kisebbséggel 
rendelkező megyékben beszédkészségből, illetve hallott szövegértésből – az 
adatok megcáfolni látszanak. Nem mutathatók ki ugyanis kiugróan magas 
különbségek az egyes megyék eredményei között, így megállapítható, 
hogy létezik a német nemzetiségi nyelv befolyásoló hatása az érettségi 
eredményekre, de valószínűleg kevésbé játszik szerepet a német nemzeti 
kisebbségű tanulók számára a nyelvtudásuk az idegen nyelvi, emelt szintű 
érettségi vizsgák letételében. 
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Absztrakt

Napjaink tudásalapú társadalmában, a gazdaság mozgató rugóivá a tudásin-
tenzív iparágak váltak (Gyökér, 2001). A vállalatok számára a piaci verseny-
ben létfontosságú, hogy milyen mértékben képesek új tudás létrehozására, 
kezelésére, megőrzésére és annak fejlesztésére, illetve az is, hogy dolgozóik 
ki tudják-e használni a számukra nyújtott tanulási, képzési lehetőségeket. A 
munka világában a nem formális és az informális tanulás vált hangsúlyossá 
(Erdei 2009), a tanulás pedig jellemzően a munka melléktermékeként jelenik 
meg (Szabó 2008). A munkahelyi tanulás fontosságát már felismerték a hazai 
vállalkozások, viszont a változás lassú. (KSH 2013) 

Kulcsszavak: informális - nonformális tanulás, munkahelyi tanulás, képzés, 
felnőttkor
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Bevezetés

Az informális tanulás az élet valamennyi színterén zajlik, a legfontosabb 
tevékenységszférák, amelyekkel kapcsolatba hozható az a szabadidő és a 
munka világa (Fényes és Kiss 2009). Hager és Halliday (2006) szerint ak-
kor a legjobb és a leghatékonyabb az informális tanulás, ha nem szándé-
kos, hanem esetleges, ebből adódóan szinte bármi, tehát a szabadidős vagy 
a munkahelyi médiafogyasztás és beszélgetés is lehet hatékony tanulás. A 
formális tanulás korlátozottsága miatt a munkavilágában a nem formális és 
az informális tanulás vált hangsúlyossá (Erdei 2009), ráadásul az informá-
ciós korban a tanulás túlnyomó részt a munka melléktermékeként jelenik 
meg (Szabó 2008). A munkahelyi tanulás szerepének fontosságát hangsú-
lyozza az is, hogy a munkaerőpiacon megjelenő új generáció új igényeket 
támaszt a munkahelyi tanulással szemben. (Bencsik és Eisingerné Balassa 
2013) Az Y (1976-95 között született) generáció munkahelyi tanulására és 
képzésére jellemző a gyorsaság, az egyéniesség, az interaktívitás és az alter-
natív módok előnyben részesítése, amelyek nagyrészt IT alapúak, a Z (1995 
után születettek) generáció tanulási sajátosságaiban különböző98. A mun-
kahelyi tanuláshoz kapcsolódó igényeik megnövekedtek, de teljesen új - a 
formális oktatásra jellemző kereteket lebontó- formában valósítják meg a 
tanulást, amely esetükben érdeklődés alapú és informális módon megy vég-
be. (Bencsik és Eisingerné Balassa 2013) Az utóbbi években emelkedett a 
munkahelyi tanulással foglalkozó kutatások száma (CVTS 2010, CEDEFOP 
2012, Eurofound 2012, KSH 2012, 2013, 2014). A KSH Felnőttoktatás és 
képzés (2012), illetve a Munkahelyi képzések (2013) és a Felnőttoktatás, 
felnőttképzés (2014) című felméréseinek tükrében mutatom be a munkahe-
lyi képzés és a felnőttkori tanulás helyzetét hazánkban, kitérve a nem “ha-
gyományos” munkahelyi képzési formákra is, amelyek jellemzően non-for-
mális vagy informális módon valósulnak meg a munkához kapcsolódóan. 

A munkahelyi tanulás értelmezése

A munkahelyi tanulást  több dimenezió kölcsönhatása határozza meg, 
például a humánerőforrás politika és a képzési rendszer, az innovációban 
való részvétel, a munka közben kínálkozó tanulási lehetőségek, a dolgozók 
tanulási motivációja és a munkakörnyezet, amelyek új tudás és képesség 
szerzésére adnak lehetőséget. (Cedefop 2011, 38-39).
98  A szakirodalom nem egységes a generációk elnevezésében, lásd. Prensky 2001, 
Tapscott 1997, 2009.
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A munkahelyi tanulásnak számos értelmezési kerete létezik, nincs 
általánosan elfogadott definíció, de abban egyetértenek a kutatók, hogy nagy 
szerepe van a munkafeladatoknak és a munkakörnyezetnek abban, hogy mit 
és hogyan tanulhat az ember munkavégzés során (Kooken és munkatársai 
2007, 161). Vannak akik a munkahelyi tanulást csak munkvégzés közben tör-
ténő tanulási folyamatként értelmezik (Eraut 2000; Marsick 2003; Marjoilein 
és társai 2006), például ilyen az “on the job tanulás” is, amelynek fogalma 
alatt értjük az implicit vagy explicit szellemi tevékenységeket és folyamato-
kat, melyek beépülnek a munkába és munkához kapcsolódó teljesítménybe, 
miközben tartós változást eredményeznek a tudás, az attitűd és a képességek 
terén. Ezek az eredmények “láthatatlanok”, a tacit tudás részét képezik. (Hor-
toványi és Vastag 2013) A munkahelyek törekednek a képzés és fejelsztés, 
illetve a tudásmenedzsment feladataként a tacit tudásból minél több láthatóvá 
tételére. (Noszkay 2013, 16) A munkahelyen kívüli tanulás esetében a tanulás 
áll a középpontban, míg a munkahelyen történő tanulás a munka elvégzése 
során megy végbe, a cselekvés célja pedig a munka elvégzése. A mindennapi 
rutin által, a direkt és indirekt tapasztalatokból származó és a más emberekkel 
való interakció általi tanulást is tekinthetjük munkahelyi tanulásnak (Marjoi-
lein és munkatársai 2006, 334). A munkahelyi tanulás tendenciáinak várható 
alakulásában meghatározó tényező lesz annak tudatosulása, hogy az előidéz-
hető az informális tanulás feltételeinek és a formális képzés gyakorlatának, 
illetve a munkatevékenységek instrukcióinak fejlesztésével. Ilyen feltételek 
lehetnek a munkában a tevékenységek, szituációk és az eszközök is, ezek 
célja elsődlegesen nem a tanulás, de  tudatosan vagy nem tudatosan egya-
ránt használhatók rá (Govaerts és Baert  2011, 547).  Egyfajta tudás-spirál 
kialakulásának lehetünk tanúi, amelynek megvalósulásához tudásszerveze-
tekre, benne tanulást támogató környezetre és vezetői hozzáállásra, új típusú 
szervezeti kultúrára van szükség (Kraiciné 2010). A jövő tanulásának leg-
főbb színtere a munkahely (Benedek 2009), ahol értéket jelent a tanulás és 
az együttműködés, ezek igénye már érezhető, ezért a vállalatok, a potenciális 
munkahelyek számára a tudásról való tudás döntő fontosságú mind az üzleti 
siker, mind a túlélés szempontjából (Davenport és Prusak 2001 ).
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A munkahelyi tanulás hazánkban

Az európai munkavállalók nagy része tanul új dolgokat a munkahelyén (Euro-
found 2012, 99), míg egy 2005-ös hazai felmérés eredménye szerint a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak közel fele (48,4%) önbavallásuk alapján nem 
tanult az elmúlt 12 hónapban a munkája során (Török 2006).  A KSH átfogó 
vizsgálatot végzett Magyarországon a vállalkozások képzési politikájáról, a 
saját munkavállalóik számára nyújtott szakmai képzések minőségi és meny-
nyiségi adatairól is (KSH 2012).

1. ábra A képzést támogató és nem támogató vállalkozások aránya (%), KSH ada-
tok alapján saját szerkesztés

Az adatok szerint 2010-ben a vállalkozások 49 %-a nyújtott szakmai 
képzési lehetőséget dolgozóinak, ez az arány megegyezik a 2005-ös vizsgá-
lati eredményekkel. (1.ábra) A szervezetek méreteivel korrelál képzési haj-
landóságuk, szinte az összes nagyvállalat, a középvállalatok csaknem háron-
egyede, a kisebb 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató cégek 43%-a 
támogatta a dolgozók szakmai képzését. A nagyvállalatok körében kis mér-
tékű növekedés, a középvállaltok esetében csökkenés tapasztalható a képzé-
sek támogatásában (KSH 2012). A vállalatok a “hagyományos” képzési for-
mák mellett az egyéb formákat is támogatták. Hagyományos képzési forma 
alatt a szakmai képzés legáltalánosabb formáját értették, amely az oktatásra 
kijelölt helyen (pl. oktatóteremben) történik, tartalma pedig kötött és előre 
meghatározott. A szakmai képzés egyéb formái közvetlenül a munkához vagy 
a munkahelyhez kapcsolódnak, tartalmuk igazodik a munkavállalók egyé-
ni szükségleteihez (KSH 2012), ebbe a kategóriába sorolhatóak a vállalatok 
munkahelyi tanulást támogató, tudásmenedzsment tevékenységei is (szakmai 
közösségek, workshop). 
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2. ábra A képzést támogató vállalatok aránya a képzés típusa szerint (%), KSH ada-
tok alapján saját szerkesztés

A képzéseket támogató cégek 38 %-a hagyományos szakmai képzé-
seket biztosította, ez az arány a 2005. évinél magasabb. (2. ábra) A hagyomá-
nyos képzéseket preferáló cégek  mintegy 90%-a külső képzéseket szerve-
zett, viszont növekedett a belső képzések száma. 2010-ben a hagyományos 
szakmai képzést nyújtó munkahelyek csaknem fele belső erőforrásból bizto-
sította az oktatást (KSH 2012). Ebből arra következtethetünk, hogy ezeknél a 
szervezeteknél egyre tudatosabban folyik a tudásgazdálkodás.

Nemzetközi cégeknél egyre általánosabbá váló tendencia ellenére, 
2010-ben hazánkban a szakmai képzés egyéb formáit a vállalkozások 36%-a 
biztosította, ez a korábbi eredményekhez képest csökkenést mutat. Ellenben 
a középvállalkozások a szakmai képzés egyéb típusainak támogatásában az 
országos átlag felett teljesítenek, míg a kisvállalkozások az országos átlag 
alatt. Ezek a  nem “hagyományos” szakmai képzések változatos formában 
jelennek meg a hazai vállalkozások képzési kínálatában, ezek közül közül a 
cégek legnagyobb része (28%-uk) a konferenciákon, szemináriumokon való 
részvételt támogatta, viszont a 2005. évhez képest már kisebb arányban. (3. 
ábra)
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3. ábra “Nem hagyományos szakmai képzések támogató vállalkozások aránya a 
képzési forma szerint az összes vállalkozás százalékában, KSH adatok alapján saját 

szerkesztés

A kis- és középvállalkozásoknál a legnagyobb a visszaesés e téren. 
A második legjobban támogatott forma a közvetlenül munkahelyen, munka-
szituációban zajló képzés. Az ilyen jellegű képzések alkalmazásánál a vállal-
kozások mérete is meghatározó,  a nagyvállalatok több mint fele, az 50 főnél 
kevesebbet foglalkoztató cégek kevesebb mint egyötöde alkalmazta 2010-
ben (KSH 2012).

A dolgozók képzésben való részvételi aránya növekedett, 2010-ben a 
nagyvállalatok dolgozóinak 25%, a középvállalkozások 14%-a, míg a kisvál-
lalkozások munkavállalóinak 11%-a vett részt szakmai képzésben. Az adatok 
értelmezéséhez mindenképpen fontos azt a tényt is figyelembe venni, hogy 
2010-ben a vállalkozások több mint fele nem támogatta a szakmai képzésben 
való részvételt (4. ábra), a képzéselérési arány hazánkban 19%, míg az Eurpai 
Unióban átlagosan 40%. (KSH 2014)
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4. ábra Képzéselérési arányok a vállalatok méretei szerint (%), KSH adatok alapján 
saját szerkesztés

Számos oka lehet annak, hogy egy vállalat miért nem támogatja al-
kalmazottainak szakmai képzését. A mintában szereplő vállalkozások három-
negyede szerint nem volt szükség a szakmai képzésekre, mert a dolgozók 
jártasságai megfelelőek a munkavégzéshez. A cégek 30%-a képzés helyett, 
inkább megfelelő képzettségű új  munkaerő felvételét preferálta, különösen 
igaz ez a nagyobb cégekre, ahol túl elfoglaltnak vélik munkavállalóikat a 
szakmai képzések elvégzéséhez, ez a nagyválalatok 30%-ára igaz. A szakmai 
képzések elhanyagolásában fontos szerepet játszik a képzések magas költség-
vonzata is. A képzések hiánya mint probléma az átlagosnál nagyobb mérték-
ben a középvállalkozásokat érinti (KSH 2012).

A munkahelyi tanulás és a felnőttkori tanulás kapcsolata

Az Európa 2020 célkitűzése, hogy  intelligens, fenntartható gazdaságot hoz-
zon létre magas szintű foglalkoztatással és társadalmi kohézióval, ennek 
szükséges feltétele, hogy az unió állampolgárai folyamatosan fejlesszék is-
mereteiket. A KSH 2013-as a 25-64 éves népességre kiterjedő oktatási és 
képzési részvételre vonatkozó vizsgálata szerint a kikérdezést megelőző egy 
évben a magyar népesség 27,2%-a vett részt iskolarendszeren belüli, illetve 
azon kívüli oktatásban, képzésben (KSH 2013). A képzésben való részvétel a 
foglalkoztatottak körében  a legjellemzőbb, esetükben több mint egyharmad, 
a munkanélküliek csoportjában a részvételi aránya 15%. Az iskolarendszeren 
kívüli képzések közül a szakmai fejlődéshez, munkához kapcsolód képzések 
voltak a legnépszerűbbek, a lakosság 10,6 %-a képesítést nem nyújtó szakmai 
tanfolyamon, 4,9 % konferencián és szemináriumon vett részt, míg a harma-
dik legnépszerűbb csoport a munkába való betanítás (3,4 %) volt. Ezeket szo-
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rosan követte az OKJ képzés és a csapatépítő tréning, illetve kis lemaradással 
a nyelvtanulás, amely részben még kötődhet a munka világához (KSH 2013).

Összegzés

A nemzetközi adatokból és a KSH hazai vizsgálata alapján jól látszik, hogy 
a felnőttkori tanulásban a munkahelyi tanulás és a munkához kapcsolódó ta-
nulás játsza a legnagyobb szerepet. Az aktív foglalkoztatottak egyéni elkép-
zelései és (ön)képzési erőfeszítései mellett egyre növekszik a munkáltatók 
humánpolitikai szerepe is. A munkahelyek tudatosult érdeke, hogy dolgozó-
ik ismereteit, képességeit fejlesszék a hatékonyabb működés és a gazdasági 
versenyképesség céljából a pénzügyi nehézségek ellenére is. Ez részben tár-
sadalmi felelősségvállalás is, hiszen hozzájárul a munkaerő megtartásához, 
megeleőzi vagy csökkenti a munkanélküliséget, növeli a vállalkozások élet-
ciklusát, amellett, hogy osztoz az Európa 2020 és kapcsolódó programjainak 
vonatkozó irányelveivel is. Hideg Éva (2012) szerint az élet minden területén 
folyamatosan szükséges a többféle – tudományos, tapasztalati és tacit – tu-
dás összekapcsolása. “Ebben a tudástermelési folyamatban kell a humán, a 
közösségszervezési, a környezeti, a technikai és a gazdasági természetű fel-
adatokat is együtt, egymással összekapcsoltan megoldani a fennmaradás és a 
fenntarthatóság megvalósítása érdekében.“ (Hideg 2012, 9)  Erre a munkahe-
lyi tanulás kitűnő lehetőséget nyújt.
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A kutatásom fő célja feltérképezni az Észak- Alföldi régió munkaadóinak 
munkaerő-piaci elvárásait, azokat a szükséges kompetenciákat, elvárt tudás 
mértékét, amellyel rendelkezniük kell a bölcsész- és társadalomtudományi 
végzettségűeknek a munkavállaláshoz a munkaadók szerint. Választ kívánok 
adni azokra a kérdésekre, hogy milyen a bolognai képzésben végzettetek fo-
gadtatása, milyen erősségeik és milyen hiányosságaik vannak, amelyek fel-
nőttképzés révén pótolhatók. Magyarországon már több kutatás is foglalko-
zott a munkaerőpiac elvárásaival, és az elvárások és a képzők közti szorosabb 
együttműködéssel és visszacsatolássál.  A készség és kompetenciaigények 
felmérése, a visszacsatolás megléte, hasznosulása és alkalmazhatóságának 
kérdése egyre több kutatót foglalkoztat (Kővári és Polónyi, 2005), (Bajor és 
munkatársai, 2001), (Biró és Csányi 2007). A hazai kutatásokban a munka-
erővel szemben támasztott elvárások témakörben a kommunikációs és kap-
csolatteremtésre való képesség, az elemzőképesség, teljesítményorientáltság 
és legfőképpen a tanulásra való képesség igénye jelenik (Márkus 2010). 
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A felsőoktatás és a munkaerőpiac egy olyan terep, melyet a gyors változások, 
a körforgás és a megújulás jellemez. Az új elvárások és átalakulások idősza-
kában vagy inkább párhuzamosan mellette a munkaerőpiac is nagy tempót 
diktált, mely abban nyilvánult meg, hogy szaporodtak az új foglalkoztatási 
formák, a munkaadóknak újabb és újabb igényei jelentek meg a kompetenci-
ák területén (Schleicher 2012).

Tanulmányom a hazai kutatások közül három vizsgálat eredményeit mutatja 
be. A hazai kutatások eredményeinek megismerése lehetővé teszi a saját 
vizsgálatom módszertanának pontosítását, az értelmezési keret kialakítását, 
a vizsgálati kérdéseim megfogalmazását, az előfeltevéseim megalapozását. 

A hazai munkaerő-piaci kutatások több tíz éves múltra tekintenek 
vissza. Az államigazgatásban, a foglalkoztatási szolgálatoknál, az önkor-
mányzatokban, a civil szervezetekben, az oktatási intézményekben- itt is 
kiemelten a felsőoktatásban dolgozó szakemberek több szempont figyelem-
bevétele mellett próbálnak olyan kérdésekre választ találni, melyek a hazai 
munkaerő-piaci helyzet szegmenseit érintik. Legyenek akár éves kimutatá-
sok, foglalkoztatási vagy munkanélküliségi ráták, vagy mondjuk a felsőokta-
tásból frissen a munkaerő-piacra kilépők aránya, mind-mind javarészt meg-
határozzák azokat a tényeket és jövőbeli lehetőségeket, amelyek a magyar 
társadalmat befolyásolják. Az eredmények összefoglalásai pedig jól tükrözik, 
hogy milyen helyzetben is vannak egyes korosztályok, területek, régiók vagy 
képzettségi szinttel rendelkező emberek. Ezek közül is azon munkaerő-piaci 
tanulmányokat, kutatási beszámolókat szeretném kiemelni, melyek szorosan 
kapcsolódnak vagy hatással is vannak a jelenleg folytatott Bölcsész- és társa-
dalomtudományi hallgatók munkaerő-piaci lehetőségei és elhelyezkedése az 
Észak-alföldi régióban című kutatásra, melyet a Nemzeti Kiválóság Program 
Eötvös ösztöndíj programban kertében végzek. 

Ha a hazai oktatási rendszert próbáljuk meg kicsit alapjaiban értel-
mezni, akkor elmondhatjuk, hogy társadalmi és közgazdasági értelemben is 
korszakváltás következett be, hiszen a gazdasági és kulturális értékrendek 
értékelésének tekintetében világméretű dimenziók váltak meghatározóvá. 
Egyfajta kölcsönhatásról beszélhetünk a társadalom, gazdasági környezet és 
az oktatás, képzés területén. Az oktatással, képzéssel kapcsolatos elvárások, 
érdekek három nagy csoportba sorolhatóak. Ide tartoznak a társadalmi szintű 
igények, a gazdasági, illetve a munkáltatók, valamint az egyének elvárásai. 
Az értékrendszerek egybeesnek, de azért ellentmondásokkal is találkozha-
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tunk e tekintetben. Társadalmi szintű elvárás, hogy a lakosság minél maga-
sabban legyen iskolázott és legalább egy, a munkaerőpiac igényeinek megfe-
lelő képzettséggel, szakmával rendelkezzen (Szép- Vámosi 2007:11).

A rendszerváltást követően megkezdődött Magyarországon is a hallgatói lét-
számok nagyfokú növekedése. A 2000-es évek elején már háromszorosára 
nőtt a nappali tagozatos hallgatók aránya. Ezzel párhuzamosan a finanszíro-
zás is sokban változott, egyre jobban kezdték az államilag támogatott helye-
ket visszaszorítani, így a növekvő folyamatot mérsékelni (Polónyi 2011:37).

Tanulmányom következő részében néhány a témában végzett hazai kutatást 
szeretnék áttekinteni, emellett eddigi saját kutatásomat is szeretném röviden 
bemutatni.

Elsőként Bajor Tamás (2001): „Az Európai gyakorlathoz illeszkedő munka-
erő-piaci készségigény felmérés a magyar oktatás-képzés fejlesztése szol-
gálatában” című kutatást szeretném röviden bemutatni, mely a Szent István 
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi Tan-
székének munkatársai által valósult meg elsősorban.

A 2000-ben végzett kutatás célja volt, hogy felmérjék a hazai, gazdaságilag 
sikeres vállalatok munkavállalókkal szembeni kompetencia elvárásait, amely 
által az iskolarendszerű képzés és a munkaerő-piaci elvárásokat szerették 
volna egymáshoz közelebb hozni. A kutatás során a mintát több szempont 
figyelembevétele mellett választották ki. A tervezett minta nagyság 400 vál-
lalat volt. (Országosan 200 vállalat, Nyugat –Dunántúl 100 vállalat, Dél –Al-
föld 100 vállalat) A kutatás során az országos minta kijelölésénél figyelembe 
vették a vállalatban dolgozók létszámát, területi elhelyezkedését, árbevételét 
és tevékenységi körét is egyaránt. Végül így 465 vállalatból álló mintát hoz-
tak létre, az országos mintából 206 kitöltött kérdőív érkezett vissza. A végső 
mintát 403 vállalat alkotja. A kutatás során keletkezett eredmények alapján az 
összegzett következtetések három irányra bonthatók. Vállalati- munkaerő-pi-
aci igény, a kibocsátó intézmény illetve az Európai Unió elvárásai.
„Az országos minta elfogadott- elutasított kompetenciái arra a fejvadászat-
ból jól ismert jelenségre utalnak, miszerint a vállalatok hirdetéseikben „szár-
nyaló pegazust” kérnek, ugyanakkor valójában igáslovat akarnak. Az orszá-
gos minta

és a regionális minta nagyfokú egyezést mutat a „fontos” és a „nem fontos-
nak” ítélt kompetenciák vonatkozásában” (Komor Levente 2001)
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A kutatás megállapítja, hogy az oktatáspolitika feladata lehet a jövőben a 
többszintű képzési rendszerek létrejöttének támogatása. A vállalatok gyakor-
latias kompetenciák iránti igénye is fontos, melyet a post secondary, illetve a 
többszintű egyetemi képzés segíthet a jövőben. Összességében viszont nem 
mondható el a főiskola vagy egyetem a széles alkalmazkodóképességet támo-
gató általános szellemi képességek fejlesztéséről. Az alapképzés és szakmai 
képzés vonatkozásában igen kevés az értékelhető adat. Ennek mérése a to-
vábbi kutatások feladatát jelentheti (Bajor 2001).

„Jelen kutatás elérte a célját. Egy jelentős merítéssel elkészítette a jövőbeni 
mérőeszközök egyik lehetséges viszonyítási rendszerét. Eredményeképp fel-
ismertük a vállalkozások közös mintázatát, elkülönítettünk nagyszámú elvárt 
és elutasított kompetenciát. A kompetencia szótár kialakítása az alapját ké-
pezi az ilyen irányú vizsgálatoknak. ..A kutatás a meglevő eredményeken túl 
alapul szolgál egy tapasztalati kompetencia modell kialakításához is, ami a 
kutatók nem titkolt célja a jövőben.” (Komor Levente 2001) 

Egy 2005-ös OFA pályázat kapcsán készítette Kővári György és Polónyi Ist-
ván „A felsőfokú képzés és a gazdaság szakemberigényének összehangolási 
lehetőségei” című kutatását. A kérdőívet 99 vállalattal illetve szervezettel

sikerült kitöltetni, melyből 57 jogi személyiségű, 6 jogi személyiség nélkü-
li 2 egyéni vállalkozás 3 pedig szövetkezet volt. A fennmaradók közül 29 
szervezet a közszférába tartozott 3 pedig alapítvány illetve egyesület volt. A 
kutatás céljai között szerepelt megismerni a gazdaság szereplőinek a vélemé-
nyét, a felsőoktatást, annak feladatait és terveit illetően, illetve a gazdaság és 
felsőoktatás kapcsolatának mélységeit jobban megismerni. A kompetenciák 
vizsgálata terén a diplomások kompetenciáit illetően megismerni az elvárá-
sokat és a foglalkoztatási kongruenciák sajátosságait.

A kutatás kezdetén Kővári György és Polónyi István a felsőoktatás töme-
gesedését világjelenségként jellemezték, mely folyamat kezdetét az 1960-as 
évekre datálták. Hazai viszonylatban a tömegesedést a gazdasági és társadal-
mi rendszerváltást követően állapították meg. Elemzésük kezdetén a hazai 
felsőoktatás vertikális és horizontális képzési szerkezetét nézték meg nem-
zetközi összehasonlításban a gazdasági fejlettség összefüggésében, majd a 
hazai felsőoktatás kibocsátását és a korábban készült munkaerő-szükségleti 
előrejelzések által számított szakemberigénnyel vetették össze. (Kővári-Po-
lónyi 2005)
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Ennek alapján próbálták a túlképzés és a torz kibocsátás tényét igazolni majd 
nemzetközi összehasonlítás alapján próbálták modellezni a hazai felsőoktatás 
„torzulás-mentes” képzési szerkezetét. Megállapították, hogy az oktatásirá-
nyításnak tehát alapvető feladatai: a felsőoktatási intézmények minősítése, a 
végzettek elhelyezkedésének nyomon követése, az elhelyezkedési lehetősé-
geknek, az elhelyezkedés jellemzőinek, s az elérhető kereseteknek

vizsgálata, és a munkaerőpiac, a munkaerő-szükséglet várható alakulásáról 
prognózisokat készíteni. A munkaadók véleménye alapján elmondható, hogy 
a felsőoktatás legfontosabb feladatának az értelmiségi képzést, a gazdaság 
hosszabb távú igényeinek megfelelő szakemberképzést, a szakmai elméleti 
tudás nyújtását és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakemberképzést 
tartják. Ezzel szemben pedig alulpreferálják azon feladatokat a felsőoktatás 
terén, mint a kutatás-fejlesztés a felnőttképzés, továbbképzés, a kulturális 
centrum funkció és az idegen nyelv oktatás, viszont fontos számukra az ide-
gen nyelv ismerete. Összességében pedig a szakmai elméleti tudást és a gaz-
dasággal szoros kapcsolatban álló szakemberképzést tekintik a felsőoktatás 
feladatának. (Kővári-Polónyi 2005)

Ha az elvárt kompetenciák sorát nézzük meg akkor egyértelműen kimutatta a 
kutatás, hogy elméleti tudás és annak gyakorlati alkalmazása, a szaktudás, és 
a széleskörű ismeretek, analitikus és globális gondolkodás mind-mind fonto-
sak, sőt egyetemi és főiskola végzettség között alig van különbség az elvárt 
kompetenciák tekintetében. Ha a legkevésbé fontos kompetenciákat nézzük, 
akkor látható különbség a közszféra és a versenyszféra között. A verseny-
szférában rugalmasság és az önálló munkavégzés az utolsók között szerepel, 
még a közszférában pedig a szervező és irányítókészség valamint a gyakorlati 
ismeretek vannak az utolsók között. Az idegen nyelv tudás is a sor végén 
található ennek okát abban látják a kutatók, hogy az idegen nyelvtudás ma 
már természetes elvárás, és magától értetődő kompetencia. (Kővári-Polónyi 
2005)

A témában harmadikként választott kutatás, amellyel szintén foglalkoztam 
kutatásom kezdetén az Biró Krisztina-Csányi Zsuzsa-Vincze Szilvia (2007)- 
„A hallgatók elhelyezkedéséhez kötődő kompetenciák vizsgálata” volt. 
Alapvető célja volt a kutatásnak a felsőoktatásban elsőéves, illetve végzős 
hallgatók munkaerő-piaci szempontból fontos kompetenciáinak felmérése, 
kompetencia-profiljának meghatározása, illetve a fejlesztési szükségletek 
azonosítása a későbbi projektelemek (adatbázisok, karrier kurzos) megvaló-
sítása érdekében. 
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Egy átfogó képet kívántak bemutatni a kínálati oldalról a regionális mun-
kaerőpiac elemzéséből származó keresleti (munkaadói) igényeket figye-
lembe véve. Figyelték ezzel mind a résztvevő intézmények, mind a régió 
specifikumait. A keresleti igények figyelembevétele a korábban elkészült 
igényfelmérések másodlagos elemzésére épül. Ehhez készült el egy kompe-
tenciaértékelő kérdőív, közel 1000 fős reprezentatív mintán vettek fel kérde-
zőbiztos segítségével a régió felsőoktatási intézményeiben.

A kutatás során nem csak a munkaerőpiac által elvárt ismereteket, hanem a 
személyiségről ennél teljesebb képet nyújtó kompetenciák meglétét is vizs-
gálták. A kutatók szerint egyébként a felsőoktatás a diploma szerzése során 
nem a munkaerőpiac elvárásai szerint képez, hiányoznak bizonyos kompe-
tenciáknak folyamatos fejlesztése, mely a későbbiekben való elhelyezkedést 
is elősegíthetné. A munkafolyamatok sorában elsőként előkészítő munkát 
végeztek a kutatók. A régióban készült munkaadói elvárásokat feltérképe-
ző kutatásokat tanulmányozták, majd kompetencia modellt és a kompetencia 
katalógust (szótár) dolgoztak ki. A különféle kompetencia csoportok kiala-
kítása után történt a kérdőívek összeállítása, mely öt részből ált. A válasz-
adó személyek jellemző adatai, a kompetencia modellt képező 29 kompe-
tencia fontosságának megítélése, további fontos kompetenciák definiálása a 
válaszadók által, a kompetencia modellt képező kompetenciák önértékelése 
és végül a fejlesztendő kompetenciák meghatározása a válaszadók által. A 
kutatás két utolsó lépeseként történt az első és második pilot vizsgálat. (Biró 
-Csányi-Vincze 2007)

Az eredmények közül kiemelendő, hogy a hallgatók számára a logisztika, a 
gyártás/termelés, a HR, az adminisztráció, a pénzügy/számvitel, a marketing/
reklám, a mérnöki tevékenység, az oktatás, a kereskedelem, az értékesítés, 
az IT és a jog/közigazgatás a legvonzóbb szakterületek. A válaszadó hallga-
tók véleménye szerint a munkáltatók a friss diplomások esetében a legfon-
tosabbra a döntési képesség kompetenciát értékelték, melyet a kutatók veze-
tői kompetenciák közé soroltak, bár ez visszafelé nem teljesen volt igaz, így 
megállapították, hogy a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának ítéletei 
csak részben fedik egymást. Megbízhatóság, pontosság és a szakmai ismeret 
kompetenciák sokkal nagyobb összhangban által a két oldal tekintetében. A 
kompetencia fontossági rangsor végén pozitív beállítódás, elővigyázatosság, 
motiválás, segítőkészség, munkaintenzitás ált, szintén összhangban a két ol-
dalnál. Az összeállított kérdőív 4. részében a kompetencia modellt képező 
kompetenciákra vonatkozóan egy 87 itemből álló önértékelő kompetencia 
tesztet töltöttek ki a hallgatók, melyek eredményei azt mutatják, hogy a kér-



427

dőívet kitöltő hallgatók a becsületesség, a motiválás, a segítőkészség, szak-
mai ismeret, a tisztesség, világos kifejezőkészség kompetenciák tekintetében 
a legjobbak. (Biró -Csányi-Vincze 2007)

Alapvetően a röviden bemutatott hazai kutatások képezték hipotézisem 
alapjait, és inspirációt és ötleteket adtak saját kutatásom megkezdéséhez. A 
Bölcsész- és társadalomtudományi hallgatók munkaerő-piaci lehetőségei és 
elhelyezkedése az Észak-alföldi régióban című Nemzeti Kiválóság program 
keretében készülő vizsgálatom legfőbb célja, hogy feltárjam a régió mun-
kaadóinak munkaerő-piaci elvárásait, azokat a szükséges kompetenciákat, 
elvárt tudás mértékét, amellyel rendelkezniük kell a bölcsész- és társada-
lomtudományi végzettségűeknek a régióban a munkavállaláshoz. Elsőként 
a szakirodalmi háttér feltérképezése, majd az Észak-Alföldi Régió munka-
erő-piacának jobb megismerése állami, civil és profitorientált szervezeteken 
keresztül volt a kiindulási alapon. A vizsgálat során EvaSys rendszerben ké-
szült online kérdőívek kitöltetése után félig strukturált interjúkat készítettem 
a kiválasztott szervezetek vezetőivel, amelyek közül a legtanulságosabbak-
ból, legérdekesebbekből esettanulmányokat készítettem. Jelenleg az interjúk 
elemzésén és az adatok összegzésén dolgozom. Vállalásaim között szerepel-
nek konferencia előadások és publikálások is. Nagyon bízom benne, hogy a 
bemutatott kutatásokhoz hasonlóan választ fogok én is kapni azon kérdések-
re, hogy a bölcsész- és társadalomtudományi végzettségű hallgatók esetében 
mely kompetenciák a legmérvadóbbak, vagy, hogy mennyire erősek ezen dip-
lomák a különféle szektorokban. Érdekel, hogy kell-e vagy tudnak-e különb-
séget tenni a munkaadók a képzettségi szintek között, mint alap vagy mes-
terképzés, illetve milyen feladatköröket lehet is ellátni ezen végzettségekkel. 
Bízom benne, hogy reális képet fogok tudni nyújtani az Észak- Alföldi régió 
helyzetéről a bölcsész—és társadalomtudományi végzettségűek esetében.

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című 
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Absztrakt

Az OECD nemzetközi szervezetének 2009-es PISA-mérésében először vizs-
gálták külön tesztsorral a digitális szövegértést. Az eredményekről jelentés 
készült, melyben meghatározták a digitális és nyomtatott szövegek alapvető 
hasonlóságait és különbségeit, valamint a szövegértés fogalmát. Hipotézisem 
szerint a mérésnek nem sikerült minden esetben lépést tartania a digitális vi-
lág változásaival, sem a modern szöveg- és befogadás-elméletekkel. A mé-
rés összemossa a digitális szövegértés és szöveghasználat fogalmait, ezért 
nem mindig világos, a jelentés valójában miről is tesz állításokat. Tanulmá-
nyomban ezeket a definíciós problémákat tárgyalom. A digitális szövegértés 
vizsgálatának összehangolása a modern szövegfelfogás és befogadás-elmé-
letekkel, valamint a precíz fogalmi definiálás a PISA-mérések módszertani 
fejlesztésének sarkalatos pontja lehet.

Kulcsszavak: PISA2009-teszt, nyomtatott és digitális szöveg, szövegértés, 
szöveghasználat, olvasáskutatás
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Bevezetés99

A technológiai újítások eredményeképpen gondolkodási és ismeretszerzési 
szokásaink folyamatosan változnak, melynek egyik fontos tényezője a szö-
vegbefogadás és -értés, amit a multimédiás eszközök használata jelentősen 
befolyásolhat (Rich 2008). A digitális környezetben megjelenő tartalmak 
befogadásának sajátosságait és a digitális formában hozzáférhető szövegek 
értelmezését egyre több kutatás igyekszik megragadni, ilyen például az Orga-
nization for Economic Cooperation and Development Programme for Inter-
national Student Assessment (PISA) 2009-es felmérése is (Oktatási Hivatal 
2011). A vizsgálat középpontjában – amellett, hogy matematikai és termé-
szettudományos készségeket is mértek – a szövegértés állt, melynek kere-
tében – a PISA-tesztek történetében először – külön tesztsorral vizsgálták 
a digitális szövegértést. A tizenkilenc ország részvételével készült, gondos 
minőségellenőrzésnek alávetett felmérésben hazánk is részt vett, az eredmé-
nyekről és a kutatás módszertanáról pedig részletes jelentés készült (Balázs 
2010a, 2010b, 2011), mely bemutatja azokat a digitális szövegértéssel kap-
csolatos módszertani szempontokat, amelyeket a többi résztvevő országban 
végzett kutatásban is követtek. A jelentés – többek között – meghatározza a 
szövegértés fogalmát, valamint a digitális és nyomtatott szövegek alapvető 
jellemzőit. E definíciók azonban olyan kérdéseket vetnek fel, melyek nyomán 
érdemes lenne pontosítani a szövegfelfogás és -kezelés – módszertani szem-
pontból kiemelten fontos – meghatározásait.

Tanulmányomban ezekre, a nyomtatott és digitális szövegeket és 
szövegértést illető definíciós problémákra szeretném felhívni a figyelmet a 
PISA szövegértést vizsgáló mérésének módszertani fejlesztése érdekében.

A PISA-mérések

Az OECD olyan nemzetközi szervezet, melynek egyik célja az oktatásfej-
lesztés elősegítése. A több országot átfogó felmérések során túlnyomórészt a 
diákok olvasás-, írás- és matematikai készségét vizsgálják. A PISA „a nem-
zetközi tanulói teljesítménymérés programja” (Balázs 2010b:13), melyben 
olyan tizenöt éves diákok a tesztalanyok, aki az OECD tagországokban az 
iskolaköteles kor vége felé járnak. A teszt azt méri, hogy „a tanulók milyen 
mértékben alkalmazzák szövegértési képességüket a hétköznapi helyzetek-
99  Jelen kutatás a BME TFTT DI Integrált érvelés OTKA pályázatának keretében zaj-

lik. OTKA-szám: K19-648.
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ben megjelenő szövegek megértésekor és értelmezésekor; vagy mennyire ké-
pesek felismerni, megérteni, értelmezni és megoldani egy matematikai vagy 
természettudományi jellegű problémát, ha ilyennel találkoznak.” (Balázs 
2010b:13)

Magyarország 1996 óta tagja az OECD-nek, és a diákok tesztelé-
sében eddig mindig rendszeresen részt vett, eredményeinkről számos írásos 
jelentés készült (Garami 2013). 

PISA2009

Kutatásomban a PISA2009-et vizsgáltam, aminek középpontjában a szöveg-
értés állt. A mérés azért volt különleges, mert a PISA történetében először 
vizsgálták a nyomtatott mellett a digitális szövegértést is (Balázs 2011:7). 
Kapcsolattartás, tanulás, tájékozódás, vásárlás, ügyintézés, szórakozás stb. 
tevékenységeit egyre gyakrabban végezzük valamilyen képernyőn keresz-
tül, igaz ez a középiskolás korosztályra is (lásd: Hillesund 2010, Woody and 
Daniel and Baker 2010). Így a megváltozott olvasási, befogadási szokások 
indokolttá teszik, hogy a PISA-mérés ne csak a nyomtatott, hanem a digitális 
szövegértést is vizsgálja, annak érdekében, hogy az eredményekből az olva-
sáskutatásra, oktatás- és eszközfejlesztésre, valamint a megismerési folyama-
tokra vonatkozó következtetéseket vonhassunk le.  

A teszt célja a „számítógépes, internetes környezetben végzett infor-
mációkeresés, szövegfeldolgozás, szövegértés vizsgálata” (Balázs 2011:7). 
A teszteket Magyarországon 1500 tanuló töltötte ki. A huszonkilenc digitális 
szövegértési feladat három húsz perces blokkból állt, amelyeket hat különféle 
variációban párosítottak egymással. Minden tanulóhoz két blokkot rendeltek, 
így a diákok átlagosan negyven percet dolgozhattak a digitális szövegérté-
si teszttel, melyben olyan típusfeladatok szerepeltek, mint a webböngészés, 
keresés, e-mail olvasás és írás, blogolvasás és fórumozás. A feladatok során 
egy adott weboldal szövegére vonatkozó kérdéseket tettek fel, valamint az 
utasításokat, linkeket követve a diákoknak el is kellett navigálniuk az oldalról 
(Balázs 2011:10).  
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Definíciós problémák

A hazai PISA-mérésről készült jelentés – illeszkedve a kutatás nemzetközi 
sztenderdjeihez – bemutatja a mintavételezés, feladatkialakítás és a statisz-
tikai elemzés részletes adatait. Az eredmények tárgyalásakor azonban azt 
olvashatjuk, hogy a „[…] digitális szövegértés finomszerkezetéről ez alka-
lommal nem kaphattunk információt.” (Balázs 2011:11).  Felmerül a kérdés: 
ha módszertanilag megbízhatunk a kutatásban, akkor mi magyarázza a ku-
darcot? Vajon nem a kiindulópontokban találhatjuk meg az okot? A digitális 
szöveg explicit és implicit definíciói tartalmazzák-e azt a konceptualizációt, 
amelyet a szövegbefogadás-elmélet irodalmából megtudhatunk? E kérdések 
megválaszolásának érdekében a továbbiakban a PISA2009-es jelentésben 
megfogalmazott, nyomtatott és digitális szövegekre vonatkozó definíciók és 
jellemzések helytállóságával kívánok foglalkozni.

A papír- és képernyőszöveg olvasása és értése közti különbségek ku-
tatásának 2009-ben már közel húsz éves története van (lásd: Hillesund 2010, 
Dyson and Haselgrove 2000, Liu 2005), de ezek eredményeiből, elméleti hát-
teréből nem, vagy alig vettek át a PISA-fejlesztői. A jelentések nem utalnak 
olyan, nemzetközi szinten ismert és elismert szakirodalmi háttérre, amelyek-
ből következtetni lehetne arra, hogy milyen szakirodalomra támaszkodtak a 
nyomtatott és digitális szövegekre vonatkozó megállapítások megfogalmazá-
sa során. 

Hipotézisem szerint a 2009-es mérésnek nem sikerült minden eset-
ben lépést tartania a digitális világ változásaival, sem pedig a modern szö-
veg- és befogadás-elméletekkel. A mérés összemossa a digitális szövegértés 
és szöveghasználat fogalmait, ezért nem mindig világos, hogy a jelentés va-
lójában miről is tesz állításokat. Kutatásomban a PISA2009 három magyar 
nyelvű, és az eredeti angol nyelvű jelentésére támaszodva teszek kritikai ész-
revételeket, összevetve ezek elméleti megalapozottságát a nemzetközi szak-
irodalommal (lásd Referenciák).

A PISA2009 jelentés a következő kategóriákat definiálja (Balázs 
2010a:25-41):

1. Szövegértés

2. Nyomtatott és digitális szövegek

3. Tudásterület és szerkezete:
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a.	 Szöveg: médium, környezet, formátum, típus

b.	 Gondolkodási műveletek: hozzáférés és visszakeresés, értelme-
zés és integráció, reflexió és értékelés, komplexitás

c.	 Szituáció: személyes, nyilvános, iskolai, munkavégzés

A következőkben csak a szövegértést, illetve a nyomtatott és digitális 
szövegek elkülönítését és jellemzését illetően kívánok megjegyzéseket tenni.

Szövegértés vs. szöveghasználat

„A szövegértés írott szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való re-
flektálás, illetve a velük való elkötelezett foglalkozás képessége annak érde-
kében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és haté-
konyan részt vegyen a mindennapi életben.” (Balázs 2011:8) – definiálja a 
PISA2009-es jelentés. 

E meghatározás két eltérő fogalmat kezel egyként, melyek megkü-
lönböztetése elengedhetetlenül fontos lehet. Fenti definíció ugyanis egyaránt 
magában foglalja a szövegértést – amikor a befogadó elolvassa, feldolgozza 
és megérti az információt –, és a szöveghasználatot – vagyis az informá-
ció keresésének folyamatát, melynek során fontossá válik a médium, ame-
lyen keresztül az olvasó hozzáfér a szöveghez (Cull 2011, Worzel 2012). A 
PISA2009 a két fogalmat „szövegértésként” tárgyalja, figyelmen kívül hagy-
va a benne rejlő distinkció igényét. Szövegértés és szöveghasználat jelenté-
sének szétválasztása azonban a felmérések eredményeinek értelmezésekor lé-
nyeges, mert nem mindegy, hogy miről teszünk kijelentéseket; miről állítja a 
PISA2009 jelentés, hogy más országhoz képest gyengébbek a magyar diákok 
(Balázs 2011:31)? Ha a szövegértésről, akkor feltételezhetően valamilyen 
alapvető probléma van a diákok gondolkodási, megértési és szövegbefogadá-
si képességeivel (pl. elsajátított szókincs, fogalmazási, írás-, illetve absztrak-
ciós készség, megismerési folyamatok stb.). Ha a magyar diákok a szöveg-
használat tekintetében teljesítenek rosszabbul, akkor a hozzáférésről és az 
anyagi/szociális helyzetéről teszünk kijelentéseket. (Milyen gyakran jutnak 
a diákok olvasnivalóhoz, és ezt milyen eszközön keresztül teszik; volt-e már 
a kezükben e-könyv olvasó; tudják-e megfelelően használni a számítógépet, 
az okostelefont, az egyes eszközök navigációs sávjait és billentyűzetét stb.?)



434

A PISA2009 „szövegértés” definíciójának rekonceptualizációja 
lehetővé tenné, hogy differenciáltabb megállapításokat tegyünk a diákok 
teljesítményét illetően, világossá téve, hogy következtetéseink a szövegértésre 
vagy a szöveghasználatra vonatkoznak. Bár a két dimenziót lehet együtt is 
kezelni, ez az eredmények elemzésekor megtévesztő lehet, ezért mindenkép-
pen érdemes lenne szétválasztani őket. 

Digitális vs. nyomtatott szövegek

A PISA2009-es jelentés a digitális és a nyomtatott szövegeket „alapvető vo-
násaikban” megegyezőknek tekinti (Balázs 2011:8). „A szövegszerűség is-
mérvei, a kohézió, a koherencia, a szándékoltság, az elfogadhatóság, a hírér-
ték, a helyzetszerűség és az intertextualitás a digitális médiumban keletkező 
szövegekre is érvényes.” (Balázs 2011:8) 

Ez a kiindulópont több szempontból is problematikus (Cull 2011). 
Nem világos: az állítás milyen szakirodalmi pillérekre támaszkodik, és nem 
kapunk egyértelmű meghatározásokat a benne foglalt terminusokról sem. To-
vábbá, a jelentés megállapításai pontatlanok, sőt: több esetben hamisak! 

Kohézió és koherencia: mit ért a PISA2009 a két fogalom alatt? A 
jelentés nem definiálja. Mi alapján állítja, hogy nyomtatott és digitális szö-
vegekre e két kategória tekintetében ugyanazon jellemzők érvényesek? A 
digitális szövegek sajátossága, hogy formailag töredezettebb szerkesztésűek 
lehetnek, és mivel nem mindig ellenőrzött tartalmak, így stilárisan sem jelle-
mezhetjük minden esetben azzal a koherenciával, ami például a nyomtatott 
szövegek esetében fennáll (Cull 2011, Ulin 2009).

Szándékoltságban is különbség van a két szövegtípus között: bár 
mindkettő közölni akar valamit, a mód, ahogyan teszik, és a közönség, 
akit elérnek, eltérő. A digitális szövegek gyorsan terjednek, könnyen 
megoszthatók, hordozhatók és változtathatók, jellegük nyilvános és magán 
volta gyakran összemosódik (pl. blogbejegyzések, Facebook posztok, SMS-
ek, hírek, eseményleírások, e-mailek, cikkek stb.). Ugyanakkor, még mindig 
kevésbé tartjuk őket hitelesnek, személyesnek vagy akár hivatalosnak, mint 
a nyomtatott szövegeket (Coyle 2008, Cull 2011, Liu 2005). Más hatása – és 
sok esetben következménye – van egy szövegnek, ha digitális formában ér-
kezik az olvasóhoz, így a szerzők választása, hogy online vagy offline publi-
kálnak, egyben tudatos „szándéknyilatkozat” is lehet az elérni kívánt olvasók 
számáról, életkoráról, az idődimenzió fontosságáról stb.
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 Az elfogadhatóságba – bár a PISA2009 nem fejti ki – beletartozhat 
hitelesség, felelősség, tartósság stb. A digitális szövegek nehéz ellenőrizhető-
ségének következménye a jelöletlen forráshasználat, így az egyes tartalmak 
hitelesként való elfogadhatósága és megbízhatósága is. Kettős tulajdonsággal 
bírnak: ami egyszer felkerül az Internetre, az örökre ott marad, de nem biztos, 
hogy ugyanarra, ugyanolyan formában még egyszer rátalálunk. A két szöveg-
fajta hírérték szempontjából is különbözik. A digitális szövegek jóval gyor-
sabban terjednek, mint a nyomtatottak, így előfordulhat, hogy ami az online 
térben délelőtt még hír volt, délután már nem az. Nyomtatásban – a lapzárták 
és a kiadási folyamat fizikai volta miatt – nem lehet ilyen gyorsan frissíteni a 
híreket. A digitális szövegek tehát dinamikusak, sokszor változnak, a nyom-
tatottak állandóak (Coyle 2008, Liu 2005). 

A jelentés szerint helyzetszerűségben is megegyezik a két szövegtí-
pus, de nem definiálja, hogy ez a fogalom mit takar. Az viszont biztos, hogy 
intertextualitás tekintetében a digitális szöveg más, mint a nyomtatott: hiper-
text, vagyis linkek hálózata, az online térben szétterjedő, direkt hivatkozási 
láncolat, tehát több mint a nyomtatott szöveg (Cull 2011). 

A PISA2009 szerint: „Mindkét típusú szöveget ugyanaz a jel- és 
konvenciórendszer jellemzi, szervezésükre ugyanúgy használatos a közpon-
tozás, címek, alcímek, bekezdések, margók rendszere.” (Balázs 2011:8) A 
digitális szöveg azonban sokszor más jel- és konvenciórendszerrel dolgozik, 
mint a nyomtatott. A digitális térben gyakran használunk különféle smileykat 
és emoticonokat, és a szövegeket a nyomtatottakra nem alkalmazható on-
line zsargon és stílus jellemzi (pl. „posztolás”, „komment”, „megosztás” stb.) 
(Aase 2011).

Központozás és szerkesztettség is különböznek: az eltérő felületek 
miatt a digitális szövegeknél nincs mindig elkülönített lead, tagolt bekezdés, 
az írásjelek jelentése – például a ponté (Horváth 2013) – sokszor eltér nyom-
tatott megfelelőikétől, központozás és helyesírás pedig gyakrabban hagynak 
kívánni valót maguk után.

Digitális és nyomtatott szövegek tehát – a PISA2009 jelentés definí-
cióival ellentétben – jelentős mértékben különböznek egymástól, ami a teszt 
összeállítása során kiemelt jelentőséggel bír. Az egyes feladatok kialakítása-
kor, a megfelelő szövegtípusok kiválasztásakor és az eredmények elemzése-
kor figyelembe kellene venni a kortárs szakirodalom meghatározásait annak 
érdekében, hogy a PISA-teszt módszertani szempontból minél fókuszáltabb, 
korszerűbb és megbízhatóbb legyen. 
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Összefoglalás, kitekintés a jövőre

Tanulmányomban amellett érveltem, hogy a PISA2009-es jelentés megfelelő 
szakirodalmi alátámasztás nélkül, több esetben helytelenül határozza meg a 
szövegértés fogalmát, valamint a nyomtatott és digitális szövegek jellemzőit.  
Hipotézisem szerint a mérés összemossa a digitális szövegértés és szöveg-
használat fogalmait, ezért nem mindig világos, a jelentés valójában miről 
is tesz állításokat. A 2009-es mérésnek nem sikerült minden esetben lépést 
tartania a digitális világ változásaival, sem pedig a modern szöveg- és befo-
gadás-elméletekkel. Ezt jelzi az is, hogy a legutóbbi (PISA2012) felmérésben 
– bár középpontjában a matematika állt – annak ellenére sem tettek kiegészí-
téseket a szövegértés módszertani vizsgálatát illetően, hogy arra több szem-
pontból is szükség lett volna. Márpedig a digitális szövegértés vizsgálatának 
összehangolása a modern szövegfelfogás és befogadás-elméletekkel, vala-
mint a precíz fogalmi definiálás hosszú távon a PISA-mérések módszertani 
fejlesztésének sarkalatos pontja lehet. Olvasási folyamataink változásainak 
kutatása egyben megismerési folyamataink vizsgálata is, ami a jövőben jog-
gal tarthat számot például irodalmárok, infó-kommunikációs szakemberek, 
neurológusok, filozófusok szakértő figyelmére.
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Abstract
 
This article reviews the most important theories on the core deficits in autism 
spectrum disorder, and tries to re-evaluate these impairments based on (semi-
) autobiographical writings of authors living with autism, by presenting an 
ongoing study using the method of content analysis to identify the signs 
of weak mentalization skill in the blogs of Hungarian authors living with 
autism. This study applies frequency analysis of expressions reflecting first- 
or second-order mentalization and compares how often these expressions are 
attributed to autistic versus ‘neurotypical’ characters.

Keywords: autism spectrum disorder, theory of mind, narrative content 
analysis
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Autism spectrum disorder

Clinical picture, symptoms

The autism spectrum disorder (ASD) is a pervasive developmental disorder, 
characterized by the autistic triad of impairments (Wing and Gould 1979, 11): 
significant delay or abnormal functioning in the domain of (1) communication, 
(2) social interaction and (3) imaginative, symbolic play. Autism is considered 
as a spectrum disorder, in the sense that its symptoms can occur in the most 
diverse constellations, on a wide range from moderate singular symptoms to 
the most serious clinical presentation; clear (diagnostic) boundaries do not 
exist.
Patients living with autism can usually be described by autistic loneliness; a 
lot of them are much more interested in special objects, hobbies, restrictive, 
repetitive activities, than in social relationships. They usually need stability, 
a constant set of routines; their behaviour and cognition are quite inflexible, 
stereotyped. In most cases, autism is accompanied by perceptual difficulties 
which can affect any of the sensory modalities, or even all of them at the same 
time.

Psychological theories of autism

Lots of theories are known about the possible causes of the spectrum disorder, 
which try to reduce the complex phenomenon of autism to a well-defined set 
of central symptoms. These theories suggest that the core deficit in autism is 
accounted for by deficits of arousal modulation and sensory responsiveness 
(Kinsbourne 1987, 107; Dawson and Lewy 1989, 49); of motor functions 
(Teitlebaum et al 1998, 13982); of social, emotional development (Waterhouse 
et al 1996, 458; Hobson 1998, 117); of language (Tager-Flusberg 1993, 174), 
etc. Among cognitive psychological theories of autism, the following three 
proved to be the most predictive and inspired most researches: hypothesis of 
theory of mind deficit (Baron-Cohen et al 1985, 37; Frith and Happé 1994, 
115; Baron-Cohen 1995), the hypothesis of weak central coherence (Frith 
1989) and the hypothesis of executive function deficit (Ozonoff et al 1991, 
1081).
Probably the most convincingly confirmed of these cognitive theories is 
the theory of mind deficit hypothesis. According to this hypothesis, weak 
mentalization skill is common in autism, it is specific for this disorder, and 
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can explain the main symptoms of autism in itself. Strong form of the theory 
states that they don’t even attribute mental states to others.  However, some 
research data show that high-functioning patients can perform well in tasks 
requiring complex mentalization such as understanding verbal irony (Győri 
et al 2002, 129). It is debatable whether the interpretation of the situation 
is not based on real mentalization in these cases: it’s possible that high-
functioning patients become high-functioning by acquiring routines, if-then 
rules applicable in many social situations, and that’s how they can manage 
everyday communication more or less successfully.
Actually, people living with autism apparently tend to use ad hoc heuristic 
strategies to manage social interactions and interpret the behavior of the 
partners, and they refine these strategies again and again on the basis of their 
experiences. For example, Axel Brauns, German novelist, actor and director, 
living with autism writes in his semi-autobiographic novel, Buntschatten und 
Fledermäuse that the girls often wanted to chat with him, and he definitely 
did not understand what they wanted from him (Brauns 2003, 310). But after 
lots of fiascos in these situations, suddenly he felt that he understood the girls: 
when a girl seems to be resentful, bored and tired at the same time, well, then 
she must be in love!

The signs of weak mentalization skill on the level of the text – 
review of an ongoing study

The method of content analysis in psychology
 
How do the human psyche and identity manifest themselves in written 
language? – this question has a history of several hundred years. Born in the 
last decades, the narrative psychology, constituting a promising and fruitful 
unity with computational linguistics, enables the objective, quantitative 
analysis of this problem (László, Ehmann, Péley, Pólya, 2004; László, 2005). 
Content analysis softwares and dictionaries were recently created to study an 
impressively wide range of psychological phenomena. Given that the autism 
spectrum disorder is a pervasive developmental disorder (it affects the whole 
development and personality of the patients), in addition, it significantly 
influences the communication patterns and the success in interactions, 
and therefore studying it in narrative psychological context seems to be a 
promising and exciting field of research.
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The method of content analysis in studying autism spectrum 
disorder

The convincing explanatory power of weak mentalization theory can 
be questioned by several extreme examples. One of these is the case of 
Amanda Baggs, who is medically described as a non-communicating autistic 
patient, unable to look after herself. She can’t speak; she only vocalizes, 
and apparently does not make contact with her environment. However, she 
has a blog (ballastexistenz.wordpress.com), where she tries to express her 
feelings and experiences to neurotypicals, through her writings, paintings and 
home-made videos. This example does not deny the theory of mentalization 
impairment in itself, but argues that the apparent lack of communication 
and social interests do not necessarily mean total deficit of communication 
competence and mentalization skill.
More and more (currently functioning or archive) blogs written by ASD 
patients are accessible on the internet in Hungarian too (livewithit.blog.
hu, aspiesarecoolhu.wordpress.com, autizmus.blog.hu, megabrutal.blog.hu, 
barokeszter.hu, aspie.blog.hu etc.). These blogs seem to be especially suitable 
to analyze the mentalization skill of autistic patients, by linguistic variables. 
It is obvious that the content analysis cannot provide information about 
the correctness of patients’ attributions, but it can show whether they use 
expressions alluding to the attributions of mental states or not. If the answer 
is yes, it would mean that ASD patients do not basically assume that others 
don’t have mental states, and their communication difficulties is only caused 
by the incorrect attributions of mental states. 

The ongoing study

I analyze the expressions referring to mental states in the collected text corpus, 
by using Nooj content analysis program and the emotion language technology 
module, developed by Éva Fülöp (Fülöp, 2008; Fülöp, László, 2006).

Hypothesis

a) Expressions referring to emotional states can be found in the text 
corpus, associated both with the speaker and other characters. 
b) Compared to ’neurotypical’ authors’ blogs, in autistic bloggers’ 
writings expressions referring to secondary emotions are significantly more 
infrequent. - Secondary emotions attributed to the speaker means they are 
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able to take up someone else’s perspective and to look upon themselves from 
a social point of view. Similarly, to attribute secondary emotions to another 
person requires second-order mentalization, provided that the attributed 
emotion is triggered by the (putative) beliefs or opinions of the partners. 
c) Compared to ’neurotypical’ authors’ blogs, in autistic bloggers’ 
writings contrastives are significantly more infrequent. – Contrastives express 
the difference between a mental state and the state of the reality (I thought… 
I believed… In my opinion… etc.).  So contrastives indicate that the speaker 
has at least implicitly the concept of false belief. 
d) In the blogs of autistic authors, the expressions referring to 
emotions are more frequently associated with another autistic person 
than with ’neurotypical’ character. – In autistic authors’ writings, it is a 
frequent observation that ASD patients understand each other much more 
easily than ‘neurotypical’ partners. As Axel Brauns writes: ‘Buntschatten 
[Brauns’neologism meaning ‘neurotypicals’] do not have emotions. That’s 
why it was vain to tell them about my feelings. Why should I tell a yew hedge 
what I feel?’ (Brauns 2003, 311)
The data collected so far is quite enough to test the first three hypothesis 
and preliminary results show that ASD patients use expressions referring 
to mental states nearly as frequently as ‘neurotypical’ bloggers, but our text 
corpus is not yet sufficient to verify the last hypothesis, given that these texts 
have too few characters living with autism.

Difficulties and limitations

The most important limitation of the ongoing study is the lack of the exact 
clinical diagnosis: the included bloggers are autistic principally in their 
identity. It is an exciting construct in itself but not necessarily equals to the 
clinical definition of autism. Thus on the base of the results of this pilot study, 
it would be important to apply narrative content analysis also on biographic 
interviews of patients with clinical diagnosis of ASD.
 
Discussion

The method of narrative content analysis and computational linguistics 
ensure a promising new tool to explore the pragmatic difficulties in autism. 
By identifying the linguistic signs of typical (pseudo)mentalization strategies 
in autism, recognizing of high-functioning ASD patients would be possible.  
The success of content analysis in this field of research probably depends on 
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the conceptualization of the textual signs of mentalization skill as precise as 
possible. Hopefully, this method would contribute to better understanding 
of communication strategies in autism, and could be the basis of successful 
communication between ASD patients and ‘neurotypicals’. 
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Absztrakt

A tanulmány a gyakorlati tapasztalatok és a szakirodalmi adatok eredményei 
alapján egy saját innovációs program, a konduktív nevelésbe ágyazott adap-
tív evezési program bemutatására vállalkozik. A program várható eredménye 
curriculum implementáció, mely összetett hatásként a szociális kompetenci-
ák fejlődését eredményezheti.

A vizsgálat során bizonyítást nyer, hogy az adaptív evezési program a kon-
duktív nevelés módszertani alapjaira épülve jó keret lehet a szociális kompe-
tenciák alakítására.

Kulcsszavak: Szociális kompetencia, konduktív nevelés, adaptív evezés, 
inklúzió, SNI
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Bevezetés

Napjaink kutatási témái közül számos a szociális kompetenciák fogalmi meg-
határozása, valamint a fejlesztésük irányainak, módszereinek meghatározása 
köré épül. A kitüntetett figyelem annak is köszönhető, hogy egyre inkább elis-
merjük és felvállaljuk azt, hogy társadalmunkra jellemző általános probléma 
a gyermekeket és felnőtteket is érintő szociális- és viselkedészavarok jelen-
léte. Ennek megfelelően kiemelten törekednünk kell a korai felismerésre, a 
diagnosztizált magatartászavarok kezelésére, s az ezekkel való megküzdés 
lehetőségeinek feltérképezésére. A szociális kompetenciák fejlesztése az is-
kolai oktatás szerves részeként már megjelent, de a rehabilitáció is kulcskér-
désként kezeli. 

Kutatásomban arra vállalkoztam, hogy bemutassak egy általam elin-
dított programot, az adaptív evezést, mely keretéül szolgál sajátos nevelési 
igényű, mozgássérüléssel élő és nem sajátos nevelési igényű (továbbiakban: 
SNI és nem SNI) serdülők, fiatalok találkozására, közös tevékenységükre, s 
lehetőséget teremthet az egyes szociális kompetenciák fejlesztésére, illetve 
más interperszonális diszfunkciók kialakulásának megelőzésére, azok csök-
kentésére.

Közel tíz éves szakmai munka és tapasztalat után kezdtem el a ce-
rebral paretikus (továbbiakban: CP) gyermekek evezésoktatásának szervezé-
sét. Az evezésoktatás módszertani adaptációs lehetőségeinek kidolgozásához 
konduktori végzettségem, szakmai munkám, és evezős tapasztalatom biztosí-
tott alapot. Az adaptív evezés alkalmazása CP-s gyermekek, fiatalok körében 
nagy kihívást jelentett számomra, de egyben komoly előkészítő, szervező és 
egyeztető munkát igényelt a két szakterület összehangolása okán. 

Elméleti áttekintés
Szocializáció

„Az emberi személyiség bonyolult szociális és pszichológiai hatásrendszer-
ben fejlődik, és nagyrészt ezek nyomán nyeri el szerkezetét és jellegzetes-
ségeit…A személyiség szociális fejlődésének folyamatát a társadalomtudo-
mányi szakemberek szocializációnak nevezik, azt fejezvén ki ezzel, hogy e 
folyamatban formálódik a személyiség az adott kultúra és társadalom és a 
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társadalmon belül is a közvetlen társas környezet képmására. A szocializáció 
tehát lényegében a társadalmi „embertermelés” folyamata.”100

Ahhoz, hogy valamennyi ember felnőtt korára, adott társadalomba 
beilleszkedni képes egyénné váljon, szükséges, hogy a szocializáció egyes 
közegein, lépcsőfokain átjutva, személyiségének kibontakozását elősegítő 
hatások elérhessék céljukat. 

Szociális kompetencia

A szociális kompetencia olyan, a társas viszonyokban megjelenő magatar-
tást, illetőleg a viselkedésben megnyilvánuló azon kölcsönhatásokat jelenti, 
amelyet az aktuális helyzet, az értékrend és a szociális képességek határoznak 
meg. A nevelés feladata egyrészt a pozitív egyéni értékrend és a képesség-
rendszer kiépülésének segítése, másrészt a szociális kompetencia kompo-
nens-készleteinek növelése. 

A szociális kompetenciának vannak öröklött és tanult komponensei, 
így az egyént, majd a családot és az óvodai, iskolai környezet tekinthető a 
kialakulását elsődlegesen befolyásoló tényezőknek és térnek (Nagy József 
2003). A szociális kompetencia felmérésekor a személyek közötti viselkedés, 
az egyén önmagával szembeni viselkedése, valamint a feladattal kapcsolatos 
viselkedés elemei vizsgálhatók Halász Gábor (2002).

A fejlett szociális kompetencia kialakulásának egyik előfeltétele az, 
hogy az egyénnek reális önértékelése és környezetével kapcsolatos pozitív 
attitűdje legyen. Mások elfogadása, az aktív közreműködés és a hatékony 
kommunikáció ugyancsak fontos eleme a szociális kompetenciának. Mindhá-
rom elősegíti, hogy az egyén interakciói során sikeres legyen, s az interakciós 
partner vagy partnerek visszajelzései alapján helyesen változtasson viselke-
désén, ha ez szükséges. Tunstal (1994)

Konduktív pedagógia

Kisiskoláskortól a kortárscsoportok szerepe, a gyerekek egymásra gyakorolt 
hatása nő, míg a felnőttek befolyása csökken. A Pető-féle konduktív nevelés-
ben, közel ötven éve, a pedagógiai fejlesztés alapmunkaformája a csoport, a 
csoportos formában megvalósuló fejlesztés.  A csoport a konduktív pedagógiai 
munkaforma elengedhetetlen követelménye, nagy erőket mozgósít, amelyek 
100  Buda Béla (1986): A szocializáció a gyermekkorban. Az indirekt 
nevelési hatások kérdése. In Buda Béla (szerk.): A személyiségfejlődés és a nevelés szo-
ciálpszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest. 71.



449

rendkívüli hatással vannak az egyes egyénekre; az interperszonális kapcsola-
tok megjelenésének és fejlesztésének fő színhelye. A csoport mindig egyfajta 
mérce a tagjai számára, hiszen a gyermek figyelemmel tudja kísérni mind a 
saját, mind a társai fejlődését. Ebből kifolyólag az önellenőrzési képességet 
nagyban fejleszti. A konduktorok feladata, hogy maximálisan kihasználják a 
gyermekkorban oly meghatározó kortárscsoport fejlesztő hatásait. 

A konduktív nevelés számára az integráció/inklúzió nem napjainkban 
megfogalmazott kihívás. Pető András intézetében, a konduktív nevelés 
születése pillanatában fontosnak tartotta, hogy a speciális nevelés (konduktív 
nevelés) a lehető legrövidebb ideig tartson. Fogyatékosságai ellenére a 
gyermek, vagy felnőtt díszfunkciós idegrendszeri működése átszerveződhet. 
Az ehhez vezető pedagógiai ráhatás, a konduktív nevelés a lehető legrövidebb 
idő alatt iskolai integrációt kíván elérni.

Dr Pető Andrást élete végéig tartó barátság köti J. L. Morenohoz, 
aki az egyén beilleszkedési kompetenciáit vizsgálta a társas mező, a csoport 
viszonylatában. Moreno a beilleszkedés milyenségét a vizsgált személynek, 
a csoportban elfoglalt helye alapján határozta meg, melyhez kidolgozott egy 
új módszert, a szociometriát.

„… Pethő András …. haláláig szoros barátságban volt Morenoval. 
A második világháború után ő ismertetett meg bennünket Moreno 
gondolkodásával, és ő tájékoztatta Morenót a magyarországi szociometriai 
kezdeményezésekről. Elsősorban az ő kedvéért látogatott Moreno 
Magyarországra 1963-ban.”101

Az adaptív evezés 

Az adaptív evezés szó, azon sajátos evezési formát jelöli, amely lehetővé 
teszi, hogy a különböző fogyatékkal élő, így például mozgásukban akadá-
lyozott sportolók a saját igényeikre szabott, speciálisan kialakított hajókban 
evezzenek, versenyezzenek. Az adaptív evezés, mint versenysport világszerte 
elterjedt, Magyarországon ma még gyerekcipőben jár. A Nemzetközi Evezős 

101  Mérei Ferenc (1971): Közösségek rejtett hálózata. A szociometriai értel-
mezés. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971. 53.
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Szövetség (FISA) irányításával a 2002-es világbajnokságon mutatkozott be 
először az evezés adaptív szegmense, négy versenyszámban. A sportág leg-
először 2006-ban kerülhetett a paralimpia versenyszámai körébe.

A kutatás bemutatása

A kutatás és egyben a program kezdetén a közös csoportalakítás célja az volt, 
hogy lehetőséget biztosítsak a mozgássérüléssel élő, SNI-s fiatalok számára a 
kortársi sportközösségekbe való integrálódásra, a velük való kapcsolatterem-
tésre, az épek számára pedig a SNI gyermekek „életközelibb” megismerésé-
re, a másság könnyebb elfogadásra.

Jelen kutatásom célja annak bemutatása, hogy ezen adaptív sport 
megfelelő keretet adhat társadalmilag elszigetelt csoportok (SNI és nem SNI 
fiatalok) nem laboratóriumi körülmények közötti rendszeres találkozására, 
interakciók, barátságok létrejöttére, amelyek hatással lehetnek szociális kom-
petenciáikra is.

Hipotézis

Az adaptív evezés program által SNI és nem SNI fiatalok egymással valós 
interakcióba léphetnek, egymás tulajdonságait, értékeit felismerhetik, kiala-
kulhat közöttük barátság, ami megjelenik a társas kapcsolatok gyakoribbá, 
intenzívebbé válásában is.

Módszer

A szociális kompetenciák feltárására szociometriai vizsgálatot végeztem el, 
egy ún. D típusú szociometriai felmérőlap segítségével. A kérdőív10 kér-
désből állt, a kérdőív három kritérium (rokonszenvet feltételező, közösségi 
funkcióra vonatkozó, egyéni tulajdonságokra, képességre vonatkozó kérdé-
sek) szerinti választásokra kérdezett rá. A kérdőív alapján összegyűlt szocio-
metriai adatokat ún. szociometriai mátrixon rögzítettem, valamint vizsgáltam 
a kölcsönösségi, gyakorisági választásokat is. A gyakorisági táblázatokat a 
több szempontú adatfelvétel alapján készítettem el, vizsgálva valamennyi 
kritérium szerinti választások alakulását, s ennek megfelelően eloszlási mu-
tatót számoltam. A fentieken felül a vizsgálat időpontjaiban elkészült a cso-
port szociogramja, azaz aktuális választásaik alapján kapcsolatrendszerük 
térképe is.
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A minta bemutatása  

A központi idegrendszeri sérülés sokszínűsége és összetettsége miatt a kont-
roll csoportok szervezése mindig is kérdéses marad. A minta nagysága a má-
sik kutatásmetodológiai probléma lehet, azonban tudomásul kell vennünk, 
hogy a központi idegrendszeri sérültek száma a populáció 3 ezreléke. 

A vizsgálat mintájául és kezdetén (2008. szeptember) két, egymástól 
függetlenül működő csoportot választottam, akiknek kizárólag érdeklődési 
körük (az evezés), illetve ennek megfelelően a sportolás helyszíne volt azo-
nos.

Az első csoport 20 fő, 10-18 éves kor közötti, nem SNI fiatalból áll 
(14 fiú, 6 lány), akik azonos érdeklődési körrel (evezés) bírnak, evezős egye-
sületi tagok, kizárólag többségi iskolában tanulnak, nincsenek SNI kapcsola-
taik (osztálytársak, barátok, rokonok között). A második csoport 20 fő, 10-18 
éves kor közötti, SNI fiatalból áll (12 fiú, 8 lány), akik azonos érdeklődésűek 
(evezés), a Pető Intézet konduktív fejlesztésében részesülnek, a Pető Intézet 
Sport Egyesületének tagjai; a csoport jellemzője a szegregált környezetben 
tanulás és szabadidős tevékenység (Pető Intézet egész napos fejlesztés). Az 
adaptív evezés programban vizsgált központi idegrendszeri sérültek a Ma-
gyarországon meglévő maximális létszámot képviselik. A két csoportból ala-
kítottuk ki azt a közösséget, amelynek vizsgálatát 2008 őszén megkezdtük.

A vizsgálat körülményei

A vizsgálatra három fázisban, a következő lépésekben került sor:

- Nulladik lépcsőben elvégzett mérés és beavatkozás - 2008. október 
vége - a kézzel fogható izoláció miatt a csoportok kapcsolatrendsze-
reinek csak külön-külön történő feltérképezésére volt lehetőség. 

- Az első lépcső felmérését a beavatkozást követő második hónap 
végén, 2008. decemberében,

- majd második lépcsőben, egy évvel később, 2009. október végén.

A program indulását követően a két alcsoport között olyannyira nem tör-
tént kapcsolatfelvétel, hogy még a kísérők, szülők sem kerültek kapcsolat-
ba egymással. A tapasztalatok alapján a szakmai stáb megállapította, hogy 
a közös keret (telephely, azonos tevékenység) nem elégséges spontán kap-
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csolatfelvételre, és kapcsolat kialakítására. Ezért október végén pedagógiai 
beavatkozás mellett döntöttünk, amely a következő megváltozott szervezési 
feladatot jelentette: közös programegyeztetés és feladatkiosztás (melyben ve-
gyes edzőpárok/kiscsoportok alakulnak), közös bemelegítés és „levezetés”, 
közös étkezés és közös edzőtáborok és versenyfelkészülés, közös értékelés 
és fórumok.

Továbbá arra a döntésre jutottam, hogy a 40 fős, de ténylegesen izolál-
tan működő két alcsoportból alakuljon egy kisebb létszámú csoport. Ab-
ból a feltevésből indultam ki, hogy a csoportokon belüli legtöbb kölcsönös 
választással rendelkező gyermekeket kiemelve azon fiatalokból jöhet létre 
az új csoport, akik a sajátjukban már bizonyították szociális kompetenciáik 
működését, hiszen többszörös kölcsönös választásokkal rendelkeznek. Az új 
csoport tekintetében pedig valóban vizsgálható lesz, hogy mennyire képe-
sek az SNI-s és nem SNI-s fiatalok a „másság” kezelésére, a közöttük lévő 
távolság leküzdésére. Ennek megfelelően a kizárólag egyszeres kölcsönös 
választással rendelkezőket, illetve az egyoldalú választásokkal rendelkezőket 
a további vizsgálatból kihagytam, illetve „kiszűrésre” kerülhetett azon gyer-
mekek egy része is, akik tendenciózusan egymást választották, s esetleg emi-
att rendelkeztek több kölcsönös választással. Azok esetében, akik közülük az 
új csoportban bent maradtak, külön kívántam figyelni későbbi kapcsolataik 
alakulására. 

A többszörös kölcsönös választásokat figyelembe véve került kialakításra 
az új csoport, létszámát tekintve 15 fővel, melynek tagja 9 fő SNI-s, 6 fő nem 
SNI-s fiatal, ebből 11 fiú, 4 lány. A 2008-as decemberében ismételt vizsgálat 
részletes bemutatására terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőség, az egyes el-
mozdulások szemléltetése érdekében a régi csoporthoz képest az új csoport 
megváltozott szociogramját ismertetem.
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2008. okt. Nem SNI gyermekek szocio-
gramja           

  2008. okt. SNI gyermekek szociogramja

         

2008. dec. SNI - nem SNI gyermekekből     
álló új csoport

                 

Az új csoport szociogramját vizsgálva megállapítható, hogy az új 
csoport alakítása mindenképpen hatott a gyermekek egyéni szociometriai 
helyzetére; a csoport kapcsolatrendszerére a beavatkozáshoz képest eltelt na-
gyon rövid, két hónapos idő alatt is.

A kutatás eredményei

2009. október végén a deklarált kapcsolatok számánál, a választott társak 
személyénél is változást realizáltunk, ugyanis sokkalta többször választották 
az SNI és nem SNI gyermekek egymást, mint korábban.  

 

2009. október. Az SNI - SNI gyermekekből álló új csoport 
szociogramja
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Az új csoport tagjainak szociometriai helyzete azt mutatta, hogy a 
gyermekek egyéni szociometriai helyzetére hatással volt az elmúlt egy év 
programjában való részvétel, a csoport kapcsolatrendszere többszörösen át-
rendeződött, szembetűnő a kapcsolatok megsokszorozódása, differenciálódá-
sa, a viszonzott választások számának emelkedése. 

A kölcsönös választások számát vizsgálva általánosságban elmond-
ható, hogy arányaiban stabil maradt, azonban azok elmozdulása érdekes ered-
ményt mutat. A kölcsönös választások megoszlása SNI-SNI, nem SNI- nem 
SNI és SNI- nem SNI gyermekek között jelentősen átalakult. 2009-ben a 86 
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kölcsönös választásból már az SNI - nem SNI gyermek közötti rokonszenvi 
viszonzott választás dominált. 
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Az egyoldalú választások számát tekintve hasonlóan kedvező el-
mozdulás volt tapasztalható, így az egyoldalú választások száma is csökkent 
2008-hoz képest.

Összefoglalás

A hipotézisben megfogalmazott feltételezésemet igazolták egyrészt a vizsgá-
lat eredményei, másrészt a gyermekekkel, szülőkkel folytatott informális be-
szélgetéseken elhangzottak; pozitív töltetet adhat az adaptív evezésben rész-
vétel a szociális kompetenciák alakításában, s ez által az integráló nevelésre 
és a többséghez tartozók „érzékenyítéséhez” való előkészítésben.

Továbbgondolásra javaslom tapasztalataimat, amit a beavatkozást 
követő új csoportalakításban szerezhettem. Érdekes volt megtapasztalni azt, 
hogy azon SNI csoporttagok, akiknek megszokott barátaik nem kerülhettek 
az új csoportba, nehezebben vették a beilleszkedés akadályait. Korábbról 
ismert néhány társukba kapaszkodva próbálták megtalálni helyüket az 
új közösségben. A nem SNI fiataloknak is szüksége volt hosszabb időre, 
amíg a csoportban megjelenő „másságot” el tudták fogadni, tolerálni, s a 
továbbiakban együtt tudtak működni sérült társaikkal, s közöttük kapcsolat, 
támogató barátság alakult. 

Fontos lehet minél több olyan hasonló program indítása, amely 
megfelelő támogatást adhat SNI és nem SNI fiatalok találkozásainak, 
együttlétének megszervezésére, akár iskolarendszeren kívül is; az adaptív 
evezés program mintájára további alternatív utak szükségesek az integrációra, 
integráló nevelésre történő, „tét nélküli” felkészítés segítésének.
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A kutatásban bemutatott konduktív nevelési és adaptív evezési prog-
ram, egymást erősítő inklúziós felkészítő program jó példa lehet arra, hogy a 
rehabilitáció újszerű tartalmát és definícióját igazolja.
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SPORTRA NEVELÉS A TELEVÍZIÓ 
SEGÍTSÉGÉVEL?

Fintor Gábor János
Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, Nevelés-és 

Művelődéstudományi Doktori program

Absztrakt

Kutatásom célja, hogy megismerjem a 8-14 éves korosztály televíziózási 
szokásait, ezen belül, hogy a különböző csatorna, illetve műsortípusok esetében 
a sport hányadik helyen szerepel a nézettséget illetően náluk.

Ehhez a Nielsen Közönségmérés Kft. adatait elemeztem a 8-14 éves 
korosztályban a 2011, 2012, 2013-as években, negyedéves és nemek szerinti 
bontásokban. Ilyen jellegű vizsgálatra még nem volt példa Magyarországon. 
Az eredményeimből kiderül, a vizsgált korosztály napi átlagos tévénézési 
ideje több mint kétszáz perc (ATV=202 perc), ami a vizsgált időszakban 
alig csökkent. A diákok a gyerekcsatornákat (SHR=28,5%) és az országos 
kereskedelmi adókat (SHR=29,5%%) követik legnagyobb arányban 
figyelemmel.
Kulcsszavak: televízió hatása, nézettség, sportcsatorna, sportműsorok, 
általános iskolások

Abstract

The objective of my research is to recognize the television watching 
habits of the age group of 8-14, and to find the place of sports programs in their 
order of preference in the case of different channels and types of programs. 
To meet my objective I analyzed the data of Nielsen Közönségmérés Kft. 
in the age group of 8-14, in the years of 2011, 2012, 2013, quarterly and 
according to genders.  Such an examination has never been conducted in 
Hungary before. My results support the fact that the daily average television 
watching time of the examined age group is more than two hundred minutes 
(ATV=202 perc) which hardly decreased in the examined period. Students 
mainly watch channels for children (SHR=28,5%) and national commercial 
channels (SHR=29,5%%) in the largest proportion.

Key words: effect of television, tune-in, sports channel, sports 
programs, primary school children   
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Bevezetés

A média102  a maga sokféleségében a 21. század tudásátadásának 
kitüntetett eszköze lett, hiszen plurális médiaszerkezetben élünk, a 
rádió, a televízió, az internet, a DVD, a mobiltelefon, mind eszközei az 
információáramlásnak, komplex módon nyújtják a tudásátadást (Sipos 
2008). A televízió-műsorok szereplői modellként szolgálnak a nézőknek 
és hallgatóknak. Különösen a fiatalok hajlamosak átvenni és alkalmazni a 
közvetített mintákat (Nagy 2005). Ranschburg állítása (1990) szerint már egy 
példa megfigyelése is elegendő ahhoz, hogy egy gyermek azonosuljon vele. 

A Magyar Ifjúság Kutatások103  adataiból kiderül, hogy 2008-ig 
a televízió-nézés volt a fiatalok (15-29 évesek) legkedveltebb szabadidős 
tevékenysége. 2012-re ugyan az internet átvette a vezető pozíciót, de egyrészt 
a média ereje nem csökkent, másrészt a Nielsen Közönségmérés Kft. adatait 
elemezve megállapítható, hogy a televízió nézettsége stabilnak tekinthető (a 
teljes lakosság körében!) 2013-ban is.

Kutatásomban, a média hatását bizonyító eredményekre104  
támaszkodva szeretném bemutatni, hogy Magyarországon a már régóta 
jellemző alacsony sportolási hajlandóság105  előremozdítására a televízió által 
is lehetőség kínálkozik.

1. Sportolási szokások az általános iskolásoknál, a kutatás  
problematikája  

A magyarokról általánosságban elmondható, hogy keveset sportolnak 
(a népesség több mint 60%-a az iskolai testnevelésórákat kivéve sohasem 
sportolt!), a rendszeres testmozgás a fiatalok körében sem lett divatos az utóbbi 
években (Földesiné 2008, Perényi 2010), ami az életkor előrehaladtával még 
tovább csökken (Földesiné 2008). 

Ami a testnevelésórán kívüli sportolási gyakoriságot illeti, Ács –
Borsos – Rétsági (2011) a 8. osztályosok körében végzett vizsgálataik (2008, 
2009) alapján megállapítják, hogy a fiúk 26,5%-a hetente háromszor, 20,8%-uk 
csaknem mindennap sportol, míg a lányok ugyanezen mutatói 21,8 és 17,7%.

102   Dolgozatomban fogalomként a szűkebb értelemben vett médiát, a nyomtatott 
újságot, a rádiót, a televíziót (elektronikus média) értem (Pikó és mtsai 2007). Ezek közül is 
a televízióval foglalkozom. 
103 http://kutatopont.hu/files/2012/02/magyar_ifjusag_2012.pdf
104 Utánfutóhatás (Lazersfeld és munkatársai 1944), és a hallgatási spirál (Elisabeth 
Noelle Neumann 1974) 
105  A gyerekek kétharmada nem sportol, a nem sportoló fiatalok több mint 50%-a 
semmit, vagy csak heti 1-2 órát mozog (Keresztes, Pluhár és Pikó 2003) 
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2. A fiatalok televízió nézési szokásai és annak hatása a gyermekekre 
Kósa – László (2012) eredményeik szerint tv (tévé) minden diák 

otthonában van, sőt átlagosan 2,7 készülék jut egy háztartásra. Nagy (1993) 
már jóval korábban, 1993-ban a televízió nevelési funkcióját hangsúlyozta. 
Sági (2001) felméréséből megállapítható, hogy a 14-17 évesek hétköznap 
átlagosan 107 percet, hétvégén pedig 128 percet televízióznak. Tehát a 
televízió a fiatal korosztály életének szerves részét képezi a szabadidő 
eltöltése tekintetében. 

Nagyon sok elmélet született a média hatásának106 vizsgálatával 
kapcsolatban. Ezek közül a hatásparadigma elméletek közé sorolható 
utánfutóhatás és hallgatási spirál mellett teszem le a voksomat. Az 
utánfutóhatás - melyet először (1944) Lazarsfeld és munkatársai fogalmaztak 
meg -, más néven „tarts a győztessel” elmélet szerint az emberek motivációja 
az elszigetelődéstől való félelem, vagy a győztes csapathoz való tartozás 
vágya. Szerintük a média befolyásolhatja az emberek véleményét, 
megnyilvánulásait, (de csak korlátozott körben és adott körülmények között). 
A média folyamatosan információkat áraszt, formálja a társadalomról alkotott 
elképzelésünket, normákat közvetít (Bajomi Lázár 2008). 

A gyermek a legapróbb részleteket is megfigyeli, tizenkét éves 
korában már ítéleteket is alkot, magyarázatokat keres, általában tizenhárom 
évesen tölti a legtöbb időt a képernyő előtt (Nagy 1993). A televízió hatása 
tehát a vizsgált korosztályomban, a 8-14 évesek között a legjelentősebb. Kósa 
(2010) vizsgálatai szerint minden ötödik fiatal a médiából választ magának 
példaképet (sportolót, énekest, zenészt, színészt stb.).

Dolgozatomban Gállal (2008) egyetértve azt gondolom, hogy a 
televízió hatást gyakorol a felnövő generáció egészségmagatartására, ezért 
ki kell használni a benne rejlő lehetőségeket a sportra nevelés tekintetében. 
Ennek elméleti keretéül a nemzetközi szakirodalomban kutatva Denninger 
(2012) amerikai tudós megállapításait veszem alapul, miszerint a sportok, 
amiket az amerikaiak a televízióban néznek, közvetlenül befolyásolják, hogy 
milyen szabadidős tevékenységet választanak A tévénézési ráták magasabbak 
télen, alacsonyabbak nyáron, kivéve, ha nagyobb sporteseményről van szó. 
Például az olimpiai iránt azok is érdeklődnek, akik egyébként nem néznek 
sportműsorokat (Fintor – Szabó 2012). Már a korai életkorban azok a 
sportesemények és sportolók, amiket, akiket a gyermekek a tévében látnak, 
befolyásolják döntéseiket abban, hogy milyen sportot válasszanak. 

     



464

3. Az empirikus kutatás 
A módszer, a minta jellemzése

A televíziózás létezése óta messze a legtöbb kutatás foglalkozik a 
nézettségméréssel (Szabó 2012). A televíziós nézettségmérést a Nielsen 
Közönségmérés Kft. végzi Magyarországon. A panelminta tagjai egyenként 
mintegy 3700 nézőt reprezentálnak. A vizsgálat során a teljes lakosságból 
9 179 449 négyévesnél idősebb potenciális televíziónézővel számolnak 
(Gálik 2003, Nielsen Közönségmérés 2013).

Primer kutatásomban107 a Nielsen Közönségmérés Kft. adatait 
elemzem. Az egy főre jutó napi tévénézési időt kifejező mutató (ATV) 
segítségével megállapíthatom, hogy a teljes célcsoport tagjai átlagosan 
hány percig nézték a televíziót a 2011-2013-as évek negyedéves és nemek 
szerinti lebontásában. Az SHR% értékével, a vizsgált csatornára vonatkozó 
közönségarány megoszlását mutatom ki és elemzem. 
2013-ra vonatkozóan átlagosan 182 fő (97 fiú, 85 lány) biztosította a vizsgált 
korosztály populációjának (633.973 fő) reprezentativitását.

Hipotézisek 
1. A vizsgált korosztályban a televízió nézésre fordított idő (ATV) 

egyre kevesebb.
2. A csatornatípusok vizsgálatánál a mintámban részt vevők 

legmagasabb arányban a gyerek- és sportcsatornákat nézik (SHR%).

Eredmények
Első vizsgálatom (H1) a mintában szereplő korosztály televízió-

nézési arányának elemzésére vonatkozott (1. sz. ábra). Azt feltételeztem, 
hogy a szakirodalomban meghatározottak alapján a szabadidő eltöltésénél az 
elektronikus médián belül az internet használat növekedésével a televízió-
nézési idő csökken. A kapott eredmények alapján azonban megállapítható, 
hogy a fiatalok napi tévénézési ideje (ATV) 2011 és 2013 között (átlagban) 
csak (!) 2 percet csökkent, ami nagyon csekélynek mondható, vagyis a 
gyerekek még mindig naponta átlagosan 3 óra 25 percet töltenek el a televízió-
műsorok nézésével. Az értékek negyedéves bontásában megfigyelhető, hogy 
az ATV aránya az évek első és utolsó negyedévében mindig magasabb. Ez 
Deninger kutatását erősíti meg, vagyis a téli időszakban a vizsgált korosztály 
több időt fordít a televízió nézésére. 

107  A Nielsen Közönségmérés Kft. végezte a reprezentatív adatfelvételt, melynek 
adatbázisát elemeztem. 
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1 sz. ábra

A nemek szerinti vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 2011-es év 
negyedéves bontásában látható eredményekhez képest a fiúk esetében a 
2012 és 2013-as évben is csökkenés, míg a lányoknál növekedés figyelhető 
meg ennél az arányszámnál. A fiúk TV nézési idejét ereszkedő, míg a 
lányokét emelkedő görbe jellemzi. Ha a három év átlagait nézzük, akkor a 
fiúk összességében szignifikánsan több időt töltenek a televízió előtt, mint 
a lányok (p=0,001). De ha csak a 2013-as esztendőt nézzük, megfigyelhető, 
hogy a nemek közötti tévénézésre fordított idő aránya kiegyenlítődött. 

Összességében megállapítható, hogy a fiatalok szabadidő eltöltésének 
még mindig jelentős részét teszi ki a televízió műsorainak nézése, ezért első 
hipotézisem nem igazolódott be. 

A következőkben (H2) a vizsgált csatornatípus nézésére fordított idő 
arányát az összes tévénézésre fordított idő arányából (SHR%) vizsgáltam meg, 
vagyis, hogy a 8-14 éves korosztály körében melyek az általuk legnagyobb 
mértékben nézett csatornatípusok (2. sz. ábra). Megállapítottam, hogy a 
diákok legnagyobb arányban, több mint 50%-ban nézik a gyermekcsatornákat 
és az országos kereskedelmi adókat, a sportadók pedig az utolsó előtti helyen 
állnak. 
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2 sz. ábra

A kereskedelmi csatornák közönségarányának csökkenése, illetve 
a közszolgálatiak növekedése a 8-14 évesek körében két különböző okra 
vezethető vissza. A kereskedelmi csatornák közönségarány-csökkenését 
okozhatta az, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt  a sokcsatornás 
vétellel rendelkező háztartások száma és ez a sokszínű kínálat elaprózta a 
TV nézésre fordított időből való részesedést. Ugyanakkor a közszolgálati 
csatornák közönségarányának emelkedését inkább az okozhatta, hogy 
2012 decembere óta az m2-n lényegében reggeltől estig gyerekműsorokat 
sugároznak, ami a 8-14 évesek vizsgálatakor fontos szempont lehet. A 
sportcsatornák közönségaránya azonban alacsony a többivel szemben (1%).

A fiúk és lányok összehasonlításában megfigyelhető, hogy a 
lányoknál az országos kereskedelmi és a gyermekcsatornák, a fiúk esetében 
pedig a sportcsatornák, az általános szórakoztató csatornák és a mozifilmek 
esetében találunk magasabb arányszámot.

A második hipotézis részben igazolódott be, hiszen a 
gyerekcsatornákat nézik a legtöbben a vizsgált korosztályban, ugyanakkor a 
sportadók utolsó előtti helyen állnak. 
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3. Összegzés
Tanulmányom elméleti fejezetében utaltam arra, hogy a magyarok 

keveset sportolnak, de nagyobb probléma, hogy nemzetközi szinten is 
elmaradunk az európai országoktól ebben a tekintetben. Számos tényező állhat 
a háttérben, miért sportolnak kevesebbet a fiatalok az életkor előrehaladtával. 
Egyrészt azért, mert szabadidős tevékenységeik középpontjában a média áll. 
A kutatások olyan magas arányú televízió-nézésről számolnak be, melyről 
„leszoktatni” nehéz lenne őket, ezért a megfelelő műsorstruktúra kialakításával 
- azt gondolom - sokat tehet a sportra nevelést illetően a televízió, ki kell 
használni a benne rejlő lehetőségeket. 

Megállapítható, hogy a fiatalok szabadidő eltöltésének az internet 
térhódítása ellenére még mindig jelentős részét teszi ki a televízió nézése 
(naponta átlagosan 3 óra 25 perc). 

Kutatásom kiemelt üzenete, ezt a kutatási eredmények is 
alátámasztják, hogy egyrészt a legnézetebb csatornákon (gyerek, nem zenés 
fikció kategóriájúaknál) kellene a testmozgás fontosságát hangsúlyozó 
tartalmakat közvetíteni (például reklámokban vagy hirdetésekben), illetve 
a téli időszakban, amikor a nézettség kiemelkedően magas más évszakhoz 
képest. 

Ezzel elősegíthető a helyes énkép kialakítása, mely által a  fiatalok 
mindennapi életének természetes része lehet az aktív testmozgás, a sport.  
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ALTERNATÍV VITARENDEZÉS 
LEHETŐSÉGEI 

A KÖZÉPISKOLÁBAN

Klement Mariann
Eszterházy Károly Főiskola,

Eger, Magyarország

Absztrakt

Munkámban a középiskolai élet színterén felmerülő konfliktusok eredményes 
kezelésére mutatok lehetséges metódusokat. A diák mediáció egy lehetőség 
a vitás kérdések alternatív rendezésére, mely speciális érdekalapú 
kommunikáció a konfliktusban álló felek között. 
A másik megközelítés a kárhelyreállító szemlélet „Szemtől szembe” módszere, 
ami olyan eljárás, melynek során a konfliktus kirobbantója szembesül az 
általa elkövetett tettel, és azokkal is, akiket tette következtében sérelem ért. 
Itt a cél, hogy az áldozat kárát jóvátegyék, és mindent megtegyenek annak 
érdekében, hogy az eredeti állapot visszaállítható legyen.
Témát ajánlom mindazok figyelmébe, akik szívesen néznék az iskolai élet 
konfliktusait egy új perspektívából, és hatékony eszközöket keresnek ezek 
rendezésére.

Kulcsszavak: konfliktus, mediáció, „Szemtől szembe” módszer
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Bevezető

Az alábbi idézet az Európai Charta dokumentumból is azt mutatja, hogy 
mennyire fontos témával állunk szembe: „Az iskolaközösség minden tagjának 
joga van a biztonságos és békés iskolai élethez. Mindenkinek kötelessége 
hozzájárulni a pozitív, tanulásra serkentő és a személyiségfejlődését elősegítő 
iskolai környezet megteremtéséhez.” (Európai Charta a Demokratikus és 
Erőszakmentes Iskoláról, 2004 ) 
A pedagógia tudományával foglalkozva nem mehetünk el szavak, de 
leginkább tettek nélkül ezek mellett a sorok mellett. 

Mi a konfliktus?
A tanulmányt a témához tartozó kulcsfogalom meghatározásával kezdem. Az 
Idegen szavak és kifejezések szótára című kötet az alábbiak szerint határozza 
meg a konfliktust:

• összeütközés, összecsapás: egymásnak ellentmondó (nagy) erők, 
érdekek harca

• harc, küzdelem
• lelki konfliktus, lelki tusa, belső válság.

A fogalom mindegyik jelentésének mélyén az a probléma áll, hogy az, amit 
az egyik fél el akar érni, azt a másik fél saját érdekeire nézve sértőnek, 
hátrányosnak ítéli meg.

„A konfliktus akkor alakul ki, amikor az egyes csoportok (személyek) között 
világossá válik, hogy azok a javak, amelyeket el szeretnének érni, nem áll 
elegendő mennyiségben rendelkezésükre.” 

(http://www.ofi.hu/tudastar/foglalkoztatasba/konfliktuskezeles)

Boulding K. (1962) meghatározása szerint a konfliktus emberek, vagy 
emberek csoportjai közötti versengés egy formája. Akkor lép életbe, ha két 
vagy több személy verseng olyan célokért vagy korlátozott javakért, amelyek 
ténylegesen, vagy az ő észlelésük szerint nem érhetőek el mindannyiunk 
számára. (Göncz-Geskó-Herbai 2001)
Csak akkor kezdődhet el a konfliktusok produktív megoldása, amikor a ki 
nem mondott ügyek felszínre kerülnek. 
A megbocsátás drága, fájdalmas és nehéz dolog, de egy lehetőség is egyben. 
Hogy miért nem tudnak néha az emberek megbocsátani? Az egyik ok általában 
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az, hogy nem ismerik el, vagy nem ismerik fel, hogy mi is történt valójában. 

Néhány gondolat arra, hogy az áldozatból miként válhatunk győztessé:
• ne ragadjunk le a beszámolóink során annál, hogy velünk mit tettek;
• próbáljuk meg másként elmesélni, meglátni a történetet, más 

hozzáállással;
• értsük meg, hogy ennek nem kell így maradnia, innen lehet előre 

haladni. (Griffen 2004)

Mediáció

A szó jelentése „mediare”, közvetíteni, közben járni, középen állni. 
Többféle mediációs formáról is beszélhetünk (közösségi mediáció, áldozat-
elkövető békítés, áldozat-elkövető mediáció), melyek eltérnek egymástól 
általában a célokban, az eljárás időtartamában valamint abban, hogy ki a 
folyamat vezetője. (Paul McCold 2003).
A mediáció ugyan többféle technikát vezet elő, de a legfőbb jellemzője a 
semleges harmadik fél, aki ahelyett, hogy előállna egy megoldással, segít a 
feleknek megtalálni a saját közös pontjaikat. Ez a folyamat segít a vitatkozó 
feleknek abban, hogy nyíltan beszéljenek alapproblémáikról. 
A mediátor szerepe a folyamat során különböző formákat ölthet a vita 
természetétől és a felek viszonyától függően. A mediátor azonosíthatja és 
pontosíthatja a problémát, letisztázhatja mindkét fél alapérdekeit és gondjait, 
üzeneteket továbbíthat a felek között, feltárhatja a kiegyezés alapjait és a meg 
nem egyezés lehetséges következményeit, és kifejleszthet egy kooperatív 
probléma-megoldási megközelítést. Segíthet, hogy felállítsák saját 
megoldásukat. Ha a felek elutasítják, vagy nem vállalják, hogy egy térben 
tartózkodjanak a mediátor „inga mediációt” is folytathat, ami azt jelenti, hogy 
feleket úgy hozza megegyezésre, hogy külön-külön szervez találkozókat 
velük. (Tannis 1989)
Mediációt olyan esetekben célszerű alkalmazni, amikor két vagy több 
személy között érdekellentét vagy nyílt konfliktus támad, amit nem tudnak 
konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani, valamint szükség van a 
kapcsolatra, a további együttműködés fenntartására. A közvetítés törekszik a 
vita jellegének megváltoztatására, a probléma megoldására, reális, működő 
megegyezések létrehozására, a felek közötti egyensúly fenntartására, valamint 
a résztvevőkkel szembeni korrekt eljárásra. A folyamatban résztvevőknek 
lehetőségük nyílik kommunikációra, érzéseik, ötleteik és megállapításaik 
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kimondására, tárgyalásra, és a saját életükről hozott döntés meghozatalára. 
(Barcy – Szamos 2002)
A mediációs folyamat hét nagyobb egységre tagolható. Kapcsolatfelvétellel 
kezdődik, ami a mediáció elindulásával folytatódik abban az esetben, ha ebbe 
mindkét fél beleegyezett. Ez első találkozás elején fel kell hívni a résztvevők 
figyelmét, hogy vannak bizonyos szabályok, melyeknek betartása nagyban 
hozzájárul a mediáció sikerességéhez. Ezek egyrészt a felek magatartására 
vonatkozó elvárások, az időkeret, másrészt lehetőségek, melyek a közös 
munka velejárói. A szabályok tisztázását a megszakítás nélküli idő követi, 
amikor minden fél ismertetheti saját nézőpontjából a konfliktust, anélkül, 
hogy bárki is közbevágna. Ezt az eszmecsere ideje követi, ahol a felek már 
párbeszéd formájában beszélnek a vitás kérdésről, és megfogalmazzák 
igényeiket, érdekeket. Majd a megállapodás kidolgozása következik, ahol 
kiválasztják a számukra legmegfelelőbb alternatívákat. A végső megállapodás 
szakaszában írásban rögzítik azt, amiről a felek megállapodtak. Majd a lezárás 
szakaszában áttekintik a közösen elért eredményeket.(Göncz – Wagner 2002)
Egy jó mediátor az alábbi képességeket és jellemzőket is demonstrálja:

• Létrehozza és fenntartja a hitelességét.
• Biztosítja semlegességét mindkét fél számára (mindegyik oldal 

esetében).
• Fenntartja a hatékony kapcsolattartást és kommunikációt a felek 

között.
• Mindkét fél számára segítséget nyújt abban, hogy meghatározzák, 

elemezzék és megértsék a tényeket.
• Figyelemmel van az egyezség részleteire.
• Pontos információkat közvetít mindkét oldal számára.
• Megpróbálja nyitva tartani a kommunikációs csatornákat a felek 

között.
• Diszkréten kezeli az elhangzottakat és azt, hogy miként 

kommunikálták azokat. (Ditchburn 1988)

Oktatással a kreatív konfliktuskezelésért

Az erőszakmentes kultúrák fejlődése egy strukturált előkészítést igényel, 
ami segít az embereknek megtanítani, hogy miként dolgozhatják fel minél 
hatékonyabban az őket ért konfliktusokat és hogy miként okozhatnak 
kevesebb sérelmet egymásnak. Ez a kezdeményezés már a legfiatalabb 
gyermekeknél el kellene, hogy kezdődjön, és jelen kellene lennie az oktatás 
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és az élet minden egyes szakaszában. (Rao, Sheffield 2013)
A diákoknak be kellene mutatni a mediáció alapelveit és folyamatát az 
oktatásuk legelején, így hatékonyan használhatnák ezt a tudást egész életük 
során. 

A resztoratív szemlélet „Szemtől szembe” módszere

A „szemtől szembe” módszer Ted Wachtel (1994) amerikai pedagógus 
által kialakított Real Justice modellre épül. (Herczog 2003) „A resztoratív 
kimenetelnek, átalakító dimenziója van: az áldozatokat túlélőkké változtatja, 
a konfliktust együttműködéssé, a szégyent önérzetté, és az egyéneket 
közösséggé.”(Győrfi 2002)

A módszer lépései

A megbeszélés fontos eleme a forgatókönyv, mely egyszerű, és megbízható 
eszköz a facilitátor (a megbeszélést levezető) kezében, melyen nem tanácsos 
változtatni. Lehetőséget kell teremti, hogy a felek kifejezhessék érzelmeiket a 
tett következményeivel kapcsolatban. A károsultak, áldozatok elmondhassák, 
mennyiféleképpen volt hatással életükre az, ami velük történt. Szót kapnak 
az áldozat, és a vétkes családtagjai, ismerősei is, akik gyakran másodlagos 
áldozatok, sok sérülést szerezve egy-egy ilyen esetben. Már ez is sokkal több, 
mint amit általában egy hagyományos büntetőeljárás elérhet. A tapasztalat 
szerint az érzelmek kifejezésre jutnak, veszítenek intenzitásukból. Ha a vétkes 
felelősséget vállal tettéért, az áldozat dühe, sértettsége, esetleg bosszúvágya 
gyakran alábbhagy, eltűnik. Egymás meghallgatása gyakran önmagában 
segít megoldani a formális megbeszélés második fontos feladatát: a döntést. 
A megbeszélés célja, hogy közös döntés szülessen arról, mi történjen a kár 
jóvátétele érdekében. A harmadik részben az érzelmek, indulatok feloldása 
történik, ahol lehetőség nyílik az érintett felek közeledésére, spontán 
bocsánatkérésekre és megbocsátásokra. Gyakran ez a kötetlen szakasz éri el a 
megbeszélés valódi célját: az indulatok kioldását. (Földes 2002, Győrfi 2002)
A megbeszéléseket egy független facilitátor vezeti, akinek nem dolga állást 
foglalni, de kötelessége biztosítani, hogy minden résztvevő biztonságban 
érezhesse magát, szót kapjon és kifejezhesse érzéseit. Nyugodt, támogató 
atmoszférát biztosít, s a felek figyelmét a megállapodásra összpontosítja. 
Lehetőséget nyújt, a jelenlévők önkifejezésére, és ösztönzi őket saját kreatív 
megoldásaik megtalálására. (Göncz – Wagner 2003)
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A módszer alkalmazása
A módszert egyre több országban alkalmazzák Európában és a tengerentúlon 
egyaránt. Az a tapasztalat hogy ezen technikák jól hasznosíthatók, 
a gyermekekkel, fiatalokkal folytatott munka során. A formális 
megbeszéléseken kívül még sok más technika tartozik a helyreállító 
igazságszolgáltatás eszköztárába, melyek nagyon megkönnyíthetik az 
iskolákban, gyermekotthonokban dolgozók munkáját, és mindazokét, akinek 
néha gyerekek közti konfliktusokat segítenek megoldani. Az iskolában a 
megbeszélések alternatívaként szolgálnak a kizárással, felfüggesztéssel, 
eltanácsolással szemben, vagy kritériumként támaszthatók a felfüggesztés 
utáni visszavételhez. Egy esettel kapcsolatban, egy megbeszélést célszerű 
tartani. Ha az egyik fél nem vállalja, vagy nem áll módjában részt venni 
a megbeszélésen, ennek ellenére azt meg lehet tartani. A megbeszélés 
továbbhaladása érdekében, mindkét félnek bele kell egyeznie a részvételbe, 
és az elkövetőknek be kell ismerniük tettüket. Ha az áldozat és az elkövető 
más véleményen van a tényeket, vagy felelősséget illetően, akkor a facilitátor 
dolga világossá tenni a résztvevők számára a másik fél nézőpontját. Ha az 
áldozat nem kíván részt venni a megbeszéléseken, ott a facilitátornak kell 
közvetíteni az áldozat szülei és barátai bevonásával. Az áldozat levelet, képi 
és hanganyagot, vagy szóbeli üzenetet is küldhet a facilitátoron keresztül.
(Földes 2002)
A resztoratív szemlélet sajátossága a kérdezési technikában nyilvánul meg, 
amit H. Zehr (2002) a konfliktusokban alkalmazott hagyományos kezelési 
módokkal hasonlít össze az alábbiak mentén:
Retributív kérdések: 

• Milyen szabályszegés történt?
• Ki tette?
• Miért tette?
• Mit érdemel?

Resztoratív kérdezési mód használata iskolai környezetben a továbblépés 
lehetőségét kínálja és a konfliktusok megoldásorientált feldolgozásához 
vezet.
Resztoratív kérdések:

• Mi történt?
• Kit érintett?
• Hogyan érintette? 
• Mit kell tenni, hogy a dolgok rendbe jöjjenek?
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Összegzés

A konfliktusok, nézeteltérések gyakran kommunikációs zavarból származnak. 
Ezek a problémák a hatékony kommunikáció segítségével orvosolhatók, 
befolyásolhatók lehetnének. Fontos lenne a kommunikáció hatékonyságának 
fejlesztése az iskolai színtéren. 
Érdemes lenne kialakítani a gyerekekben, fiatalokban a „megoldás-orientált” 
hozzáállást, hogy beszéljenek a problémáikról, legyenek az oktatási 
intézményben szakemberek, akik meghallgatják őket, és találkozzanak olyan 
mediátorokkal, facilitátorokkal, aki megmutatja, felvilágosítja őket, hogy 
miként tudnak hatékonyan kommunikálni egymással, s ezáltal problémát 
megoldani. 
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Absztrakt

Az előadásunk a természettudományos nevelés egyik legégetőbb 
problémájával, a tanulói attitűdök helyzetével foglalkozik. Néhány külföldi 
és hazai vizsgálat alapján elemezzük az attitűdök változásait. Magyarázatokat 
keresünk az alacsony fizika és kémia tantárgyi attitűdökre. A számos lehetséges 
magyarázat közül kiemeljük a természettudományos nevelés kisgyermekkori 
alakulását, jelentőségét.  Megvizsgáljuk, hogy miért szorul háttérbe a 
természettudományos szemlélet az általános iskola alsó tagozatában. Saját 
példáink alapján bemutatjuk, miképpen lehet ebben a korosztályban, a 
szemléletformálás igényével, természettudománnyal foglalkozni, az életkori 
sajátosságokhoz igazodva tanítani. Beszámolunk egy előkészítés alatt álló 
programról, melynek keretében empirikus vizsgálatokkal szeretnénk az 
óvodás és kisiskolás gyerekek természettudományos attitűdjét, hozzáállását 
vizsgálni. Az általunk kidolgozott módszerek hatását is ezen program keretein 
belül tervezzük mérni.
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A program keretében kidolgoztunk konkrét foglalkozásokat, melyeket 
különböző iskolás és óvodás csoportokkal próbáltunk ki, és egy egész tanévre 
szóló szakköri tematikát is, amit saját szakkörünk keretében fejlesztettünk 
ki. Mindkettő egyszerű olcsó, és veszélytelen eszközökkel elvégezhető 
kísérleteket tartalmaz. A módszer lényege a kísérletezés. A gyerekek maguk 
végzik el a kísérleteket, és maguk vonják le a következtetéseket. Fontos a 
kíváncsiság, a próbálkozás megerősítése, ezért ezek a foglalkozások és 
szakköri alkalmak rendkívül rugalmas felépítésűek. Az előadás mindezt 
képekkel illusztrálva mutatja be.

Kulcsszavak: természettudomány, kisiskoláskor, felfedeztetés, kísérletezés, 
módszertan

Bevezetés

A kíváncsi, minden iránt érdeklődő gyerek, az iskolai oktatásban előre haladva 
miért felejt el kérdezni? A természet, miért válik izgalmak tárházából érdektelen 
információhalmazzá? Ami kihívás volt a játékban, miért válik nyűggé a 
tanulásban? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az alábbiakban. Úgy 
gondoljuk, hogy a természettudományos érdeklődés nem csak a társadalom 
egy szűk rétegének veleszületett sajátja, hanem mindnyájunkban alapvetően 
megtalálható tulajdonság. Ez a tulajdonság azonban olyan, mint az összes 
többi. Ha nem hagyunk neki teret kibontakozni, ha háttérbe szorítjuk, akkor 
elsorvad. Véleményünk szerint pontosan ez történik azokban az emberekben, 
akik magukat nem tartják természettudományos érdeklődésűnek. A főbb 
problémákat a következőképpen foglalhatjuk össze: A gyermek műveltségének 
valamennyi területét folyamatosan fejlesztjük az óvodás kortól egészen az 
érettségiig. A természettudomány az egyetlen kivétel! Amikor a gyerek kérdez, 
nem kap választ, mondván a tudomány még korai neki. Amikorra válaszokat 
kap, neki fogynak el a kérdései vagy nem az őt érdeklő kérdésekre kap választ!

Tanulói attitűdök a TIMSS vizsgálatok alapján

A 2011-es TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) vizsgálattok alapján megvizsgálhatjuk, miként viszonyulnak a 
magyar gyerekek a természettudományok tanulásához. A TIMSS mérés 
a gyerekeket három kategóriába sorolja aszerint, hogy mennyire szereti 
a természettudományokat tanulni. A három kategória a következő: szeret 
természettudományt tanulni, valamennyire szeret természettudományt 
tanulni, nem szeret természettudományt tanulni (Balázsi I., Balkányi P., Bánfi 
I., Szalay B., Szepesi I., 2012). Az egyes országokat a szerint jellemzik, hogy 
milyen az egyes kategóriába tartozó gyerekek aránya. A hazai eredményeket 
az 1-es, a nemzetközi átlagokat a 2-es táblázat tartalmazza.
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1. táblázat: Természettudományos attitűdök megoszlása 10 éves magyar gyerekek 
között

2. táblázat: Természettudományos attitűdök megoszlása 10-éveseknél – 
nemzetközi átlag 

Az összehasonlításból látszik, hogy elmaradunk a nemzetközi átlagtól. Vagyis 
a magyar gyerekek kisebb része szeret természettudományt tanulni. Ebből az 
egy összehasonlításból is jól látszik, hogy a természettudományos oktatásban 
látható lemaradásunk már az általános iskola alsó tagozatában elkezdődik.

További összehasonlításra ad lehetőséget, ha a következő TIMSS korosztályt, 
a 14 éveseket is összehasonlítjuk. A 3. táblázat tartalmazza a magyar, a 4. 
táblázat a nemzetközi eredményeket (Michael O. M., Ina V.S. M., Pierre F. 
and Gabrielle M. S., 2012).
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3. táblázat: Természettudományos attitűdök megoszlása 14 évesek
között, hazai átlag

4. táblázat: 14 éves gyerek természettudományos attitűdjeinek nemzetközi átlagai

A TIMSS vizsgálatban résztvevő országok között nem mindenhol tagolják 
tantárgyakra a természettudományt az általános iskola felsőbb osztályaiban. 
Ezekben az országokban megmarad az integrált természettudományos oktatás. 
A szeparált formában tanuló országok esetében elvégeztük az átlagszámítást, 
ami alapján összehasonlításokat végezhetünk. Látszik, hogy nemzetközi 
viszonylatban is tapasztalható némi attitűdbeli visszaesés a 10 évesek 
adataihoz képest, és két különböző oktatási megközelítés között is van némi 
különbség, az integrált formában tanulók javára. Egyértelmű azonban, hogy az 
osztatlan és a tantárgyakra osztott természettudományos oktatás között nincs 
akkora különbség, hogy a hazai gyenge eredményeket az osztatlan képzéssel 
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magyarázhatnánk. A probléma másban gyökerezik, és a következőkben 
igyekszünk felvázolni néhány lehetséges okot, és megoldási lehetőséget.

Tanítói magabiztosság a TIMSS vizsgálat alapján

Az alábbiakban okokat próbálunk keresni arra, kérdésre, hogy Magyarország 
miért marad le természettudományos attitűdök terén a nemzetközi átlagtól 
már az általános iskola alsó tagozatában. Ezzel kapcsolatban érdemes 
megvizsgálni, hogy az általános iskola alsó tagozatában milyen színvonalon 
zajlik a természettudományos oktatás. Pontosabban milyen tartalommal, milyen 
módszerekkel tanulják a gyerekek a természettudományt az alsó tagozatban.
A TIMSS vizsgálat felmérte a tanítók felkészültségét, magabiztosságát (saját 
bevallásuk alapján) a természettudományok, hazai megvalósulásaként a 
környezetismeret tantárgy tanításával kapcsolatban. Érdekes adat, hogy a 
magyar diákok 69%-a olyan tanító keze alatt tanul, aki rendkívül magabiztosnak 
érzi magát a természettudományok, jelen esetben a környezetismeret tantárgy 
tanításával kapcsolatban. Ezzel messze a nemzetközi átlag felett vagyunk, 
mely 59%. Különösen akkor válik érdekessé ez az adat, ha megnézzük, 
hogy a magyar tanulók 71%-a tanul olyan tanítótól, aki több mint 20 éve 
a pályán van, viszont a gyerekeknek csak 16%-a tanul olyan tanítónál, aki 
az elmúlt két évben (2009 - 2011) szaktárgyi, illetve csak 6%-aki tantervvel 
kapcsolatos továbbképzésen vett részt! (Balázsi I., 2012) Ebből leszűrhető 
az a következtetés, hogy a magyar tanítók természettudomány tanításához 
kötődő magabiztossága elsősorban az eredeti képzettségükből, a sokszori 
ismétlésből, a jól bevált módszerek alkalmazásából fakad, nem pedig 
folyamatos szaktudományos, és tantervi továbbképzésből és önképzésből.

Szerencsére a TIMSS mérés részletesebb betekintést is enged a tanárok 
magabiztosságába, hiszen megnézhetjük, hogy az átfogó környezetismeret 
tanításával kapcsolatos magabiztosság, milyen összetevőkből áll. Itt is 
meglepő adatokat kapunk, hiszen az alacsony tanulói attitűdök, és a későbbi 
attitűd csökkenés alapján azt várnánk, hogy a tanítók magabiztossága csak 
a természettudományos ismeretekre, az elméleti kérdésekre terjed ki, de a 
lényegesen nagyobb motiváló erővel bíró, a közvetlen tapasztalatszerzést 
biztosító módszerekre, mint például a kísérletezés, már nem. Ezzel szemben 
azt tapasztaljuk, hogy a magyar gyerekek több mint fele olyan tanítótól 
tanulja a környezetismeretet, aki saját bevallása szerint magabiztosan nyúl 
a tanári kísérletek módszeréhez, ez az arány pedig megfelel a nemzetközi 
átlagnak. (Michael O. M., 2012)
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A TIMSS vizsgálat által lefedett természettudományos tananyag a 
megszokott módon négy diszciplína köré szerveződik. Ezek az élettudomány, 
a földtudomány, kémia és a fizika. A felmérés kiterjedt arra, is, hogy az egyes 
tanítók mennyire érzik felkészültnek magukat a TIMSS ezen területeiből. 
Ebben már látszik némi elmaradás, mely elsősorban a fizikának és a 
földtudományoknak köszönhető, hiszen élettudományok területén hozzuk a 
nemzetközi átlagot. Ebből is látszik, hogy Magyarországon az alsó tagozatban 
oktatott természettudomány elsősorban a biológiára épül, így ennek a 
természettudománynak van a leginkább biztosítva a folytonossága kisiskolás 
kortól az érettségiig. Erre utal az a tény is, hogy míg a TIMSS 4. osztályos 
élettudományi tananyaga 91%-ban megtalálható a magyar környezetismeret 
tantárgy tananyagában, addig ugyan ez az arány fizika esetében csak 49%. Ha 
ismét megvizsgáljuk az 1. és a 3. táblázatot, akkor megfigyelhető az általános 
attitűdcsökkenésen kívül az is, hogy a biológia esetében a „szereti tanulni” 
rovására elsősorban a „valamennyire szereti tanulni” aránya nőtt, míg a fizika 
esetében elsősorban a „nem szereti tanulni” kategóriát választó tanulók aránya 
nőtt. Ennek oka lehet a folytonosság hiánya, az, hogy a gyerekek meglepődve, 
felkészületlenül kapják a fizikai ismereteket feldolgozó tantárgyat.

„Játszunk Tudományt!”

A következőkben essen szó részletesebben a Szegeden általunk alkalmazott 
módszerekről. Jelenleg a „Játszunk Tudományt!” programban háromféle 
foglalkozástípus található. Ezek a nyári tábor, az évközben, heti 
rendszerességgel működő szakkör, és az iskolák számára kiajánlott konkrét 
témához kötődő egyszeri foglalkozások. Elsőként a program alapját képező 
szakkörről. 

A szakkörök célja, hogy hetente másfél órát a gyerekek a tudománnyal való 
megismerkedéssel, tudományos módszerekkel történő tapasztalatszerzéssel 
töltsenek. A foglalkozások tematikusan felépítettek, meghatározott rendszer 
szerint zajlanak, de ezt a rendszert inkább csak támpontnak, mint szigorú 
törvénynek használjuk. Legfontosabb minden szakköri foglalkozás esetén, 
hogy támogassuk az önálló kísérletezést, a kreativitásnak és a képzeletnek 
szabad teret adjunk. Természetesen érzékeny határmezsgyén egyensúlyozunk 
ezzel, hiszen nem cél a szabad játék sem. A gyerekek minden esetben az 
általunk megtervezett kísérleteket végzik el, szabadságuk mindössze az ezzel 
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kapcsolatos egyéb ötleteik megvalósulására korlátozódik. Viszont az általunk 
előírt kísérletekkel kapcsolatos minden fejlesztő, újító vagy egyszerűen 
csak kíváncsi javaslat teret kap, hiszen nagyon fontos alapelvünk, hogy nem 
hagyunk megválaszolatlan kérdést! Rendszeresen előfordul, hogy egy kísérlet 
kapcsán felmerül, hogy „de mi lenne, ha ezt inkább úgy csinálnánk?”. Ekkor 
a mi válaszunk kevés kivételtől eltekintve és akkor is, ha tudjuk a választ, 
hogy „Próbáljuk ki!”. Az ilyen – akár tanult fővel teljesen értelmetlennek 
látszó – kísérletekre soha nem szabad sajnálni az időt. Ezért írtuk korábban, 
hogy az előre megálmodott rendszer, csak támpont. Gyakran előfordul, 
hogy ahhoz a kísérlet mennyiséghez, amit egy foglalkozásra terveztünk, 
akár három-négy alkalomra is szükség van. Hiszen ebben rejlik az ilyen 
foglalkozások óriási előnye a közoktatási tanórákkal szemben. Tőlünk senki 
nem fogja számon kérni, hogy miért nem játszottunk idén a gyerekekkel 
például elektromosságot. Hiszen itt nem a konkrét tematika teljesítése a 
lényeg, hanem az, hogy a gyerekek ismerjék meg a természettudományos 
vizsgálódás módszereit, idejük egy részét játékos kísérletezéssel töltsék, 
és közben személyiségükben formálódjanak. Ezekkel a foglalkozásokkal 
megakadályozzuk, hogy elfojtsák természetes kíváncsiságukat, ébresztünk 
egy olyan erős érzelmet bennük a természet megismerése iránt, amit hitünk 
szerint később sem fognak elveszíteni. Ez a hipotézisünk, igazolásához még 
időre van szükség, hiszen azok a gyerekek nem tanulnak még diszciplináris 
természettudományt az iskolában, akik az első szakköreinken vettek részt.

A szakköri foglalkozások és a nyári táborok sokban hasonlítanak egymásra. 
Egy táborban sokkal több idő áll rendelkezésre, vagyis kényelmesebben 
elidőzhetünk egy-egy részproblémánál. De az alapelvek azonosak, sőt 
a több idő miatt, az egyéni kreativitásnak ha lehet, még több szabad teret 
tudunk biztosítani. Hasonló a foglalkozások felépítése is. Mind a szakköri 
alkalmakkor, mind a táborok reggelein lehetőséget teremtünk a gyerekeknek 
a Dr. Papp Katalin által összegyűjtött természettudományos elveket, 
törvényeket alkalmazó játékszerekkel történő szabad játékra. Ez segít egy 
kellemes alaphangulatot teremteni, amely meghatározza a hozzáállásukat 
a későbbiekben. A játékok rengeteg módszertani funkcióval bírnak ezen 
túlmenően is. Elég csak említeni a mindennapi életben rejlő tudományos 
felfedezést. A játékok remek segítséget nyújtanak abban, hogy megmutassuk, 
a tudomány mennyire egyszerűen van jelen a mindennapjainkban, a 
legegyszerűbb tárgyaikban. Előszeretettel használunk mesefilmeket a 
témaköreink bevezetéséhez. Kis kutatással könnyedén találhatóak olyan 
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rajzfilmes tartalmak, melyek tartalmaznak tudományt, és nagy segítséget 
nyújthatnak bizonyos jelenségek megértésében. Ezek a visszatérő elemeik 
a táboros és a szakkörös foglalkozásoknak. A legfontosabb viszont az, hogy 
elfogadjuk: a hagyományos, iskolai tantervhez alkalmazkodó oktatásban 
legkorábban középiskolában előkerülő kísérletek bemutathatók ennek a 
korosztálynak is. Ha megfelelő módszert és nyelvezetet alkalmazunk, és 
hajlandók vagyunk odafigyelni a gyerekek visszajelzésére; a középiskolában 
tanított jelenségekre is tudunk olyan kísérleteket tervezni, melyekhez 
nincs szükség drága, gyárilag készített precíz eszközökre és a gyerekek is 
megcsinálhatják egyszerű, mindennapos tárgyakat alkalmazva.

Az un. kiajánlott foglalkozásaink sokban különböznek az eddig 
bemutatottaktól. Itt egy iskolai osztály látogat el hozzánk, és vesz részt egy 
előre egyeztetett témájú és hosszúságú foglalkozáson. Egy ilyen alkalommal 
előre jól felépített programot viszünk végig, amiben a kísérleteink segítségével 
vizsgálunk egy jelenséget, építjük fel a megértés folyamatát. Ekkor viszonylag 
kevés terep jut az egyéni kíváncsiságnak, nincs idő az egyéni gondolatokat 
kipróbálni. A hangvétel is teljesen más egy olyan közösségben, akivel először 
találkozik a foglalkozás vezetője. Az ilyen foglalkozások nagy előnye az, 
hogy sok gyerekhez juthat el a program. Ugyan csak ízelítőt tudunk belőle 
kínálni, de talán ez is okozhat egy olyan élményt, amelynek lesz hatása a 
későbbiekre. Az osztályt tanító pedagógus, aki részt vesz a foglalkozáson, 
később saját munkája során tudja felhasználni az itt szerzett élményeket, 
hiszen hivatkozhat rájuk a gyerekeknél.

Az eddigi munkánk empirikus vizsgálata elkezdődött, de eredményei még 
váratnak magukra. Ezek híján egyelőre csak tapasztalataink alapján állíthatjuk, 
hogy a program sikeres, és igény van rá. További fejlesztésekre és az empirikus 
vizsgálat tökéletességére van szükség. A fejlesztések egyik lehetősége a 
szakköri formák kiterjesztése. Ennek keretében kezdeményeztünk egy határon 
átnyúló projektet, melyben eddigi tapasztalataink alapján szerbiai magyar 
pedagógusoknak segítenénk hasonló műhelyt kialakítani. A közelmúltban 
több alkalommal tanártovábbképzést tartottunk a kistérségi iskolákban, 
például a Szeged környéki Kisteleken. További tanártovábbképzésekkel, 
indítását tervezzük, melyekkel elsősorban az általános iskolai tanítókat, sőt 
óvodapedagógusokat célozzunk meg, hiszen ahhoz hogy a gyerekek tudjanak, 
előbb a felnőtteknek kell megtanulni „játszani a tudományt”!
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Absztrakt

Kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy a problémás mértékű internethasználat 
mögött milyen pszicho-szociális háttértényezők állhatnak. Ennek felmérése 
egy aktuális kérdés, az adatok szerint a magyar fiatalok naponta 2 órát is 
eltöltenek a világhálón (Kitta 2013). Az online oldalak túlzott mértékű 
használata pedig ugyanolyan addikció kialakulását okozhatja, mint az alkohol, 
dohányzás és a drog (Leung 2004). A vizsgálatunk lebonyolítását 14-24 éves 
korosztály körében tervezzük, hogy összehasonlíthassuk, van-e lényeges 
eltérés a gimnazista és egyetemista résztvevők internetezési szokásaiban. 
Előzetes feltételezésünk, hogy az agresszió skálán magas pontszámot elérő, 
nem kellő mennyiségű szociális támogatást észlelő, életükkel elégedetlen 
résztvevőkre lesz leginkább jellemző, hogy egy online világba menekülnek.

Kulcsszavak: Problémás internethasználat, Fiatalok, Stressz, Szociális 
támogatás, Szerhasználat
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Bevezetés

Napjainkra az internetezés szerves részévé vált az emberek életének, hiszen 
a vezeték nélküli hálózat, a mobilnet, majd az okostelefon megjelenésének 
köszönhetően szinte bárhol, bármikor elérhetőek már az online oldalak. A 
világháló térhódításával egy időben növekedett meg a pszichológiai kutatások 
száma is, arra keresve a választ, hogy kik is azok, akik a legtöbb időt töltik 
virtuális felületek használatával (például Gangadharbatla 2010; Rahmani and 
Lavasani 2011; Gunuc and Dogan 2013). 

Az is fontos kérdés továbbá, hogy miért töltenek el internetezéssel 
annyi időt a személyek, és milyen hatással van az online világ a felhasználók 
valós életére, társas kapcsolataira, valamint személyiségére. Főként a fiatalok 
állnak a vizsgálatok fókuszában, hiszen a mai tizenévesek már egy olyan 
világban nőnek fel, ahol számukra az internet megléte teljesen természetes és 
meghatározó jelenség, már egy „digitális nemzedék” tagjainak nevezik őket 
(Prensky 2001).

Elméleti háttér

A 33 európai ország 9-16 éves gyermekei között végzett felmérés 
szerint a fiatalok 60 százaléka naponta vagy majdnem minden nap internetezik 
(Livingstone, Haddon, Görzig and Ólafsson 2011). 87 százalékban otthon, 
de a használat már az iskolában is jelentős mértékűnek számít, eléri a 63 
százalékot. Ami az internetezés mértékét illeti, a 20-24 évesek hétköznap 
120, hétvégén 192 percet töltenek átlagosan a világhálón. Bár a 15-19 évesek 
korcsoportja a hét közbeni használatban nem tér el az idősebb társaktól, 
azonban hétvégén mintegy 210 percet tölt az internet előtt (Kitta 2013).

A világháló átvette a televízió szerepét is, ezért nehezen elkülöníthető 
a tisztán internetezéssel, online oldalak böngészésével töltött idő, hiszen a 
fiatalabb korosztály az interneten nézi a filmeket, ott hallgatnak zenét, onnan 
értesülnek a hírekről. Azaz egyre több minden kapcsolódik a netezéshez, 
jellemző a „multitasking” használat, több feladat egyszerre, paralel történő 
végzése az interneten, ami megosztja a felhasználó ideje mellett a figyelmét 
is (Kitta 2013).

Az internet, a közösségi média teljesen megváltoztatta az emberek 
kapcsolati hálózatának kialakítását, működtetését (Oh, Ozkaya and LaRose 
2014). A közösségi oldalakhoz a látogatók, tagok kötődést alakítanak ki, 
hiszen itt megtapasztalhatják a valahová tartozást, a közösségi élmény 
mellett társas és érzelmi támogatásban részesülnek, de az énhatékonyságukat 
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és az énképüket is képesek ezek a weblapok megerősíteni (Blanchard 
2007; Gangadharbatla 2010). A félénkebb személyekre jellemző is, hogy 
szívesebben alakítottak ki online ismeretségeket (Sheeks and Birchmeier 
2007). Arra is módjuk van az internet által, hogy egy teljesen más (fantázia)
világba meneküljenek a valóság elől (Leung 2011).

Noha az internethasználat az elmúlt években vált igazán jelentős 
mértékűvé, már viszonylag régóta kutatják túlzott formáinak előfordulását 
is. Az internetfüggőség révén egy új klinikai zavar jelent meg, amit az 
impulzivitás-kontroll zavaraként is lehet definiálni (Young 1998). Későbbi 
meghatározás szerint az internetfüggőség egy kontrollálhatatlan vágy a 
világháló túlzott mértékű használatára, amikor is leértékelődik az az idő, 
amit nem töltenek internetezéssel a személyek (Young 2004). Az internet 
megvonása esetén a függők idegessé és agresszívvá válnak, és nagy mértékben 
romlanak a szociális és családi kapcsolataik. 

Egyes vélemények szerint a konkrét internetfüggőség vizsgálata 
helyett a fókuszt érdemes lenne azokra az online végzett tevékenységekre, 
viselkedésekre helyezni, amikhez kapcsolható a függőség maga, nem pedig 
a médiumhoz (Widyanto and Griffiths 2006). Ez alapján kutatásunkban mi is 
a problémás internethasználat kifejezést szeretnénk alapul venni, nem pedig 
a már-már pszichiátriai szintű zavart sugalló internetes addikció elnevezést. 
Úgy gondoljuk ugyanis, hogy a patológiás szint elérése előtt is okozhat a 
túlzott mértékű internethasználat olyan hatásokat, amelyek mindenképpen 
figyelmet érdemelnek. Az internetfüggőség vagy internet addikciós zavar 
kifejezések használatához továbbá szükséges lenne egy egységesen elfogadott 
kritériumrendszer, ami jelenleg még nem áll a rendelkezésünkre.

A kutatások széles körben próbálják feltárni, milyen negatív 
következményekkel járhat ez a jelenség. A problémás mértékű 
internethasználat esetén nagyobb szintű magányosság volt mérhető, mint 
azoknál, akik lényegesen kevesebbet használták a világhálót (Fallahi 2011), 
valamint az észlelt szociális támogatás hiánya is együtt járt a fokozott 
internetezéssel (Gunuc and Dogan, 2013). Más kutatók szerint azok 
lehetnek érzékenyek az internettől való függőségre, akikre magas szenzoros 
élménykeresés a jellemző (Rahmani and Lavasani 2011). Találtak kapcsolatot 
a szégyenlősség és az addiktív internethasználat között is (Treuer, Fábián and 
Füredi 2001), ahogyan az agresszív viselkedések kialakulásával egyaránt 
(Ko, Yen, Liu, Huang and Yen 2009). Középiskolások vizsgálatakor pedig 
pozitív kapcsolatot fedeztek fel a túlzott internetezés és a szerfogyasztás 
összevetése során (Lee, Han, Kim and Renshaw, 2013). 
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A világháló túl gyakori és túl intenzív használata negatív hatással volt 
a fiatalok mindennapjaira, csökkent az élettel való elégedettségük mértéke 
(Cao, Sun, Wan, Hao and Tao 2011), romlott az iskolai teljesítményük és a 
szüleikkel való kapcsolatuk is (Lin and Tsai 2002). A stresszteli életesemények 
vagy az észlelt stressz mértéke is egyfajta előjelzője volt a túlzott mennyiségű 
internetezésnek (Velezmoro, Lacefield and Roberti 2010). A családi és iskolai 
gondok mellett egészségügyi és interperszonális problémák is megjelennek a 
problémás internethasználat kapcsán (Yang and Tung 2007).

A kutatás célja és kérdései

Bár széles körben találhatunk vizsgálatokat, melyek az internethez 
kapcsolódnak, sok az egymásnak ellentmondó eredmény, valamint a magyar 
fiatalok jellemzőiről is viszonylag keveset tudunk még. A kutatásunkkal ezt a 
hiányt szeretnénk pótolni.

A szakirodalom ismerete alapján tervezett felmérésünkben arra 
keressük a választ, van-e lényeges eltérés a gimnazista és egyetemista 
résztvevők internetezési szokásaiban. Összefügg a szerfogyasztás gyakorisága 
és a problémás internethasználat? Tekinthető a problémás internethasználat is 
egyfajta viselkedéses addikciónak? Az észlelt társas elfogadottság hiánya, a 
magányosság/szégyenlősség érzete, a valahová tartozás igénye vagy a nagy 
arányú stressz érzékelése kiválthat egyfajta menekülést az online világ felé?

Módszerek

 Kutatásunk során 14 és 24 év közötti serdülőket és fiatal felnőtteket 
vonnánk be a vizsgálatba, 500-500 főt a két korcsoportból. Azért határoztunk 
meg ilyen életkori sávot, mert a 14. életkor fontos változásokkal jár 
a gyermekek életében, mind iskolai, mind pszicho-szociális fejlődés 
szempontjából. Úgy véljük, hogy a 10 év elegendő mértékű különbséget 
tudna mutatni egy keresztmetszeti vizsgálat lebonyolításához, hogy minél 
pontosabb képet kaphassunk a fiatalok internethez fűződő szokásairól.
 Kikérdezésre kerülnének a kutatás során a résztvevők internetezési 
szokásai, kitérve az internethasználat gyakoriságára, hosszára, a különféle 
online végzett tevékenységek megnevezésére. Ezen felül az agresszió, az élettel 
és a társas támogatottsággal való elégedettség, a magányosság, a szenzoros 
élménykeresés, a szégyenlősség mértékének felmérése is megtörténne. 
Továbbá a szerfogyasztási (dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás) 
szokások gyakoriságának vizsgálatát is tervezzük. 
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Az adatok gyűjtése első körben online, kérdőíves módszerrel 
történne, név nélkül és önkéntes alapon. Az esetlegesen hiányzó korcsoporti 
adatok pótlására később iskolákban töltetnénk ki a kérdőívet.

Várható eredmények

 Előzetesen, a szakirodalmat tanulmányozva úgy gondoljuk, az 
agresszió skálán magas pontszámot elérő, nem kellő mennyiségű szociális 
támogatást kapó résztvevőkre lesz leginkább jellemző, hogy a valós 
környezetükből egy online világba menekülnek. Ahhoz pedig, hogy a 
világháló helyes használatára és a lehetséges veszélyek elkerülésére meg 
tudjuk tanítani a gyermekeket, elengedhetetlen az internetezési szokásaik 
pontos ismerete. Ezek felmérése alapjai lehetnek egy preventív program 
kidolgozásának iskolapszichológusok számára.
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Absztrakt

Egyre több kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy a humán erőforrás (HR) 
szakemberek nincsenek kellően tisztában szakterületük kutatási eredményei-
vel, így a legtöbb vállalat nem is alkalmaz modern HR gyakorlatokat. A vál-
lalatok szakemberei vagy nem ismerik, vagy nem alkalmazzák a tudományos 
kutatásokat. Ez arra utal, hogy a kutatás és gyakorlat közötti szakadék egyre 
nagyobb, ezáltal megkérdőjeleződik az elméleti és a gyakorlati oldal közötti 
interakció minősége is.

Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy a magyar HR szakemberek mennyire is-
merik a szervezetpszichológia konkrét eredményeit a HR gyakorlati kérdése-
iben; milyen attitűdöket táplálnak a tudományos kutatásokkal kapcsolatban; 
hogyan értékelik az elméletalkotókkal való együttműködést; és milyen lehe-
tőségeket látnak annak fejlesztésére.

Kulcsszavak: Humán erőforrás, HR, gyakorlat, vállalat, elmélet, kutatás
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Bevezetés

A HR menedzserek bizonyos feladatspecifikus tudásának, és vállalati szin-
ten a modern HR gyakorlatok alkalmazásának hiányosságaira több szerző is 
felhívja a figyelmet (Johns 1993 in: Rynes 2002). Ennek egyik okát abban 
látják, hogy a HR szakemberek nem olvassák a tudományos kutatásokat, nem 
ismerik azoknak eredményeit (Terpstra 1997 in: Rynes 2002). Ennek magya-
rázatára két fő érv született: Az egyik szerint a kutatás és gyakorlat közötti 
szakadék annak köszönhető, hogy a HR kutatások módszertanilag bonyolul-
tak, és szinte lehetetlen lépést tartani velük. És bár hasznosak, de nehezen 
hozzáférhetők a gyakorló szakemberek számára (Campbell 1982, in: Rynes 
2002). A másik magyarázat szerint, a tudományos kutatások egyenesen irre-
levánsak a gyakorlat szempontjából, és egyáltalán nem praktikusak (Oviatt 
1989 in: Rynes 2002).

A megfelelő stratégiai tervezés szempontjából azonban fontos problémát 
jelent, ha a szervezetpszichológia tudományosan megalapozott és sokszor 
bizonyított eredményei nem hasznosulnak a gyakorlatban, hiszen azok bi-
zonyítottan magasabb egyéni teljesítményhez, szervezeti produktivitáshoz, 
valamint jobb pénzügyi eredményekhez vezetnek. Bármi is legyen az ok, az 
elmélet leértékelése kézzelfogható veszteséget, lemaradást okozhat a vállala-
toknak (Terpstra 1997 in: Rynes 2002).

A HR folyamatok és a teljesítmény kapcsolatának nyomonkövetésére 
az elmúlt két évtizedben egyre jobb lehetőségünk nyílt, egyrészt a statiszti-
kai technikák, másrészt a stratégiai humán erőforrás irodalom fejlődése által. 
Ennek eredményeként több kutatás is alátámasztja a humánerőforrás minő-
ségének szervezetre gyakorolt jelentékeny hatását: egyes HR gyakorlatok 
konzisztensen magasabb egyéni teljesítménnyel, vállalti termelékenységgel, 
és gazdasági stabilitással járnak együtt. Valamint arra is rávilágítanak, hogy 
amennyiben a HR részleg fontossága magas a szervezeten belül, az a túlélés-
ben és a gazdasági teljesítményben is megnyilvánul (Rynes 2002).

Igen kevéssé tisztázott azonban az, hogy a HR szakemberek megy-
győződései mennyire konzisztensek a legújabb kutatási eredményekkel.  
A jelen kutatásunk alapjául szolgáló 2002-es amerikai felmérés (Rynes et al. 
2002) során a szerzők arra voltak kíváncsiak, hogy a HR szakemberek megy-
győződései mennyire esnek egybe a kutatások eredményeivel. Céljuk, hogy 
kiderítsék, mely területeken szükséges a kutatási eredmények széles körben 
való terjesztése és kommunikálása.  Ennek érdekében egy 35 itemes kérdő-
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ívet állítottak össze, melynek mindegyike megalapozott robosztus kutatási 
eredményeken alapul. A 35 kérdés közül 7 tételen teljesített különösen gyen-
gén az amerikai minta, ezeket a tételeket a szerzők később, mint tévhiteket 
említik (Rynes 2002). 

Kutatás

Kérdőívünkben az említett - a szervezetpszichológia és a HR különböző te-
rületeiről válogatott- tudományosan megalapozott állításokból választottunk 
ki 23-at,108 amelyet magyar HR-esek válaszai alapján értékeltünk ki. Kutatá-
sunkban azt vizsgáltuk, hogy a magyar HR szakemberek mennyire ismerik 
a szervezetpszichológia konkrét eredményeit a HR gyakorlati kérdéseiben; 
milyen attitűdöket táplálnak a tudományos kutatásokkal kapcsolatban; vala-
mint, hogyan értékelik az elméletalkotókkal való együttműködést; és milyen 
lehetőségeket látnak annak fejlesztésére.

A kutatásban 122 válaszadó vett részt. A mintánk felét állásbörzéken 
megjelenő cégek rangidős HR szakembereiből választottuk két különböző 
helyszínen és időpontban, míg másik felét online kerestük meg. A teljes minta 
79%-a beosztottként dolgozott, 16%-a középvezetőként, és 5%-a felsőveze-
tőként. 98,5%-uk szerzett felsőfokú diplomát, 46%-uk közvetlenül HR, 24% 
közgazdasági, 12% pszichológiai területen. Minden résztvevő legalább egy 
éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

A megkérdezett HR-eseket foglalkoztató cégek 42%-a ezer főnél 
több munkavállalót foglalkoztató nagyvállalat, 30%-a kétszázötven fő felett-, 
míg 28%-a kétszázötven fő alatt foglalkoztató kis- és középvállalkozás. A 
foglalkoztatott HR-esek száma szerint egyenletesen oszlanak meg a cégek; 
harmaduk hat főnél kevesebbet, harmaduk hat és tizenöt fő között, míg a leg-
nagyobbak, több mint tizenöt teljes állású HR-est foglalkoztatnak. 

A kutatás különösen az egyes HR gyakorlatok hatékonyságának 
megítélésére fókuszált. A válasz kategóriák az alábbiak voltak: Igaz / Hamis 
/ Nem tudom. Az állítások olyan kérdésekre vonatkoznak, amelyekkel kap-
csolatban sok, egyértelmű eredmény született különböző kutatások során. Az 
adott állítások ennek alapján tekinthetőek igaznak vagy hamisnak

108  Azokat az állításokat, amelyek magyar környezetben nem értelmezhetőek, kihagy-
tuk a kérdőívből. (pl. integritástesztek)
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A teszten elért eredmények

A magyar HR szakemberek tudása a szervezetpszichológiai eredményekről szá-
mos területen mutat jelentős eltérést a tudományos kutatások bizonyítékaitól. 

A helyes válaszok számának eloszlása normális eloszlást mutat. (1. 
ábra) A 23 állításból átlagosan 10,6 kérdésre válaszoltak helyesen a megkér-
dezett magyar HR-esek, 3 szórással. A válaszadók fele kevesebb, mint 11 
kérdésre adott helyest választ. Ez átlagosan gyengébb eredmény a kérdőív 
amerikai felvételéhez képest.109

1. ábra

Helyes válaszok számának eloszlása

A magyar HR szakemberek válaszai alapján hat ’tévhit’ rajzolódott ki. Ezek 
voltak azok a tételek, amelyekben leginkább kiütköztek a tudományos ered-
mények ismeretének hiányosságai. 

Az első tévhit, ‘A hatékony vezető legfontosabb tulajdonsága, hogy 
nyitott személyiség legyen és tudjon másokat lelkesíteni’ állítás volt. A vá-
laszadók csekély 14%-a tudta, hogy ez az állítás hamis. A személyiség ezen 
dimenziói előnyt jelentenek a vezetésben, de bizonyított, hogy az intelligen-
cia nagyobb mértékben korrelál a vezetői hatékonysággal, mint például az 
extraverzió (Rynes 2002b).

109  Az eltérés nem meglepő, hiszen az amerikai minta jóval erősebb, átlagosan 14 év 
tapasztalattal rendelkező HR menedzserekből áll.
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A második tévhit úgy hangzik, hogy ‘A döntésekbe való beleszólás 
lehetőségének biztosítása hatékonyabban növeli a teljesítményt, mint a telje-
sítménycélok kijelölése’. Erre a személyek 16%-a adott helyes választ. An-
nak ellenére, hogy míg a célok kijelölésének a teljesítményre való hatását 
robosztus kutatások támasztják alá, a participáció szerepe sokkal vitatottabb 
és variábilisabb (Rynes 2002b). 

A harmadik, sokak által osztott, ám helytelen állítás szerint ’A telje-
sítményértékelés legtöbb hibáját ki lehet javítani olyan tréningek segítségé-
vel, amely feltárja a hibákat és rámutat, hogyan lehet kijavítani azokat’. Ezt a 
válaszadók mindössze 21%-a tudta helyesen. Ugyanakkor kutatások sorozata 
hívja fel a figyelmet arra, hogy a HR gyakorlat egyik legproblematikusabb 
eleme a teljesítményértékelés, és az előforduló legtöbb hiba igen ellenállónak 
mutatkozik a tréningekkel szemben, nagyon nehéz azokat kijavítani (Rynes 
2002). Egy következő érv, hogy sok menedzser, még ha tisztában is van a 
visszajelzés hibás voltával, folytatja azt, személyes, vagy szervezeti okoknál 
fogva (Rynes 2002). 

A negyedik, ‘Általában a lelkiismeretesség jobban megjósolja a mun-
kavállaló teljesítményét, mint az intelligencia’ állításról csak a válaszadók 
28%- a tudta, hogy az hamis. Az intelligencia kiválasztásban játszott sze-
repére meta-analízisek bizonyítékai állnak rendelkezésünkre, melyek szerint 
az intelligencia a munkateljesítmény legjobb előrejelzője (Schmidt, 1998 in 
Rynes: 2002). Ezek szerint a kiválasztás módszerei közül mindenekelőtt az 
intelligenciamérést kellene használni. Mások szerint, igaz, hogy mindkét vál-
tozónak nagy szerepe van a kiválasztásban, ugyanakkor, minél komplexebb 
feladatkörbe történik a kiválasztás, annál inkább az intelligencia felé kell, 
hogy eltolódjon a mérés (Rynes 2002).

Az ötödik tévhit szerint ‘Eredményesebbek azok a szervezetek, amelyek a 
jelentkezőket vallott értékeik alapján választják ki, mint azok, amelyek az 
intelligencia alapján válogatnak.’ Egyrészt jelentősen több kutatás készült 
az intelligencia és a teljesítmény kapcsolatáról, mint ugyanennek a vallott 
értékekkel való kapcsolatáról, így az az értékekről való ítélethozás eleve 
problémás (Rynes 2002). A személyes és vállalati értékek összeillését vizs-
gáló kutatások pedig kimutatták, hogy az értékek összeillése pozitívan hat 
az alkalmazott attitűdjeire vagy a szervezetnél eltöltött idő hosszára, ugyan-
akkor az értékösszeillés és a teljesítmény kapcsolatára már sokkal kevesebb 
bizonyíték áll rendelkezésünkre (Chatman 1991 in: Rynes 2002).
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Végül, az állítással, miszerint ‘Minél több vezetőt jutalmaznak a 
szervezet összteljesítménye alapján, annál nyereségesebb egy vállalat’ a vá-
laszadók mindössze 20%-a értett egyet. Annak ellenére, hogy számos kutatá-
si bizonyíték támasztja ezt alá (Rynes 2002). Azok az új cégek, amelyek nagy 
hangsúlyt fektettek az alkalmazottaikra, és szervezeti-teljesítmény alapú bé-
rezési rendszert vezettek be, 92%-os ötéves túlélési rátával számolhattak, míg 
azok, akik nem fektettek erre hangsúlyt, azoknál ez az arány 34% volt (Wel-
bourne 1996 in: Rynes 2002).

A magyar HR szakemberek és kutatók közötti kapcsolat

A magyar HR-esek inkább pozitív vagy semleges attitűdöt táplálnak a tudo-
mányos kutatások és kutatók iránt.

A direkt kérdésre, hogy „Ön hogyan értékelné a HR kutatók és a 
HR szakemberek közötti együttműködés minőségét?” 50% semleges választ 
adott, a többiek inkább pozitívnak, eredményesnek ítélték az együttműkö-
dést és csak 13%-uk vélte inkább negatívnak, eredménytelennek. Az indirekt 
attitűdkérdésekre is inkább pozitívan válaszoltak a magyar HR-esek. „Sze-
retném, ha több időm lenne, hogy HR kutatások eredményeiről olvashassak 
szakfolyóiratokban.” Több mint két harmada értett teljes mértékben vagy in-
kább egyet az állítással. Szintén több mint a fele „HR problémával kapcsola-
tos kérdéseit szívesen átbeszélné egy tudományos kutatóval.”

A gyakorlati alkalmazhatóság terén oszlottak meg leginkább a véle-
mények. A megkérdezettek harmada gondolja úgy, hogy „a legtöbb kutatási 
eredmény érdekes, de a gyakorlatban nem használható”, míg ugyanennyien 
nem értenek egyet az állítással, és ugyanennyien bizonyulnak semlegesnek a 
kérdésben.

A válaszadók döntő többsége (70%) szerint egy átlagos HR kutató és 
egy HR szakember közötti együttműködés (pl. projektben, kutatásban, publi-
kálásban stb.) nagyon ritka: kevesebb, mint évente egyszeri. Ez a két fél közti 
interakció és együttműködés hiányára hívja fel a figyelmet. 78%-uk szerint 
pedig javítani kellene az elméletalkotók és gyakorló szakemberek közötti 
együttműködést. 

A magyar HR-esek leginkább online vagy személyes megjelenést 
igénylő fórumokon tájékozódnak a HR szakmai kérdéseiben. A képzések, tré-
ningek, konferenciák, online platformok és online folyóiratok a legnépszerűb-
bek; ezek összességében majdnem 70%-át adják az elsődleges tájékozódási 
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forrásoknak. Az írott forma kevésbé népszerű; a szakkönyvek, folyóiratok 
csak 7%-8%-ot tesznek ki. Személyesen legszívesebben más kollegáktól 
kérdeznek, majd szervezeti tanácsadótól, de tudományos kutatót szinte senki 
nem említett. (2. ábra)

2. ábra
Honnan tájékozódik a HR szakmai kérdései

Közel minden megkérdezett HR szakember megjelölt valamilyen te-
rületet, amiben véleménye szerint a tudományos kutató segíteni tudná mun-
káját, csak két válaszadó volt borúlátóbb, akik szerint’semmivel’. A külön-
böző módok viszonylag egyenletes eloszlásából némiképp kiemelkednek a 
gyakorlati alkalmazhatósággal összefüggő területek: gyakorlati cikkek, eset-
tanulmányok (18%), kutatási eredmények gyakorlati felhasználási lehetősé-
geinek bemutatása (18%) és HR eszközök kifejlesztésével (pl. mérőeszkö-
zök, tesztek, 20%). De szívesen vennék a kutatók segítségét tanácsadóként, 
szervezeti problémák megoldásával, szervezetpszichológiai kutatások végzé-
sével, képzések, előadások tartásával. A szakkönyvek írására pedig csak igen 
csekély igény mutatkozik (5%). (3. ábra)
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3. ábra

Ön mit várna el a HR kutatóktól, miben tudnák segíteni az Ön munkáját? 

Kitekintés

Az eredmények megerősítik a többi országban végzett kutatásokat abban, 
hogy ellentmondás van a HR szakemberek vélekedése és számos tudomá-
nyos eredmény között. 

Ennek itthoni okai legfőképp a közös fórumok és az interakció hiá-
nya, valamint hogy a szakma szemében kevéssé gyakorlatias kutatási ered-
mények születnek. A hazai HR-esek problémaként említették továbbá a hoz-
záférhetőség kérdését is. Vidéki cégek HR szakemberei panaszkodtak arról, 
hogy nem ismernek szervezetpszichológiában kutatót, a konferenciákon és 
tréningeken való részvételi díj pedig gyakran túl drága, így sokan nem tudnak 
ezeken részt venni. Problémás kérdésként jelent meg emellett a kutatásoknak 
a gyakorlatban való alkalmazhatósága is. Ennek javítására a válaszadóink 
közül többen ajánlották, hogy a kutatók töltsenek el gyakorlatot cégeknél, 
de legalábbis ismerkedjenek meg az adott vállalatok működésével. Többen 
javasolták, hogy a kutatók olyan kutatásokat végezzenek, amire igény van és 
vegyék figyelembe a hazai specifikumokat, valamint a kisvállalatok egyedi-
ségeit is.
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Egyetértés mutatkozik abban a tekintetben, hogy az elmélet és a gya-
korlati alkalmazás közötti szakadék csökkentése érdekében javítani kell az 
elméletalkotók és gyakorló szakemberek közötti együttműködést. Ez az in-
terakció hosszútávon ugyanis elősegítheti mind a pragmatikus kutatások ter-
vezését, hozzáférését és elterjedését, mind a kutatási eredmények mindennapi 
gyakorlatba való sikeres átültetését. 
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Absztrakt

Az európai emberek nagy többsége keveset tud arról, hogy a közép-
kori iszlám filozófia nagy hatással volt a középkori európai gondolkodásra. 
Ahogyan talán még kevesebben ismerik azokat a kincseket, melyek az iszlám 
és a keresztyénség találkozásakor keletkeztek.

Munkámban bemutatom, hogyan szivárgott be az arab világba az 
ókori bölcselet és hogy ez a találkozás később milyen eredményeket hozott 
az iszlám korai időszakába. A találkozás által tudni illik, egy nagyon sajátos 
gondolkodásmód fejlődik ki. Röviden írok a középkori arab filozófiatörténet 
lenyűgöző és színes világának egy apró, de annál jelentősebb szegmenséről. 
Betekintést adok abba, hogy a muszlimok hogyan álltak a tanulás és nevelés 
kérdéséhez és megvizsgáljuk, hogy a XI. és XII. században virágkorát élő 
arab bölcselet hogyan formálta a muszlim nevelésfilozófiát. 

Azon túl, hogy megemlítem a középkori iszlám filozófiának egy-két jelentős 
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tagját, kiemelten foglalkozom Abubacerrel és az ő munkásságával. Abuba-
cerről és művéről kevés irodalom tudósít, pedig az arab peripatetikus filozó-
fusoknak jelentős alakja volt. Azon túl, hogy bemutatom utópisztikus művét, 
megemlítem annak nevelés-filozófiai vonatkozásait. 

Végezetül értékelem azt, hogy a jelen korban miért érdemes figyel-
met szentelni a középkori iszlám műveltségnek.

Kulcs szavak: Andalúzia, középkori filozófia, arab filozófia, iszlám, keresz-
tyénség  

 Abstract

We live in such world where obtaining information does not come up 
with difficulties. In spite of that most of European people doesn´t really know 
that Medieval Islamic philosophy had a great effect on Medieval European 
thought.  Moreover a higher number of them are not quite aware of those af-
termaths which followed from the meeting of Islamic and European culture.  

The purpose of the study is to describe the percolation of the ancient 
Greek philosophy into the Arab world and the consequences of it. It depicts 
Islamic thought which is really special, because it applies the Aristotelian and 
Plutonian philosophy in his own cultural and religious context.  

The present study seeks to throw a light on a small part of this ent-
hralling philosophy, mentioning the most important representatives from the 
11th and 12th century.  The second half of the study describes the life and work 
of the 12th century Islamic philosopher, Abubacer. The study reveals the part 
of the Medieval Islamic educational philosophy by analysing Ibn Tufayl´s 
work, Hayy ibn Yaqzan.       

Key words: Andalusia, medieval philosophy, Islamic philosophy, Islam, 
Christianity

Előszó

Egy olyan világban élünk, melyben az információáramlás akadály-
mentesen mehet végbe, mégis gyakran támadhat az embernek olyan érzése, 
mintha szem elől tévesztene olyan tényeket, melyek a másik kultúrájának, 
történelmének pontosabb megismeréséhez is elvezetnének. Talán ez lehet az 
egyik oka annak is, hogy manapság szinte divatossá vált elmarasztóan beszél-
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ni az iszlámról. Ezáltal gyakran megfeledkezünk arról, hogy az iszlám világ 
és az európai kultúrának találkozása nyomán milyen történelmi és eszmei 
kincsek maradtak hátra.

Az iszlám filozófia történetének rövid áttekintése

A muszlim újplatonikus filozófiától inkább az újplatonikus tanok ha-
tásfokának mértéke szerint tér el a muszlim peripatetikus filozófia.  A mu-
szlim peripatetikus filozófusok rendíthetetlen tudatossággal építik rendsze-
rükbe a tudományos megismerés háromfokozatú rendszerét, mely a logikai, 
matematikai; a természettudományi és az ezekre épülő metafizikai stúdiumot 
hangsúlyozza. (Goldziher 1981) Az első filozófus, aki megnyitotta az utat 
a muᶜtazilita gondolkodásból kiindulva az ún. falsafa felé, az al-Kindí volt. 
(Kropáček 2011) Az őt követők azok, akik az arisztotelészi filozófiának leg-
nevesebb muszlim képviselői, nevezetesen: al-Fārābī, Avicenna és Averroës. 
Az utóbbi arab filozófusok mind ismertek Európában is, ugyanis kiemelke-
dő szerepet töltenek be az emberiség tudományos fejlődésében.(Géczi et al. 
2001)

Az őket követő Avicenna (Ibn-Színá) pedig egyrészt a kontemplatív 
megismerés elsajátítását hangsúlyozta – ezzel hatott az utána 100 évvel szüle-
tett Ibn Tufayl-ra is. Zárjuk is a középkori arab filozófusok sorát ibn Tufayl-al, 
aki a korabeli arab gondolkodók egy nagy kérdésének megválaszolását leg-
híresebb filozófiai elbeszélésében hagyta ránk. A kérdés a következő volt: 
hogyan egyesülhet az emelkedett lelkű ember a tiszta szellemiség világával? 
A mű pedig amelyben Ibn Tufayl (Abubacer) választ ad: a Haiy ibn Yaqzán 
címet viseli. Mely a köztudatba a latin fordítás révén került be, Philosophus 
autodidactus néven. Ibn Tufayl regényének végére, arra a következtetésre 
jut, hogy a filozófia nem a tömegek ügye. S a fentebb elhangzott kérdésre 
a következő választ adja: a filozófia és vallás tulajdonképpen párhuzamos 
ösvények, amelyek ugyanazon cél felé haladnak. (Géczi et al. 2001)

Nem sokkal az előtt, hogy Keleten az arab filozófia virágzásnak in-
dulhatott volna, egyes hitbuzgó tudósok ezt teljesen ellehetetlenítették.  Noha 
a filozófusok nem gondoltak egy percig sem arra, hogy az iszlám dogmati-
kájába beleavatkozzanak, mégis mint a vallás ellenfelei kerültek a vádlottak 
padjára. A híres gondolkodó, aki erőteljes támadásba fog az arisztotelikus 
filozófusokkal szemben, al-Ġazālī volt.  A filozófiai világirodalom részét ké-
pezi az a műve, mely a Destructio philosophorum, azaz „A filozófusok ellent-
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mondásai” címet viseli. Nem tudunk arról, hogy Keleten a filozófusok közül 
bárki is felemelte volna a hangját al-Ġazālī támadásaival szemben. Így, az ott 
keletkezett filozófiai művek nagyon hamar máglyára kerültek, hála a kegyes 
bagdadi kalifáknak. (Goldziher 1981) A Keleten megtorpant arab filozófia 
a Nyugaton tevékenykedő muszlimok körében – igaz, ugyan csak egy kis 
időre -, de szárba szökken. A filozófiával szembeni keleti támadásokra a Cor-
dóbában alkotó Averroës reagál. Filozófiai apológiájában, mely a Destruc-
tio destructionis, avagy A Destrukció destrukciója címen jelent meg, kijelöli 
ellenfelei dilettantizmusának határait. (Goldziher 1981)

A középkor filozófiájára a legnagyobb hatást azonban Averroës tette 
az értelem egységének tanával, valamint azzal az elmélettel, hogy a materi-
ális értelem különálló formákat foghat fel s egyesülhet az aktív értelemmel. 
A de unitate intellectus tanát Ibn-Rusdtól az arab filozófia nyugati követői is 
átvették. (Goldziher 1981)

Averroës egyébként nagy hatást gyakorolt John Wyckliffre, az elő-re-
formáció egyik kulcsfigurájára. Az egyik cseh filozófus H.G.Schauer az 
1876-ban megjelent Niva nevezetű újságban a következő képen ír ibn-Rusd-
ról: Arisztotelész a keresztyén világba az ő egyik leghíresebb kommentátora 
által lépett be, aki mellesleg jóval túlszárnyalta mesterét. (Mendel 2007)

A középkorban Averroës tanai tehát nagyon nagy érdeklődésnek ör-
vendtek, olyannyira, hogy az ő tanait vallók az averroisták nevet kapták. Az 
averroizmus tulajdonképpen a skolsztika ellenpólusaként értelmezhető – az 
egyház 1209-ben betiltotta tanait, később azonban ismét elismerték. (Mendel 
2007)

A 13. századtól tulajdonképpen már nincsen említésre méltó gondol-
kodó, így az arab és ezzel együtt a nyugati iszlám filozófiának is ekkor beal-
konyodott.

Röviden a keleti nevelés-filozófiáról

A középkorban élt muszlim filozófusoknak nevelésfilozófiára tett ha-
tása vitathatatlan.

Ha ugyan ellentét is feszült egyes gondolkodók között, a tanulás fon-
tosságáról vallott nézetük egy s ugyanazon volt. Példázza azt egy muszlim 
mondás is, mely úgy tartja, hogy az emberek kétfélék: vannak azok, akik tud-
nak s azok, akik tanulnak. Akik pedig e két csoport egyikébe sem tartoznak 
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bele, azok csak mihaszna férgek. Az egyik hadíszban az tudásra vonatkozólag 
a következőket olvashatjuk: az ítélet napján a diákok tintája épp annyit ér 
majd az emberi utak mérlegelésekor, mint a hit mártírjainak kiontott vére.
(Kéri 2002)

Alapvető és meghatározó a muszlim világnézet és világkép szem-
pontjából az iszlám vallás alaptanítása: ez pedig nem más, mint a hit Isten 
egységében (tauhíd). Allah, a világegyetemen uralkodó, mindent teremtő és 
átfogó hatalmas istenség a legfőbb a muszlimok számára, a világot szerintük 
egy mindenekfelett álló törvény igazgatja. Tökéletes, Allah által létrehozott 
és működtetett rendszernek tartják tehát magát a természetet, az univerzum 
minden jelenségét és objektumát. Tagadják, hogy mindez véletlenszerűen lét-
rejött, kaotikus halmaz volna csupán, és azt is, hogy magától jött létre vagy, 
hogy valaha befejeződhet. Életszemléletükhöz szorosan hozzátartozik a halál 
utáni, túlvilági életbe vetett hit. A hívők minden földi cselekedetét és gon-
dolatát áthatja az a bizonyosság, hogy haláluk után evilági érdemeik vagy 
bűneik szerinti lét vár rájuk, az utolsó ítélet napjának isteni döntése szerint. 
A középkori muszlimok világnézetét és életszemléletét ugyanígy áthatotta a 
halál utáni életbe vetett hit. Ennek a hitnek nyomait az oktatásban is megta-
láljuk, hiszen a tudás tökéletesítése, a vallásos ismeretek elsajátítása és Al-
lah minél jobb megközelítése, valamint mások tanítása a muszlimok legfőbb 
életcéljai között szerepeltek, ezek mindegyike a túlvilági boldogság irányába 
vezető út volt. (Kéri 2002)

A muszlim életszemlélet nem hisz a relatív erkölcsben és az isteni 
törvényekhez igazodik, minduntalan azoknak akar megfelelni. A muszlim 
embernek tehát istentől kapott képességeit, tehetségét ebben a szellemben 
kell felhasználnia. A „jó” és „rossz” megkülönböztetése azonban sok esetben 
nem könnyű, a hívő dilemmáin és tudatlanságán csakis az segíthet, hogyha 
tanul, ha minél többet megtud és megért a kinyilatkoztatottnak hitt tanítások-
ból. (Kéri 2002)

A muszlim emberideál a vallásos tárgyú műveken kívül a középkori 
irodalmi szövegekben is megjelent. Az Ezeregyéjszaka meséi című gyűjte-
mény történetei is tartalmaznak ezzel kapcsolatos kifejtéseket. A muszlim 
hívők a tanítások szerint olyan közösséget alkotnak, mely földrajzi, politikai 
határokon átívelő, tagjai összetartozásának alapja az Allah iránti odaadás. A 
közösségi életre nevelés, a muszlim életvitel- re való felkészítés valamennyi 
középkori családban is fontos volt, és tulajdonképpen már a születéskor 
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kezdetét vette. A szülők vagy gyámok erkölcsi, vallásbeli kötelessége volt a 
gyermek muszlim szellemben való felnevelése. (Kéri 2002)

A XI és XII. században komoly szellemi fellendülésnek lehetünk 
tanúi Észak-Afrika, de legfőképpen Andalúzia területén. Ennek a szellemi 
föllendülésnek magában az iszlámban is megtalálhatjuk nyomait, hatását 
ugyanis leginkább az iszlám misztikus vonalában, a szúfizmusban találjuk 
meg. Évekkel később pedig e fellendülés nyomai megtalálhatóak az európai 
filozófia történetében is. (Géczi et al. 2001) 

Hála a mohamedán vallásosságnak és al-Ġazālīnak az arab filozófia 
már csak Marokkóban és Andalúziában fejlődhetett. Az akkori iszlám világ 
nyugati csücskében munkálkodó  Ibn Bāğğa indította meg a professzionális-
nak mondható filozófiát.  Avempace volt az, aki a mai Spanyolország terü-
letén megalapította a peripatetikus filozófiai iskolát. (Kéri 2002) al-Ġazālī 
(Algazel; 1058-1111) szakított a bölcselettel. Kétségbe vonta az ész és az 
érzékek észleleteinek helyességét, a földi életet álomnak tartotta. Az ember 
célja szerinte nem a világ megismerése, hanem az istenségbe való beleolva-
dás. Nem a tanulmányok és a tudás volt fontos számára, hanem a rajongás, 
az elragadtatott hit. Még az okság elvét és a természeti törvények létezését is 
tagadta., mert szerinte ez az istenség mindenható voltát csorbítaná.

al-Ġazālī filozófiaellenes munkásságának köszönhetően az iszlám 
filozófia csak Marokkóban és Andalúziában fejlődhetett tovább. Elsőként 
ibn-Bajja volt az, aki reagált Algazal támadásaira:”csakis az elmélkedő tudo-
mány képes az embert saját létének és a cselekvő értelemnek felfogására ve-
zetni” .Ibn Tufayl nem helyezkedett olyan élesen szembe al-Ġazālī filozófiá-
jával inkább elfogadta a vallásos rajongást. Részben tehát elfogadta al-Ġazālī 
tanát, valójában azonban arra használta fel, hogy az értelemmel megismerhe-
tő tényleges tudományokról leválassza a csak a kiválasztottak elragadtatása 
útján megközelíthető teológiát. (Arab filozófia, Szöveggyűjtemény I. 1997)

Az Ibn Bāğğát tanítójának tartó, fiatal korában természettudomá-
nyokkal foglalkozó Ibn Tufayl az, akiről bővebben szólunk ez elkövetke-
zőkben. Elsősorban a csillagászat és az orvostudomány érdekelte. Ezért egy 
ideig a granadai helytartó titkára, később pedig Juszuf kalifa udvari orvosa 
és minisztere volt. Figyelme fokozatosan a filozófia felé fordult. Ibn Tufajl 
egyébként a legnagyobb arab gondolkodónak, Ibn Rusdnak (Averroës; 1126-
1198) volt mestere és pártfogója. 



509

Ibn Tufajl élete és munkássága

Ibn Tufajl, teljes nevén Abú Bakr Mohammed ibn Abdulmalik ibn 
Mohammed ibn Mohammed ibn Tufajl al Kajszi, 1110-ben született az an-
dalúziai Guadixban (a mai Spanyolország déli része) és 1185-ben halt meg, 
Marokkóban. Latin neve, Abubacer, melyet az európai skolasztikusok adtak 
neki. Abban az időszakban élt, amikor Marokkó és Andalúzia fölött az Al-
mohád (Al Muvahhadin) kalifák uralkodtak. Vezetésük alatt dinamikusan 
fejlődött a kereskedelem, mely jótékonyan hatott a szellemi élet virágzására 
is. A nagy utakra vállalkozó kereskedőknek és az akkori arab polgárságnak 
egyaránt nagy szüksége volt a természet alaposabb megismerésére. Ezáltal 
tehát nagyon gyorsan fejlődött az orvostudomány, a matematika, a csillagá-
szat és a gyógyszertan, melyből később kivált a vegyészet. (Dzsábir ibn Haj-
ján (európai nevén Geber; 721-815) számos új vegyészeti eljárást dolgozott 
ki, Ar-Rází (Rhazes; 864-926) huszonöt kötetes orvostudományi munkája és 
Ibn Színá (Avicenna; 980-1037) Kánonja a XVI. századig az orvostudomány 
alapja volt, Ibn al Hajtam (Alhazen; 965-1039) a fénytannak Keplerig legtö-
kéletesebb összefoglalását adta.) Andalúziában tehát nagyon sokan foglal-
koztak a természettudományokkal, a logikával és a bölcselettel. Ezek egyike 
volt Abubacer is. Az akkor élt európai muszlim filozófusok közül a második 
legjelentősebb filozófusként tartjuk őt számon, Ibn Bajja után. (Shams 1998)

Néhány verstöredéket leszámítva Ibn Tufajlnak egyetlen műve ma-
radt ránk teljes egészében, a Hajj ibn Jakzán című filozófiai regény. 

A műben szereplők, a főhős Hajj és a két szereplő Aszál és Szalamán 
nevét, Ibn Tufayl Avicennától kölcsönözte. A könyv tulajdonképpen népsze-
rűsítő jellegű céllal is született: az író ugyanis bemutatja kora természettu-
dományos, bölcseleti és teológiai nézeteit. A regény megírását Ibn Bāğğa „A 
magányos kalauza” műve is inspirálta. Avempace műve arról szó, hogy a tár-
sadalomban élő ember a sok gátló körülmény ellenére is hogyan juthat el a 
megismerés legmagasabb fokáig. Ibn Tufajl ennél többet akar igazolni: azt, 
hogy az ember teljesen magára hagyatva is, szellemi képességei segítsége 
révén képes a megismerés legmagasabb fokának elérésére.

A XIII. század neves nyugati-arab történetírója, al-Marrakushi vi-
szont azt írja Ibn Tufayl művéről, hogy az ember és az emberiség eredetéről 
és kialakulásáról szól, és nem az istenséggel való egyesülésről szóló részek 
jelentik a mű lényegét. Az igaz, hogy a filozófiai bevezetés után először azt 
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olvashatjuk, hogyan születik és fejlődik Hajj ibn Jakzán, tehát az ember. Ter-
mészetesen megemlíti a közönséges születés lehetőségét is, ám érveit inkább 
a kedvező élettani körülmények hatására bekövetkező ősnemzés mellett sora-
koztatja fel. Ezen ma meglepődünk, de akkoriban - akárcsak a bölcsek kövé-
ben - sokan hittek.  A gyermekes elképzelés mélyén azonban komoly igazság 
rejlett: a világ anyagi egységébe vetett hit. Ibn Tufayl átvette Empedoklésztől 
a négy őselemről szóló tanát (a négy őselem: a föld, a víz, a tűz és a leve-
gő), de azt hirdette, hogy ezek átalakulhatnak egymássá. Így lehetséges tehát, 
hogy a kedvező természeti körülmények közt az agyag erjedni kezd, termé-
keny nedvek válnak ki belőle, hólyagocskák, sejtek képződnek, a sejt pedig 
- akárcsak az anyaméhben a magzat - átmegy az élővilág teljes fejlődésén. 
Emellett hirdeti még, hogy az anyag és mozgás elválaszthatatlanok. A testek 
attól függően, hogy súlyosak, vagy könnyűek, állandóan lefelé illetve felfelé 
irányuló mozgást végeznek.

A mű címe tulajdonképpen a főhős neve, mely szó szerinti fordítás-
ban, így hangzik: Eleven, Éber fia. Az Eleven megnevezés az emberre utal, 
míg az Éber Alláhra, „aki sohasem alszik”(2:255). Már a mű címében megje-
lenik az író egyik legfőbb teóriája, miszerint: az ember lelke az istenségnek, 
a világléleknek egy része. 

A mesélő maga Hajj, akit egy lakatlan szigeten megtalál és megment 
egy gazella. Ez a gazella táplálja, neveli Hajjt. Ahogyan a kicsiny gyermek 
növekszik, úgy a megfigyelései révén rákényszerül arra, hogy meghatározza 
identitását és megválaszolja a nagy kérdést, miért is különbözik ő az álla-
toktól? (Russel 1994) Hajj életén keresztül az író bemutatja az emberiség 
fejlődésének összes szintjét: nemcsak a természettudomány, hanem a társa-
dalomtudomány szempontjából is végigjárja az emberiség fejlődésének ál-
lomásait. Hajj kezdetben gyűjtögető életmódot folytat, később vadász lesz. 
Miután háziasít magának néhány állatot, eléri lassan értelmi fejlődésének is 
a csúcsát, közben pedig eljut el a kézművességig. Ez volt az akkori idők arab 
társadalmának polgár-ideálja. 

A főhős, értelmi fejlődése az Arisztotelésznél jól ismert 7 éves idő-
szakok szerint van leírva – az értelem ilyesfajta korszakolása a középkori ara-
bok által is kedvelt és gyakran emlegetett volt. A megismerés négy fokozatát 
a muszlim filozófiában al-Ġazālī vezette be, de a középkori bölcselők is egé-
szen Nicolaus Cusanus-ig ezt a szakaszolást használták. A megismerés foko-
zatai a következők: érzéki szemlélet, értelemszerű megismerés, a gondolkozó 



511

ész és végül az átélés és az intuíció. A szerző tulajdonképpen azt fejti ki, hogy 
az ember élete során jelentős fejlődésen megy át s egyes fejlődés-lélektani 
szakaszaiban más-más módon reflektál a világ dolgaira. Hajj tehát saját igye-
kezete révén folyamatosan felfedezi mindazt, amit a természettudományok és 
a filozófia közvetít. De nemcsak a természet törvényszerűségeit tanulja meg, 
hanem eljut egyfajta isten-ismeretre is. Istent úgy határozza meg, mint terem-
tőt, és mint a tökéletesség és a teljes ismeret, avagy mindentudás megtestesí-
tőjét. Ezzel az isten-ismerettel fejlődik ki az erkölcsi tudata is. Végezetül Hajj 
meg tudja határozni az emberi lét alapvető értelmét és megfogalmazza azt is, 
hogy az emberek miben különböznek az állatoktól. (Russel 1994) A főhős 
fejlődésének leírása mögül kitűnik Ibn Tufayl elmélete: az ember testi és lelki 
kiteljesedése nemcsak, hogy lehetséges, de élete értelmének szempontjából 
elengedhetetlen.

Közben megismerkedik Abszállal, aki a szomszédos szigetről érke-
zik. Abszál utazásának célja az egyedüllét keresése, annak érdekében, hogy 
elmélkedhessen az Istenről. Hajj sokat tanul Abszál révén az emberről, a 
társadalmi és a vallásos intézményekről. Abszál időközben rájön arra, hogy 
mindaz, ami a vallásos nevelés által megtanulható, azt Hajj egyedül fedezte 
fel: egy sokkal tisztább, elvi formában. Közben a főhősben megfogalmazó-
dik az a vágy, hogy az Abszál szigetén élő embereket is eljuttassa a vallásuk 
által felfedezhető igazságok racionális értelmezéséhez. Hajjnak ugyanis úgy 
tűnik mintha a hitbeli igazságokat elferdítették volna az antropomorfisztikus 
szimbólumok és eltorzították volna a konkrét képek. Hajj próbálkozásának 
nem koronázza siker, így arra a következtetésre jut, hogy a társadalomban az 
embernek szüksége van a jogra, mely meghatározza, hogy a társadalomban 
miként kell viselkedjen. Ezt a határozott irányítást viszont csak az egyház 
tudja közvetítetni. Ezért az emberek többségének a vallás az egyetlen köz-
vetítője az igazságnak és az erkölcsnek. Hajj és Abszál végül visszatérnek 
elmélkedő életmódjukhoz. (Russel 1994)

Ibn Tufayl művének üzenete és filozófiája
Ibn Tufay filozófiai műve tökéletesen illusztrálja az író elméjének 

munkáját és az általa használt metódust, melyet annak érdekében választ, 
hogy a részleteiben megérthesse a nyugati muszlim közösséget, és hogy meg-
találja a megoldást arra a teozófiai vitára, mely akkor megosztotta a muszlim 
világot. (Massouh 2004) A mű címe is többet takar, mint egy szimbolikus 
kifejezés. Maga a mű egy olyan filozófiai értekezés melyben Ibn Tufayl me-
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tafórák használatára hagyatkozik, hogy így irodalmi formában kifejezésre 
juttassa filozófiai gondolatait. (Hawi 1975)

Az Igazság egy központi eleme a műnek. Ibn Tufayl az igazság re-
latív jelentését mutatja be, amikor egymás mellé állítja Hajj és Abszál igaz-
ság-értelmezését. Bemutatja, hogy az igazság csak akkor fedezhető fel, ha 
valaki eljut Isten létezésének felismeréséig, megérti az Ő teremtői szerepét 
és átéli az univerzum valamint a világ örökkévalóságának létezését. Hogy ki 
hogyan éri el ezt a felismerést, az az egyéntől és az őt körülvevő körülmé-
nyektől függ – erre utal, hogy Hajj és Abszál is más környezetből indulnak 
az igazság megismerésére. A két szereplő találkozásakor egy filozófiai dia-
lógusnak lehet tanúja az olvasó: a hit és az értelem párbeszédének. Ennél 
fogva pedig láthatja a vallás eszközeit, illetve ezek használatának metódusát 
is. (Massouh 2004)

Hogy megértsük a mű filozófiai célját, illetve, hogy átlássuk az egyes 
értekezéseket, egy rövid áttekintést kell készítenünk. Felmerül a kérdés, hogy 
az egyénnek kell-e vajon azt vizsgálnia, hogy Isten létezik vagy választ kell-e 
adjon arra, hogy a világ örökkévaló vagy sem. Tekintet nélkül arra, hogy a 
világ örökkévaló vagy sem, létezése, mint az embert körülvevő környezet, 
kétségbevonhatatlan és nyilvánvaló, hiszen az ember tapasztalja létezését. 
De nem így az Isten, akinek létezése fizikai értelemben nem tapasztalható. 
Az emberek létezésüket a környezetükhöz tartozásuk révén értelmezik és így 
értelmezik a világ létezését is. Végül is a világmindenség tehát egy olyan va-
lóság, melyet viszonylagosan, de érzékelünk. (Hawi 1975) A következő lépés 
az ok és okozat kérdése. A pont, melyen az ember megkérdőjelezi a világ 
örökkévalóságát és a világ alkotójának létezését. 

A főhős értelme és intuíciója ezen a ponton keverednek és végül a 
felismerésre jut, hogy az ő lénye, énje, lelke és az egyetemes lény, lélek egyek 
és ugyanazok. (Hawi 1974) Tulajdonképpen Hajj a fizikai és misztikus élmé-
nyeinek fúziója révén jut el Isten megtapasztalásához az elméjén és lelkén be-
lül. Hajj így azt a következtetést vonja le, hogy Isten igenis létezik, de ehhez 
a felismeréshez csakis élményein, tapasztalatain keresztül érthetett el. Ezen 
a ponton Hajj a világ örökkévalóságát kérdőjelezi meg. De abból kiindulva, 
hogy Isten létezik, így fakad ki: (Hawi 1974) “Ő az oka mindennek…ha 
Ő nem létezne, akkor ezek sem léteznének. Ha Ő nem lenne örökkévaló, 
akkor ők sem lehetnének örökkévalóak.“ (Arab filozófia, Szöveggyűjte-
mény I. 1997)
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Ezen a ponton Ibn Tufayl világossá teszi egyet nem értését al-Ġazālī-
val, mégpedig: a világ létezése és örökkévalósága egyenesen arányosak Is-
ten létezésével és örökkévalóságával. Természetesen nyomatékosítja, hogy 
tekintet nélkül erre az arányosságra, a világ csupán egy okozat, míg Isten az 
ok – mivel minden okozatnak kell, hogy oka legyen. Ibn Tufayl kiemeli, hogy 
egyedül Istennek nincsen oka, ebből pedig azt vezeti le, hogy Isten nincsen 
sem fizikai testhez, sem pedig időhöz kötve. (Goodman 1996)

A főhős gondolatmenetét követve a következőt láthatjuk: mindazon-
által, hogy a világmindenség az Isten által lett megteremtve, ugyanúgy örök-
kévaló, mint Isten. Ha a világ örökkévaló, akkor nincsen időhöz kötve, de 
így a világűr is végtelen. Ibn Tufayl ezen a ponton a világot magyarázó két 
vitás kérdést ütközteti és mondhatni ötvözi. Az egyik azt állítja, hogy a világ 
örökkévaló, míg a másik állítás szerint a világ tulajdonképpen okozat, mely 
változásnak és romlásnak van alávetve. (Hawi 1975)

Hajj gyakorolja a meditációt annak érdekében, hogy érzékelje a 
Szükségszerűen Létezőt. Teszi ezt azáltal, hogy elválasztja magát az érzéki 
észleléstől és próbálja megszüntetni a testi szerveitől való függését. (Good-
man 1996) Végül persze megérti, hogy mindaz, ami őt Isten létének tuda-
tosításához vezette azok nem az érzékszervei voltak, hanem az igazi lénye, 
amelyik, mint maga az Isten, nem testi. (Hawi 1975)

Lényeges, hogy kiemeljük a kapcsolódást három fontos dolog között, 
melyek megjelennek a műben: a) Isten, mint anyagtalan, feltétel nélkül létező 
és „önmagát-okozó”; b) a világ, mely örökkévaló, de Isten által teremtett, 
önmagában ok, mely felelős a végleges fizikai testek egészben tartásáért; c) 
az Igaz lényeg, mely által ez egyén megértheti a Szükségszerűen Létezőt, 
mely lényeg a fizikai létező (test) birtokában van és az érzékszervek révén 
fejlődhet. A Szükségszerűen Létező megértése azt jelenti, hogy megismerjük 
a világot, ahogyan magát az Istent is, hiszen a világ szükségszerűen Isten által 
teremtetett.(Massouh 2004)

Ibn Tufayl műve a panteizmus tantételeit használja. Ennek következ-
tében tehát az Isten mindenhatóságát hirdeti és azt, hogy a létezésben Istenen 
kívül nincsen semmi.
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A mű hatása
Ibn Tufayl művének központi üzenete a lélek és az anyag örökkéva-

lósága, ezt az elképzelés filozófiai nézeteinek leglényegesebb pontja. Nem 
kell meglepődni az istenségbe való beleolvadás elképzelésébe, hiszen abban 
a korban az átélés misztikus tanítása is még pozitív hatású volt. Sőt, magát 
a vallást logikus érvek magyarázása helyett rajongással magyarázza. Ezzel 
mintegy kivonja a teológiát a tudományok közül, lehetőséget adva az igazi 
tudományok művelésére. („Aligha véletlen, hogy a XV. század olasz rena-
issance filozófusai, Pico della Mirandola és Cusanus is a misztikus átélést 
tanítják, hasonló céllal és eredménnyel.”)

Mindazt, amit ibn Tufayl művében óvatosan említ, azt később tanít-
vány következetesen végiggondolja. Ibn Rusd a dualista felfogásból arra a 
következtetésre jut, hogy az egyéni élet nem más, mint az örök anyag egy 
darabkájának átmeneti egyesülése az örök lélek egy darabkájával. A halál pil-
lanatában a test a halhatatlan közös anyagba, a lélek pedig a halhatatlan közös 
lélekbe száll vissza. Éppen ezért az egyéni lélek nem halhatatlan. Mesterének 
a misztikus átélésről szóló tanítása pedig nála, a kettős igazság elvének ki-
mondásához vezet. Nemcsak a megismerés módja, hanem az igazság is más 
a tudományban és más a vallásban. 

Ibn Tufayl, ahogyan azt művében is megjeleníti: elválasztotta a teo-
lógiát a többi tudománytól. Így utat nyitott az igazi tudományos kutatások-
nak. Ez a felfogás azért volt forradalmi abban az időben, mivel hosszú időre 
menedéket nyújtott a tudománynak a muszlim ortodoxia üldözése elől. De a 
mohamedán vakbuzgóság továbbra is nagyon ferde szemmel nézte a filozó-
fusokat, és csak az alkalmat leste, hogy ellentámadásba lendüljön. Az arab 
társadalom fejlődésének megrekedése miatt néhány évtized múlva sikerült 
is háttérbe kényszerítenie a filozófiát. Minek következtében Ibn Rusd műveit 
elégetésre ítélték; őt magát pedig száműzték.

Utópisztikus műve nagyon fontos művelődés- és neveléstörténeti 
forrás, amelyben az ember természetes nevelődéséről ír. Ibn Tufayl regénye 
tehát nemcsak pedagógiai, de fizikai, orvos- és vallástudományi szempontból 
is jelentős. (Kéri 2002)

A XVII. században az angol polgárosodás idejében felfedezték ibn 
Tufayl művét. Ezért is volt lehetséges, hogy az első latin fordítás Angliában 
született meg, Edward Pococke professzor révén, 1671-ben. A latin fordítás 
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címe is jelentőségteljes: „Philisophus autodidactus”. A latin fordítást számos 
angol fordítás követtea legismertebb Ockley készítette el 1711-ben: „Az em-
beri értelem fejlődése” címmel. 

A műnek komoly hatása volt a szépirodalomban is. Ibn Tufayl fi-
lozófiai műve az eszmei tradíció részeként volt tisztelve. Daniel Defoe jól 
ismerte a művet és fel is használta azt híres regényének, a Robinson Crusoe 
megírásakor. Hasonlóképpen Jean Jacque Rousseau is merített Ibn Tufayl-
tól  “Emile” című művének megírásakor (annak alátámasztására, hogy a 
természet és a természetes elme képes felnevelni a tökéletes személyigéset).

Egyes értelmezések szerint Ibn Tufayl műve a pedagógiai regények 
prototípusának is tekinthető. A szerző ugyanis részletesen bemutatja, az ér-
zékek útján haladó természetes fejlődést, mely fejlődés révén a gyermek tu-
dásszomja fokozatosan átalakul, és végül egy bonyolult és érett intellektussá 
fejlődik. 

Ibn Tufayl műve az ember nagyszerűségét is hirdeti. Azt hogy az em-
beri értelem, a társadalom vagy a vallás segítsége és szabályozása nélkül is 
képes a tudományos megismerésre, sőt szert tehet a misztikus vagy magasabb 
rendű emberi tudásra is. 

Összegzés

Az európai keresztyének számára a középkorban a tudás forrását az 
ókori görög tudományosság képezte. Amíg azonban a bizánci keresztyének 
közelebb estek a forrás eredetéhez, addig a nyugati keresztyének számára 
szükség volt egy közvetítő közeg szerepére. A középkorban ezt a szerepet a 
muszlimok töltötték be, akik nem csupán a görög, de az indiai, perzsiai és szí-
riai kultúrák kincsét is közvetítették. Annak köszönhetően, hogy lefordították 
ibn-Rusd arisztotelészi művekhez írt kommentárját, a keresztyén egyeteme-
ken és tudományos műhelyekben uralkodóvá vált a platóni filozófia helyett 
Arisztotelész munkáinak használata és értelmezése – így lassan teret nyert a 
tudományos racionalizmus. (Kéri 2002)

Maróth Miklós állítása szerint a XIII. századtól a latin keresztyén-
ség olyan ösztönzéseket kapott az iszlámtól, melyek olyan mértékben voltak 
meghatározóak, hogy azok nélkül ez ma teljesen más lenne.  Annyi bizonyos, 
hogy az iszlám és a keresztyénség kettős viszonyban állt és áll ma is egymás-
sal. Viszont annak tényét, hogy a két vallás fejlődése során néha egymásra 
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lett volna utalva, valahogy egyik oldalon sem emlegetik szívesen.  Pedig nem 
árt szem előtt tartani azt a kapcsolatot, amely a múltban e két vallás, illetve 
e két világ között nyilvánvalóan létezett.  Ezeknek a tényeknek az említésen 
kívül hagyása ugyanis csak tovább mélyítheti az egymással szembeni bizal-
matlanság érzését.           
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Rendszeres Teológiai Tanszék
Révkomárom, Szlovákia

Abstract

The opposite view of natural sciences and theology is well known, 
especially concerning darwinism. But todays the views are coming closer. It 
can be shown very good on the field of brainresearch. This is the goal of this 
thesis.
Neurobiologists are searching for the place of the „soul” in the brain. 
Nowdays it is generally accepted, that the mental phenomenons have to be 
examined with cooperation of psychology and neurobiology. In this point a 
theologist can say his views. The hypothetical question of the theology is: 
Maybe materialist neurobiologist are talking abuot the soul implicitly?
In the thesis we want to show statement of three scientist abuot the soul. The 
firstone is John C. Eccles and his dualist-interactionism theory. According to 
him (and Karl Popper) there era „unvisible” parts, unmeaserable by methods 
of physics, called psychons. The funktions of the brain are affected by 
psychons.
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The theory of John C. Eccles was developed by Benjamin Libet. The author 
became famous with the examination of the temporal factor of mental 
processes. Explaining the soul (and the self) he starts with unconsciouss 
mental processes. For him mental processes are the products of the brain. The 
mental processes are included by conscious mental field. Its properties are 
similar to the physical fields. He emphasizes that these processes should be 
seen and examined together, and cannot be separated. . 
Finally these theories we compare with theological meanings of the soul, 
especially with systematic theology of Wolfhart Pannenberg. According to us 
a new point of view can be introduced int he mind-body problem, if the soul 
is given to the man from outside. 

Keywords: soul, self, mind-body dualism, theology, mental field theory

Bevezetés

A természettudományok és a teológiai szembenállása – különösen a 
darwinizmus nézetei miatt – régebben általánosnak volt tekinthető. Manapság 
ez a szembenállás megdőlni látszik. Jelen tanulmányban ezt a változást 
szeretnénk bemutatni az agykutatás területén. 
A neurobiológusok keresik a lélek „helyét” az agyban. Mára már általánossá 
vált, hogy bizonyos mentális jelenségeket csak a neurobiológiai és a 
pszichológiai együttes eszközeinek és eredményeinek bevonásával lehet 
megmagyarázni. Azonban ezen a ponton már beléphet a teológia is. Jelen 
tanulmány hipotetikus kérdése, hogy: Vajon az agykutatók mindvégig a 
lélekről beszéltek, csak nem mondták ki?  

A Test-Lélek Dualizmus

Nem új dolog, hogy az éppen aktuális tudomány a lélek helyét a 
„fejbe” helyezi. Ez jelen volt már az ókori görög filozófiában is. Az sem 
egy újkeletű nézet, a lelket anyagi eredetűként határozzuk meg. Gondoljunk 
csak a hülozoisztikus filozófiai iskola képviselőire: Anaximenészre, 
Anaximendroszra vagy Thaleszre, akik a lelket mind anyagi eredetűnek 
tartották. (Kunzmann 1999, 31.) A felvilágosodás korában a test-lélek 
dualizmus kérdésében Descartes igyekezett megoldást találni azáltal, hogy a 
test és a lélek egységét az agy egyetlen páratlan részének – a tobozmirigynek 
tulajdonította. (Katona 2005, 79.)
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A lélek kérdése az agykutatásban tehát a test-lélek egységének 
megállapításakor jön elő. A test és lélek egységének újkori elméletei 
nagyrészt visszavezethetők a régiekre, kivéve néhány a technika fejlődésével 
lehetségessé vált vizsgálatot és azok eredményeinek beépülését a kutatásba. 
Ezek az izmusok a következők:
- Radikális materializmus – lényege, hogy minden nem anyagi folyamatot 
irrelevánsnak tart.  Karl Popper helyesen mutat rá, hogy ez a fajta materializmus 
transzcendentálja az anyagot, azaz szinte isteni tulajdonságokkal ruházza fel.
- Panfizicizmus – Lényege minden dolognak van egy belső lelki formája és 
egy külső anyagi alakja. A modern biológiában a tudat kialakulását igyekeztek 
ezzel az elmélettel magyarázni a lelki dolgok anyaghoz történt kapcsolódása 
által. 
- Epifenomenalizmus – lényege az általunk mentálisnak titulált folyamatoknak 
semmiféle behatásuk nincs a szervezet működésére. A lelki dolgok valójában 
nincsenek hatással az életünkre.  A különbség a materializmushoz képest 
annyi, hogy a nem mondja, hogy a lelki folyamatok nem léteznek. 
E két nézet közös jellemzője, hogy a személyiség kialakulását csupán járulékos 
dolognak tartják, ami lényegileg nem befolyásolja az embert, hiszen minden 
egyes lelki folyamata egy – testben illetve az agyban lejátszódó kémiai 
reakcióra vezethető vissza. Itt kell megjegyeznünk, hogy ez a két elmélet 
mára elavulni látszik, holott vannak képviselői mind a mai napig.
- Identitás- teória (Identity theory) – minden egyes lelki folyamatunk 
visszavezethező egy biológiai- agyi működésre, adott esetben a tudomány 
mai állása szerint ezt a folyamatot még nem tudjuk leírni, de ez csupán idő 
kérdése.
- Interakció-teória (Interactionism) – állítása szerint a fizika eszközeivel nem 
mérhető lelki folyamatok visszahatnak az agy működésére. Az interakció 
végmenésének módját a kutatók eltérően fogalmazzák meg. Ezen csoportra 
általánosan jellemző, hogy a nagy hangsúlyt fektetnek a biológiai vizsgálatok 
szükségességére, és elvetik azon filozófusok eredményeit.(Eccles 1994, 2-6.)

A továbbiakban részletesen ez utóbbi elméletet szeretném bemutatni 
és a teológus szemével értékelni. Az interakció-elmélet filozófiai alapját 
Karl Popper tette le, azzal annak megállapításával, hogy az identitás-teória 
tudománytalan hipotézisekre alapoz. Filozófusként ugyan  nem használja 
a lélek kifejezést, azért mert azt vallási tartalommal erősen megterheltnek 
tartja. Ehelyett a self kifejezést használja, melyet a következő tulajdonságokkal 
ruház fel: 

- a selfre úgy tekint, mint amely valóban létezik és nem csak egy 
terméke az biológiai folyamatoknak.
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- a self tudatában van saját identitásának az alvás és más öntudatlan 
szakaszok kivételével. Itt érdekes megfigyelnünk, hogy a self az 
alvás után tovább folytatódik. Nem „ébredünk más emberként“ 
Ez vonatkozik az amnéziában szenvedőkre is. Mégha nem is 
tudják magukat beazonosítani, tudatában vannak sajátságos egyedi 
voltuknak.

- az öntudatunk szoros kapcsolatban van a test-tudatunkkal.
- a self nem velünk születik, hanem megtanulunk selfek lenni azáltal, 

hogy megismerjük magunkat és másokat. Bár azt hozzá kell tennünk, 
hogy selfünk mégis valamennyire eleve adott hiszen testi adottságaink 
is eleve meghatározottak.

- ahhoz, hogy selfek legyünk fontos a beszéd képessége. (Popper – 
Eccles 1977., 100kk)

A self tehát összefogja érzéseink, gondolataink, meggyőződéseink 
világát Már itt is látjuk, hogy ez a meghatározás. amely nemcsak azért ilyen, 
mert egy teológus így akarja megfogalmazni, hiszen egész végig a popperi 
kritériumrendszerben mozgunk – mennyire hasonlítanak arra, amit a Biblia 
a lélekről (nefes) mond.

Az interakció-elmélet neurobiológiai alapjait John C. Eccles kutatásai 
alapozták meg. Ezek lényege, hogy a mérések alapján sokkal nagyobb 
agyi aktivitást figyeltek meg egy bizonyos cselekménysor végrehajtásának 
elképzelésekor, mint magának a cselekedeteknek a végrehajtásaakor. ( 
Például az ujj megmozdítása vagy az ujj megmozdításának elképzelése egy 
teljesen sötét szobában, nyugalmi helyzetben.) Egy másik fontos tényező 
az idegrendszeri ingerület terjedésének módja. Az idegsejtek között nincs 
közvetlen kötés, hanem az ingerület átadása kémiai úton történik. Ezt 
a folyamatot exocitózisnak nevezzük. Az ingerület terjedése „véletlenszerű.“ 

Eccles mindebből azt a következtetést vonja le, hogy léteznek az 
úgynevezett psychonok, amelyek olyan láthatatlan mentális „részecskék“, 
amelyek közvetlen hatást gyakorolnak az idegsejtekre, konkrétabban az 
exocitózis folyamatára. (Eccles 1994. 168-169) Tehát a láthatatlan létező, 
hatást gyakorol a fizikaira. Minden psychonnak megvan a maga dendronja, 
valahogy úgy, ahogyan gyermekkorunkban az a játék, amikor a megfelelő 
formájú kockát, csak a megfelelő formájú lyukon keresztül lehet a dobozba 
beletenni. Eccles szerint a psychon-dendron kapcsolatok tanulás útján 
fejlődnek. Mindezek fogja össze a self. Így tehát a self képes aktiválni az 
agy bizonyos biológiai összetevőit. Eccles ezt a figyelem összpontosításának 
képességével és annak változtatásával indokolja. 
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A Bibliai nefes és a Self Kapcsolata

1. ábra: Popper Három Világ elmélete (Eccles 1994, 90.)

A fenti ábra a Karl Popper által kifejlesztett Három Világ elméletet 
ábrázolja. Az első Világ a mi biológiai világunk, a második a felénk érkező 
fizikai ingerek Világa, míg a harmadik egy láthatatlan, de mégis létező 
világ: a gondolatok, érzések, képzeletek és benyomások világa. A világok 
határán található az értelem, a self, a lélek és az akarat. A nyilak a kölcsönös 
interakciót jelzik. Jól látszik az elmélet lényege, mely szerint a belső érzésünk 
is visszahat.Az interakció, pontosabban a folyamatok egymástól való 
elválaszthatatlanságára való rámutatás jól jellemzi a bibliai szemléletet is. 
Amikor a Biblia a biológiai testről vagy annak egy részéről kíván beszélni, 
akkor a bászár, vagy az Újszövetségben a szóma szót használja. A két kifejezés 
hasonlóságára Rudolf Bultmann (2003, 165.) is rámutatott. Popper Harmadik 
Világának leginkább a bibliai lév azaz szív fogalom felel meg. „Messze 
a legtöbb előfordulásban a szív az intellektuális és racionális tevékenységekért 
felelős, tehát pontosan azokért, amelyeket mi az agynak tulajdonítunk[...]” 
(Wolff 2001, 70) A szív lesz tehát az akarat alanya.  Bernhard Kaiser 
megállapítja, hogy a szív egy olyan multifunkcionális rendszer, amelynek 
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funkciói hatnak egymásra és egymástól elválaszthatatlanok. (Kaiser 1995) 
A lélekértelemezés témájához lépve mindenekelőtt meg kell 

jegyeznünk Gaál Botond szavaival: „[...]amikor tudományos értelemben 
szeretnénk szólni magáról a lélekről, bizony, sok tekintetben föltáratlan 
határterületen, néha pedig ingoványos talajon lépkedünk.” Különösen 
igaz ez akkor, ha a tudomány és a Szentírás lélekértelmezésének 
összehasonlításával próbálkozunk. (Gaál 2009, 48.) Az Ószövetségben az 
emberi lélekre legtöbbször a nefes szó használatos. Ha megfigyeljük a szó 
jelentésárnyalatait, akkor egy sokkal gazdagabb képet kapunk, mint amit 
a magyar lélek szó alatt értünk. A nefes szó jelentése lehet: lélegzet, torok, 
nyak, személy, kívánság, élet. (Wolff 2001, 26.) „Ha teljességében vizsgáljuk 
azt az összefüggést, amelyben az ember nefeséről, illetve az emberről, mint 
nefesről van szó, akkor leginkább az embert, mint egyediségében számon 
tartott élőlényt látjuk, aki az életet nem önmagától kapta és nem képes 
önmagától fenntartani sem, hanem aki életerős vágyakozással sóvárog az 
élet után, úgy, ahogy azt a torok, a táplálékfelvétel és a lélegzetfelvétel szerve, 
és a nyak mint különösen sebezhető testrész szemléletessé teszi.” (Wolff 2001, 
44.) Ha mindehhez még hozzávesszük 5 Mózes 12, 23-at, mely szerint a vér 
lélek, akkor láthatjuk, hogy a nefes jelentése mennyivel gazdagabb, mint 
a mi lélek szavunkké, illetve, hogy jelentése milyen kevésssé válik el a testi 
dolgokkal való összefüggésektől. Ennek alapján több ponton is rokonságot 
fedezhetünk fel a popperi self-fogalommal, (bár meg kell jegyeznünk, hogy 
más rendszerben gondolkodnak.) Nevezetesen gondolunk itt mindkettő 
testtől való elszakíthatatlanságára, másodsorban a személy és egyediség 
jelentésükre. A természettudományokban a self-fel kapcsolatban további 
kérdésként merül fel, hogy miként befolyásolja az anyagtalan self a testet, 
illetve, hogy ha ezt teszi, vajon megsérti-e a természet törvényeit. Székely 
György ezt a kérdést úgy próbálja feloldani, hogy megállapítja: „Agyunk 
nem csak racionális, amit fizikai-kémiai törvényszerűségekből levezethetünk, 
hanem affektivitása révén spirituális is, amit intelligens agyunkra általánosan 
ható kémiai anyagoknak köszönhetünk.” (Székely 2005, 97.) A Biblia szerint 
efelett a lélek felett Isten rendelkezik, hiszen Ő adja az emberbe a nefest.  
Úgy tűnik, a természettudomány most kezdi felfedezni és a maga eszközeivel 
leírni azt a láthatatlan szférát, aminek a teológiai mindig is tudatában volt.
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A Tudatos Mentális Tér és a rúach

Eccles és Popper elméletét Benjamin Libet fejleszti tovább. Ő már 
tudatos mentális mezőről beszél. Libet alapvető kérdése, hogy hogyan lesz az 
anyagból – az idegsejtek működéséből, hogyan lesz egy a fizika törvényeivel 
nem igazolható lelki folyamat, érzés? Úgy gondolja – összhangban Eccles-szel, 
hogy az idegsejtek működését és a lelki „terméket” nem lehet szétválasztani, 
hanem a kettőt együtt kell megvizsgálni. Ezzel cáfolj az azonosság-elméletet, 
mely szerint minden lelki folyamatnak megvan a természettudományos 
párja, csak előfordulhat hogy még nem fedeztük fel. Ezzel azonban még 
nincs megválaszolva a központi kérdés, nevezetesen, hogy hogyan tőrténik 
a magasabb elrendeződés. Libet feltételez egy lelki/tudati erőteret az agy 
körül, amely úgy működik mint egy közvetítő (mediator) az idegsejtek és 
a szubjektív tudatos (láthatatlan) tapasztalat között. Ezzel egységesítené 
a tapasztalatot. Ezzel Roger Sperry nézetét terjesztené ki, mely szerint lelki 
tapsztalat a fizikai agy tulajdona. Libet megtervezett egy kísérletet az elmélete 
bizonyítására, amelyet azonban még nem sikerült végrehajtani. az ő számára 
a Tudatos Lelki Tér (Conscious Mental Field) nem egy külön létező valami, 
hanem a szubjektív tapasztalat velejárója, tulajdona. (Libet 2005, 157kk)

Ez a mentális tér az egy közreműködésével jön létre, és attól nem 
elválasztható. A láthatatlan folyamatok valamiképpen visszahatnak az agyra. 
Ezt a rendszert a self fogja össze. Libet a self egy „érzelmesebb” részének 
tekinti magát a lelket. (Libet 2005, 203.) A mentális tér létezését az agy 
két féltekéjének szétválasztását célzó kísérletekkel igyekszik igazolni. Az 
ember ekkor sem szűnik meg self lenni. Libet mentális terének tulajdonságai 
nagyban ősszecsengenek az Ószövetség rúach értelmezésével. A rúach 
alapjelentése mozgó levegő, mint szél vagy lélegzet. Wolff megállapítja, 
hogy jelentései között túlsúlyban van az az eset, amikor Isten rúachjáról 
van szó. A teremtéstörténet kezdetén a Biblia azt mondja, hogy Isten Lelke 
lebegett a káoszvizek felett, és hatására azok megálltak a mozgásban. János 
evangéliuma szerint az isteni Lélek „arra fúj amerre akar, hallod a zúgását, de 
nem tudod, honnan jön és hová megy.” A Pneuma szó is jelent Lelket és szelet 
is. Ez nem metaforikus beszéd, hanem a szó alapjelentése. Ez a szél jelentés 
– amely viharrá is fokozódhat, de (ritkán) lehet gyenge szellő is – elősegíti a 
lélek szó etimológiájában, hogy a lélek mint tudat mellé odakerül a farraday-i 
értelemben használt erőtér.  Így lesz a lélek feszültséggel átitatott légtér. 
(Pannenberg 2004, 482.) Ilyen tulajdonságokkal ruházza fel a maga mentális 
erőterét Benjamin Libet is. „Nem az én, hanem az isteni Lélek(rúach) a végső 



524

alapja a tudat által megkülönbözetett dolgok összetartozásának és annak is, 
hogy az én összetartozik a világának dolgaival, és különösen a hozzá hasonló 
élőlényekkel.” (Pannnenberg 2003, 154.) 
Wolff is úgy állapítja meg, hogy a rúach sokkal inkább jelent erőt, mint egy 
megfogható dolgot. A nefessel párhuzamba állítva pedig azt a különbséget 
fedezi fel, hogy: „A nefesben a légzés szerve és maga a lélegzetvétel egyesül. 
A rúachban azonban a „szél” Istentől származik és őhozzá tér vissza 
ugyanakkor az ember életének leheletét jelenti.” (Wolff 2001, 55.) Tehát a 
leírásban ugyanannak a jelenségnek a két oldalát látjuk.

Befejezés

Elmondhatjuk tehát, hogy ebben a kérdésben összetalálkozik 
a természettudomány és a teológia. Láthattuk, hogy az egymás 
tudományterületeinek érintése szinte elkerülhetetlen. Nincs is más 
célja ennek a tanulmánynak, minthogy erre rámutasson. Felmutassa a 
természettudósok számára Isten ígéjének gazdagságát, amely ugyan nem akar 
tudományos könyv lenni, de semmiképpen nem tudományellenes. Ráadásul 
az emberismeret legalapvetőbb forrása. De a tanulmány írója lelkészként 
tisztában van azzal is, hogy a hitelesebb igehirdetéshez szükséges bizonyos 
tudományos ismeretek elsajátítása. Mindez azonban egyszerű spekulációnak 
is tűnhetne, és egyoldalú lenne, ha nem éppen egy agykutató gondolata állna 
itt zárszóként a következőket. Idézem John C. Ecclest, aki miután szinte egész 
kutatói pályáját az interakció elmélet kutatásának szentelte, egy előadásában 
így fogalmazott:

„Miután a materialista elméletek nem képesek megmagyarázni, az ember 
egységét kénytelen vagyok a self vagy a lélek egyediségét a természetfeletti 
lelki teremtésnek tulajdonítani. A belsőleg megtapasztalt különleges 
egységet kétségkívül isteni teremtésnek kell tulajdonítanom. Nincs más 
védhető magyarázat: sem a gének egyedisége a maga lehetetlen elképzelt 
lottójával, sem a környezeti változók, melyek nem meghatározzák, sokkal 
inkább csak módosítják az egységet. Ez a következtetés mérhetetlenül 
teológiai megállapítás. Erősen alátámasztja hitünket az emberi lélekben és 
annak a teremtés általi csodás eredetében. Ez nem pusztán a transzcendens 
Isten felismerése, aki a világot teremtette – ahogy Einstein hitte, hanem az 
immanens Istené, aki létezésünket tulajdonolja.” (Eccles 1994, 19.)
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A FEHÉR RUHA SZIMBOLIKÁJA A 
JELENÉSEK KÖNYVÉBEN1

Hurja Bettina Valéria
Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Jelen tanulmány középpontjában a Jelenések könyvében szereplő fehér 
ruha jelképe áll. A kutatás egyik része azt vizsgálja, hogy milyen kor- és 
vallástörténeti párhuzamok hatottak a fehér ruha szimbolikájára a Jelenések 
könyvében. A kutatás másik része a bibliai irodalom hatását elemzi a 
Jelenések könyvében található fehér ruha szimbolikájára nézve. Jelen kutatás 
legjelentősebb felismerése az, hogy a jánosi fehér ruha (mely fényesnek, 
ragyogónak is fordítható) szimbolikája a bűneset előtti meztelenség  
gondolatiságára épül. Az 1Móz 2-3 és a Jelenések könyve között fennálló 
gondolkodásbeli, teológiai párhuzamokat a meztelenséget és a fehér ruha 
viseletét illetően nyelvi és bibliai bizonyítékok is alátámasztják. 
Kulcsszavak: Jelenések könyve, öltözködési szimbólumok, fehér ruha, 
fényes ruha, bűneset előtti meztelenség, dicsőség.

1  A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Bevezetés

A Jelenések könyve egyik legismertebb, ám legtitokzatosabb szimbóluma 
a fehér ruha jelképe. Sokat segít a fehér ruha képének megfejtésében, ha 
először összegyűjtjük, hogy kik kaphattak fehér kelmét az Apokalipszisben. 
Fehér ruhát a gyülekezet szentjei, a huszonnégy vén, a mártírok, valamint 
a mennyei sereg tagjai viselhettek. Sokan biztos hiányolják a felsorolásból 
a Bárány menyasszonyának ruháját, hiszen a köztudatban az is fehér, noha 
János egyértelműen sehol sem állítja ezt. Csak annyit mond, hogy fényes, 
tiszta gyolcsot (βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν) visel az ara. 

A fehér ruha ó- és újszövetségi megjelenése
 
A fehér ruha szimbólumának megértéséhez elengedhetetlen, hogy feltegyük 
azt a kérdést, hogy honnan származhat a fehér színű ruha jelképe.2 János 
sok ószövetségi hagyományt használt fel, ezért az lehet a sejtésünk, hogy 
az Ószövetségből. Azonban, ha áttanulmányozzuk az Ószövetséget, akkor 
azt figyelhetjük meg, hogy csak Dániel könyvében tűnik fel a fehér ruha 
szimbóluma (Dán 7,9). Ennek eredményeképpen azt gondolhatnánk, 
hogyha nem az Ószövetségből, akkor biztosan az Újszövetségből származik 
a fehér öltözet jelképe. De csalódnunk kell, ugyanis mindössze a Jézus 
megdicsőüléséről (Mt 17,2; Mk 9,3; Lk 9,29) és feltámadásáról, valamint a 
mennybemeneteléről (ApCsel 1,10) szóló történetekben jelenik meg a fehér 
ruha képe. Érdekes, hogy az angyal(ok) Jézus feltámadásakor fehér ruhát 
viselt(ek) Márk (16,5), Máté (28,3) és János (20,12) szerint, viszont meglepő 
módon Lukács (24,4) már nem fehér, hanem fénylő ruháról beszél. 

A fehér ruha szimbóluma a Római Birodalomban

Az Ó- és Újszövetség vizsgálata után a kortörténeti hátteret is 
érdemes megfigyelnünk, hogy jobban megértsük a fehér ruha szimbólumának 
jelentését. A Római Birodalomban az öltözködés igen fontos szerepet játszott 
az emberek életében. Meg volt szabva, hogy ki, mikor, milyen ruhát hordhatott 
korának, nemének, etnikai hovatartozásának, foglalkozásának, családi 
állapotának, tisztségének megfelelően. Mindenki az volt, amit viselt (Winter 
2003). Az őskeresztyének, így János is egy olyan világban nőttek fel, ahol az 

2  Nem szeretnék külön kitérni a „gyolcs” (λίνον vagy βύσσινος) és a „tiszta” 
(καθαρός) jelzők, valamint a ruha vagy köntös (στολή, ἱμάτιον) szavak értelmezésére. Jelen 
tanulmány célja csupán a fehér színű ruha szimbolikájának kutatása.



529

öltözködésnek nem csupán gyakorlati jelentősége volt, hanem szimbolikája 
is. Így nem csoda, hogy János jelképként használta az öltözködést. 

A mennyei seregek, valamint a szárdiszi gyülekezet számára 
felajánlott fehér ruhával kapcsolatosan elmondható, hogy a Római 
Birodalomban a diadalmenetek alkalmával a városlakók fehér ruhában álltak 
sorfalat, ünnepelve a győztes császárt vagy a hadvezért és hadseregét. A 
fehér ruha így a szárdiszi gyülekezet tagjai számára azt üzenhette, hogy ők 
is részesei lehetnek Krisztus gonosz felett aratott diadalának (Fee 2011, 48). 
Erre utal a következő vers is: „Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak 
a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én 
Atyám előtt és angyalai előtt.” (Jel 3,5) Laodícea a fekete gyapjú készítéséről 
volt híres. Így nem véletlenül emeli ki az Emberfia, hogy az Ő szemében 
a gyülekezet mezítelen, ezért vegyen tőle fehér ruhát (Osborne 2002, 89). 
A laodíceai gyülekezet számára Krisztus kijelentése azt sugallhatta, hogy 
hiába a gazdagságuk, a fekete ruhájuk; ők mégis szegények, meztelenek, 
nyomorultak, mert nem élnek Istennek tetsző életet. 

Egy másik érdekes kortörténeti adalék, hogy a római fiúk 16. életévük 
betöltése után „toga virilis”-t viseltek a „toga praetexta” helyett. Az új ruhát 
egy ünnepélyes szertartás keretén belül vehették át. A „toga virilis” viselése azt 
jelentette, hogy férfivá, valamint teljes jogú állampolgáraivá váltak a Római 
Birodalomnak. Ezután vállalhattak csak tisztséget. Státuszuknak megfelelően 
viselhettek bíbor szegélyű vagy színes tógát. A „toga virilis”-t „toga liberior”-
nak is hívták, amikor arra akartak utalni, hogy a 16. életévét betöltött férfi 
már megszabadult a családi kontrolltól. A „toga virilis”-nek volt egy másik 
neve is: „toga pura”, ami arra utalt, hogy ez a ruha fehér volt (Kim 2004, 
94-95). Az Újszövetségben is megtalálhatóak ennek a szokásnak a teológiai 
lecsapódásai. Krisztus felöltése, vagyis a Krisztusban való hit által már nem 
vagyunk kiskorú örökösök, akik olyanok, mint a szolgák, hanem Isten teljes 
jogú fiaivá, örököseivé válunk (Gal 3,26-27; 4,1-7). A Jelenések könyvében 
is fellelhető ez a gondolat (Jel 3,5; 21,7.27; 22,14). Csak azok juthatnak be a 
mennyei Jeruzsálembe, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe, vagyis 
polgárjoguk van a mennyben; valamint megmosták ruhájukat a Bárány 
vérében. Aki győz, vagyis fehér a ruhája, azt Isten a fiává, örökösévé fogadja.         

Jól látható tehát, hogy a Jelenések könyvének első olvasói számára 
többet jelentett a fehér ruha képe, mint számunkra, akik nem ismerjük a 
jelkép kialakulásának hátterét. 
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A Jelenések könyvében szereplő fehér, fényes ruha és a bűneset 
előtti meztelenség párhuzama

 Bár mind az ó- és újszövetségi képek, valamint a római kori fehér ruha 
szimbolikája egyaránt hatott a fehér ruha jelképére a Jelenések könyvében, 
azonban jelen kutatás feltételezése szerint a Jelenések könyvében szereplő 
fehér, fényes ruha jelentéstartalma nem vezethető le csupán ezekből; a jánosi 
ragyogó ruha szimbolikája a fentebb vizsgált hatásoknál is komplexebb 
és mélyebb teológiai hagyományokkal áll szoros összefüggésben. 
Megválaszolatlan továbbá az a kérdés is, hogy a Bárány mennyasszonya 
miért van fényes, és nem pedig fehér ruhába öltözve. Lehetséges, hogy a 
probléma megoldását a kezdeteknél kell keresni? 
 Nem lehet véletlen, hogy mind a történelem kezdetén, mind a végén 
Isten ruhát adományoz az embernek. Az sem lehet véletlen, hogy az Éden 
kertjében játszódó történetben és az Apokalipszisben is hangsúlyos szerepet 
kap a meztelenség jelképe. Vajon a 1Móz 2-3-ban szereplő meztelenség 
ugyanazt szimbolizálja, amit a Jelenések könyvében lévő? Vajon ez a két 
ruhaadományozás párhuzamba állítható egymással? 

Jelen kutatás kiindulópontja, hogy Ádám és Éva bűneset előtti 
meztelensége minőségileg más volt, mint a bűneset utáni. A bűneset előtti 
meztelenég az édenkerti történetekben tiszta, romlatlan, dicsőséges állapotot 
jelent, mely csak a bűneset után válik csupasz, szégyenteljes és zavarba 
ejtő meztelenséggé. E kiindulópont mentén úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
az első emberpár tulajdonképpen a meztelenség e bűneset utáni csupasz és 
szégyenteljes értelmében nem is volt meztelen a bűneset előtt, hiszen akkor 
még Isten dicsősége ragyogta be őket, vagyis dicsőségbe öltöztek.

Ezen a ponton válik kifejezetten érdekessé a Jelenések könyvében 
szereplő fehér ruha, amely helyesen leginkább ragyogónak, fényesnek 
fordítható. A jánosi ragyogó ruhának és a bűneset előtti meztelenségnek, azaz 
a „dicsőség ruhájának” párhuzama tulajdonképp így egészen kézenfekvőnek 
bizonyul. E gondolatpárhuzam és intertextualitás mentén válik érthetővé az is, 
hogy János miért nem fehérnek írja le a Bárány menyasszonyának az öltözékét, 
hanem fényesnek. Tehát a fehér vagy fényes ruha a bűneset előtti meztelenség 
állapotának helyreállítása a jánosi szimbolikában. A fehér, ragyogó ruha 
és a bűneset előtti meztelenség között fennálló gondolati párhuzamok létét 
nyelvészeti, bibliai és Biblián kívüli zsidó írások is alátámasztják. Azonban 
jelen tanulmány csak a nyelvészeti és a bibliai összefüggéseket mutatja be.
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Nyelvészeti párhuzamok

A λευκός, ή, όν görög szó nemcsak a fehér szín jelölésére szolgál, 
hanem azt is jelenti, hogy fényes, ragyogó (Michaelis 1990, 247). Michaelis 
szerint éppen ezért lehet olyan közkedvelt ez a melléknév az eszkatológiai 
és az apokaliptikus írásokban, hiszen egyszerre mind a két jelentésére 
asszociálhattak a görögül beszélő olvasók (Michaelis 1977, 241). A dicsőség 
fogalmára használt görög szó, a δόξα, ης, ἡ pedig nemcsak dicsőséget jelent, 
hanem fényt, ragyogást is. A görög világban tehát világos lehetett a párhuzam 
a fény és a dicsőség között. A δόξα héber megfelelője az Ótestamentumban 
a , amelynek szintén vannak konnotációi a fénnyel, hiszen Isten 
dicsősége tűz és fény formájában jelenik meg. A  magában hordozza a 
ragyogás, fény és pompa jelentéstartalmakat is (Weinfeld 1995, 23).

Emellett a bőr  és a fény  héber megfelelője csupán egy 
betűvel tér el egymástól, ami a kiejtésben nem jelent számottevő különbséget 
(Lambden 1992, 87). Létezik is egy olyan arám fordítás, amelyben az 1Móz 
3,21-ben a bőrruha helyett fényruha szerepel (Takács 2000, 93). Ennek 
azért van jelentősége, mert látható ebből, hogy vagy szándékosan, vagy 
másolási hiba következtében, de összekeverhető a két szó. Nyelvi alapon 
feltételezhető, hogy a Jahvista, bár nem mondta ki, de utalhatott arra egy 
szójáték használatával, hogy az első emberpár meztelensége tulajdonképpen 
nem is volt az, mert fénybe, dicsőségbe voltak öltözve. A Jahvista valószínűleg 
azt szerette volna sugallni a bőr és fény szembeállításával, hogy a dicsőség 
ragyogó ruhája elveszett; a bőrruha pedig, bár helyreállít valamit az Isten és 
ember közötti viszonyban, de mégsem ugyanazt az eredeti állapotot idézi elő.

Bibliai összefüggések

 A Szentírás alapján is igazolható, hogy a dicsőség kapcsolatban áll a 
világosság, fényesség, ragyogás fogalmaival. 

1. Isten dicsőségének megjelenésével általában együtt jár a 
fényesség.3 Még ha konkrétan nem is említi a Biblia bizonyos versekben a 
fényességet, hanem csak a tüzet, akkor is tudhatjuk, hogy itt a fényességről 
esik szó, hiszen a tűz fényes, fényt ad. Talán az egyik legfontosabb bizonyíték 
az lehet a dicsőség és a fényesség fogalmának összefonódására, hogy Mózes 
arca ragyogott, miután látta az Atya dicsőségét. 
 

3  2Móz 24,15-17; 3Móz 9,23-24; 5Móz 5,22-24; Jób 37,22; Ézs 10,16-17; Ez 1,26-
28; Ez 10,4; Ez 43,2; Hab 3,3-4; Lk 2,9; ApCsel 22,11; 2Kor 4,4.  
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A Jób 37,22-ben és az ApCsel 22,11-ben nem olvashatjuk a dicsőség kifejezést, 
csupán a ragyogást. Ez azért van így, mivel a héber  és a görög δόξα 
főnevet ezekben a versekben nem dicsőségnek, hanem ragyogásnak fordítja 
a Magyar Bibliatanács. Kell–e ennél több bizonyíték arra nézve, hogy a 
dicsőség és a fényesség összetartozó fogalmak?   

2. Nemcsak a fényesség és a dicsőség kapcsolható össze, hanem a 
Bibliából is igazolható, hogy a fehér színű és a fényes ruha is, s mivel a példák 
a Jézus megdicsőüléséről szóló történetekből vannak, ezért mind a három 
fogalom összefüggésbe hozható egymással.4 Máténál találjuk a legvilágosabb 
magyarázatot arra, hogy milyen is volt Jézus öltözéke a megdicsőülésekor: 
„És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren 
ragyogott, mint a fény.” (Mt 17,2)

3. A meztelenség, a bűn miatti szégyen is összefüggésben áll a 
dicsőséggel, fényességgel.5 Láthatjuk a lábjegyzetben felsorolt igékből, 
hogy a dicsőségnek a gyalázat az ellentéte, ami ugyanazt jelenti, mint a 
szégyen. Lehet, hogy a Jahvista nem mondta ki, hogy azért nem szégyellte 
magát egymás előtt az első emberpár, mert megvolt még a dicsőségük, 
becsületük, méltóságuk egymás és Isten előtt; de valószínűleg ezt a mű 
olvasói kimondatlanul is értették. A  és a δόξα főneveknek ugyanis 
ilyen jelentéseik is vannak (Michaelis 1977, 237; Weinfeld 1995, 26). A Róm 
3,23 pedig mintha pontosan a bűnbeesés történetére hivatkozva állítaná, hogy 
az eredendő bűn miatt mindenki elveszítette a dicsőségét (Takács 2000, 93).

4. Végül pedig kitűnik a bibliai szövegekből, hogy Isten a hívő embert 
dicsőségébe fogadja, dicsőségében részesíti majd az örökkévalóságban, 
testüket Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá formálja.6 Pál az 1Kor 15,40-
43-ban kijelenti, hogy más a mennyei testek fényessége, mint a földieké. Azt 
mondja, hogy ez igaz a halottak feltámadására is. Ezután azokat a képeket 
használja, amelyeket később a romolhatatlanságba, halhatatlanságba való 
öltözésről ír: „Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és 
e halandónak hallhatatlanságba.” (1Kor 15,53) Tehát ezekből az igékből az 
következik, hogy a földi test halandó, romlandó és gyalázatos, a mennyei 
pedig halhatatlan, romolhatatlan és dicsőséges; illetve az is, hogy használatos 
volt a dicsőséges test felvételére az „öltözni” kifejezés. 

4  Mk 9,3; Lk 9,29.
5  Hós 4,7; Hab 2,16; 2Kor 6,8; Fil 3,19;  Róm 3,23.  
6  Zsolt 73,24; Zsolt 84,12; Zsolt 145,11-13; Zsolt 148,14; Ézs 4,3-5; Jn 17,22; Jn 
17,24; Róm 5,2; Róm 8,21; 1Kor 15,40-43; 2Kor 3,18; Ef 5,25-27; Fil 3,21; Kol 3,4; 1Thesz 
2,12; 2Thesz 2,14; 2Tim 2,10; Jel 21,11; Jel 21,22-24   
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Kiderül a Jelenések könyvéből az is, hogy a Bárány (Jézus) 
menyasszonya a mennyei Jeruzsálem. A városról azt írja János, hogy fényes 
lesz, Napra nem lesz szükség, mert Isten dicsősége fogja beragyogni. Ha 
ez igaz a városra, akkor igaz a személyre is, vagyis a menyasszonyra, az 
Egyházra, mint közösségre, de az egyes emberre is, mint egyháztagokra is. A 
hívő ember részesedni fog Isten dicsőségéből. Nemcsak Isten dicsőségében, 
közelségében fog lakni (Jel 21,22), mint egykor az Éden kertjében, hanem 
teste is dicsőségessé válik, amilyen volt egykoron.

Összegzés

Összegzésként elmondható, hogy a Jelenések könyvében található 
fehér vagy fényes ruha jelképe és a bűneset előtti meztelenség párhuzamba 
állítható egymással. Jelen kutatás eredménye abban rejlik, hogy a felvázolt 
tézis segítségével jobban megérthetjük elsősorban a bűneset történetét és 
az Apokalipszist, másodsorban a dicsőséggel, keresztséggel, öltözködéssel 
kapcsolatos bibliai szakaszokat. Érdekes módon a bűneset előtti meztelenség 
és a Jelenések könyvében szereplő fehér ruha szimbóluma közötti párhuzamot 
általánosságban véve a kommentárok egy kivételével általánosan figyelmen 
kívül hagyják (Takács 2000, 93-94).   
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Absztrakt

A vendégszeretet szokása különös megbecsülésben részesült az ókori 
társadalmakban, ahol az átutazó a túlélés érdekében egyedül a sérthetetlen 
szabályrendszer posztjára emelt jogszokásban és az annak elkötelezett 
vendéglátók nagyvonalú magatartásában bízhatott. Ókori perspektívában 
e szokás elsősorban a moralitás dimenzióival kapcsolódott össze. A 
szokás helyes betöltése vagy éppen meggyalázása a résztvevők morális 
állapotáról tanúskodott, és ettől függően becsületet, illetve szégyent 
eredményezett. A romlott erkölcsével önmagának a Biblián kívül is kétes 
hírnevet szerzett Sodoma városához kapcsolódó ősi leírások az Ószövetség 
legelső könyvében találhatók, melyek közül az 1Móz 19,1-16 elbeszélése 
kétségkívül az ószövetségi vendégszeretet egyik legkülönlegesebb, egyben 
legellentmondásosabb esete.

Kulcsszavak: Ószövetség, vendégszeretet, 1Móz 19,1-16, Sodoma, Lót, 
mennyei vendégek



536

1. Bevezetés

A vendégszeretet szokása a Biblia irodalmában, az Ó- és 
Újszövetségben egyaránt jelentős szerephez jut (Rusche, 1958; Pitt-Rivers 
1968; Koenig 1985; Matthews 1991; Matthews 1992; Stallman 1999; Hobbs 
2001; Vogels 2002; Morschauser 2003; Arterbury 2005; Monge 2008). Az 
Ószövetség társadalomtudományi megközelítésének módszerével dolgozó 
biblikus tudósok a vendégszeretet szokásával kapcsolatos ószövetségi 
szövegek alapján kidolgozták a szokás ókori izráeli konvencióinak 
heurisztikus modelljét. Ez a modell azt az ideális esetet próbálja rekonstruálni, 
amikor az ószövetségi kultúrában mind a vendég, mind a vendéglátó helyesen 
és elvárható módon járt el, egyfajta íratlan protokoll szerint (Matthews – 
Benjamin 1993, 83).

A vendégszeretet szokásának ószövetségi protokollja

Vendéglátó, házigazda identitása és protokolljának részei: 
– a vendéglátó a közösség rangidős férfitagja, emellett bennszülött, 

jogos tulajdonosa lakhelyének, ill. vezető a faluban, városban;
– megelőzés, meghívás felajánlása, meghívás időtartamának 

meghatározása, meghívás ismétlése, unszolás;
– víz biztosítása a vendég lábainak megmosásához;
– étel, szállás és védelem biztosítása; 

– a vendégek kikérdezésének teljes mellőzése;
–  távozáskor a vendég elkísérése egy darabon.

Vendég, átutazó identitása és protokolljának részei:
– a vendég olyan átutazó, aki rokoni, szövetségi kapcsolatban van a 

hely lakóinak népével;
– a vendéglátó meghívásának megvárása egy konvencionálisan 

semlegesnek elfogadott területen (sátor, lakás közvetlen 
territóriumának határa; falu, város központi tere, piactér, kút);

– első meghívás visszautasítása, második meghívás elfogadása;
– a vendég kizárólag a vendéglátó által meghatározott időtartam 

erejéig marad, a vendéglátó viszont ki is bővítheti ezt az időtartamot;
– a vendéglátó tulajdona felöli kérdések, illetve egyéb kérések 

mellőzése;
– a távozó vendég megáldja a vendéglátó háza népét, háztartását.
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Miután az ókori világban az átutazó idegen és a helyi közösség 
találkozása potenciális veszélyt rejtett magában, mindkét fél kínosan 
ügyelt arra, hogy szabályszerűen betartsa a vendégszeretet szokásának 
íratlan konvencióit. A szemben álló feleket csakis a protokoll szabályszerű 
betartása győzhette meg a kölcsönös jó szándék meglétéről. Ezzel együtt az 
is feltételezhető, hogy a szokás megtörése a világrend megbomlását idézte 
elő, és ebben az esetben olyan új dinamika lépett életbe, amely mindenáron 
helyrebillentette a kificamodott rendet (ld. erről bővebben: Jenei 2011).
 A romlott erkölcsével önmagának a Biblián kívül is kétes hírnevet 
szerzett Sodoma városához kapcsolódó ősi leírások az Ószövetség legelső 
könyvében találhatók, melyek közül az 1Móz 19,1-16 elbeszélése kétségkívül 
az ószövetségi vendégszeretet egyik legellentmondásosabb esete. A leírás 
az 1Móz 18,1-16 mellett (ld. Jenei 2012a) a másik olyan narratíva az 
Ószövetségben, amikor emberi teremtmény mennyei dimenziókból érkező 
vendégeket lát vendégül, így e két narratíva, párt alkotva, ilyen szempontból 
egyedülálló, egyben paradigmatikus jelentőségű az egész Ószövetségben. 
Jelen tanulmány célja, hogy a fenti protokoll függvényében vizsgálat alá 
vegye az 1Móz 19,1-16 leírását, annak érdekében, hogy bizonyítást nyerjen: 
a vendégszeretet betöltése avagy elmulasztása ószövetségi perspektívában a 
moralitás szférájával, mi több, ezen keresztül a transzcendens dimenziókkal 
állt szoros összefüggésben.

2. Az 1Móz 19,1-16 kritikai fordítása

1. A két angyal7 estére Sodomába érkezett, Lót pedig éppen Sodoma kapujában 
ült.8 Amikor meglátta őket, fölkelt, hogy találkozzon velük, és arccal a földre 
borult.9 2. Azután ezt mondta: Kérlek, Uraim, térjetek be szolgátok házába, 
szálljatok meg, mossátok meg lábatokat! Reggel majd korán kelhettek, és 
utatokra indulhattok. De ők azt felelték: Nem, hanem a szabadban10 töltjük az 
7  A szövegben itt az ’angyal’, ’küldött’ (mal᾽ak) terminus található. Később a 12. és 
16. versekben a ’férfi’ (᾽ís) terminussal nevezi meg a szöveg a Sodomába érkező idegeneket. 
A küldöttek természetfeletti volta kétségtelen (1Móz 19,11.13.22), viszont megjelenésükben 
valószínűleg emberinek tűnnek (talán ezért is nevezi őket a szöveg férfiaknak). Az ún. ᾽ís-
angelofániáról (angyaljelenés emberi formában): Jenei 2012b, 20-22. 
8  A város kapuja az ókori világban olyan hely, ahol a város vezetősége ülésezik. Az, 
hogy Lótot itt látjuk, azt jelenti, hogy a város vezetőségéhez tartozott, ami nagyon meglepő, 
hiszen ő jövevényként került a városba (1Móz 13,10-13).
9  Az aktus kifejezetten meglepő, nem része az idegenek üdvözlési protokolljának.
10  A rěḥóv (’tágas tér’) terminus igazából itt konkrét helyre, a város főterére 
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éjszakát. 3. De ő nagyon unszolta őket, ezért betértek hozzá, és bementek a 
házába. Ő pedig lakomát készített nekik, kovásztalan kenyeret sütött, és ettek. 
4. Mielőtt lefeküdtek, a város férfiai, a sodomai férfiak körülvették a házat, 
az ifjaktól az öregekig, az egész nép, kivétel nélkül. 5. Bekiáltottak Lótnak 
és azt mondták neki: Hol vannak a férfiak, akik hozzád jöttek az éjjel? Hozd 
ki őket hozzánk, hogy megismerjük11 őket. 6. Lót kiment hozzájuk az ajtóba, 
de az ajtót bezárta maga mögött. 7. És ezt mondta: Kérlek, barátaim, ne 
tegyetek rosszat! 8. Nézzétek,12 van két lányom, akik még nem ismertek13 férfit. 
Kihozom őket hozzátok, és tegyetek velük úgy, ahogy jónak látjátok, de ezekkel 
az emberekkel ne tegyetek semmit, mivelhogy hajlékom oltalma alá tértek. 9. 
De ők azt mondták: Menj arrébb! És azt mondták: Ő az, aki jövevényként 
jött, és még ő akar törvényt szabni. Most jobban elbánunk veled, mint velük! 
És nagyon rátörtek arra a férfira, Lótra, és közelítettek, hogy betörjék az 
ajtót. 10. De a férfiak kinyújtották a kezüket, és behúzták Lótot magukhoz a 
házba, és bezárták az ajtót. 11. És az embereket, akik a ház ajtaja előtt voltak, 
hirtelen vaksággal14 sújtották, a kicsiktől a nagyokig, úgy hogy elfáradtak 
az ajtó keresésében. 12. Ekkor azt mondták a férfiak Lótnak: Ki van még itt 
hozzád tartozó? Vőt,15 fiaidat és lányaidat, és mindent, ami a tiéd a városban, 
vidd ki erről a helyről! 13. Mert mi elpusztítjuk ezt a helyet, mert kiáltásuk 
nagyra nőtt az ÚR előtt,16 és minket küldött az ÚR, hogy elpusztítsuk. 14. 
Lót kiment, és beszélt a vőivel, akik a lányait akarták elvenni, és ezt mondta: 
Keljetek! Menjetek ki erről a helyről, mert elpusztítja az ÚR ezt a várost! De 
vői szemében úgy tűnt, hogy csak tréfál. 15. Amikor hajnalodott, az angyalok 

vonatkozik. Hamilton 1995, 28.
11  A jd‘ (’ismerni’) ige különböző alakokban közel 1000x fordul elő az Ószövetségben, 
ebből 15x szexuális érintkezésre utal (eufémizmus). E szöveg kontextusában előfordulhat, 
hogy ilyen értelemben szerepel, bár e kérdés máig vitatott. Elképzelhető, hogy ’a személyét 
megismerni vkinek’ értelemben áll itt, lévén, hogy idegenekről van szó. Hamilton 1995, 33-34.
12  A szókapcsolatnak (hinnéh-ná᾽) a bibliai héberben általában kérő, könyörgő 
színezete van. Ld. Brown – Driver – Biggs 2005, 243.
13  Itt újra a jd‘ (’ismerni’) ige áll.
14  Pontosan: ’átmeneti vakság’. A szó csupán 2x fordul elő (ld. még 2Kir 6,18) az 
Ószövetségben. Ha valóban akkád kölcsönszó, akkor arra lehet következtetni, hogy ezt az 
átmeneti vakságot vakító fény okozta. Hamilton 1995, 30. 
15  Az egyes szám használata, és a birtokos suffixum elhagyása nyelvtanilag helytelenné 
teszi a szöveget. Hamilton szerint a helytelen nyelvtannak narratív funkciója lehet, a feszült 
hangulat, sietség dinamikáját fejezheti ki: az angyalok még a kifejezés helyességére sem 
ügyelnek a sietségben. Hamilton 1995, 31.
16  A héber nyelv képisége szerint a bűn olyan harsány, hogy hangja felhallatszik 
Istenhez, mintegy égbekiáltó. Ha valakinek a “kiáltása nagyra nő az Úr előtt,” azt úgy lehet 
érteni, hogy bűnei túlságosan elszaporodtak. 
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sürgették Lótot, mondván: Kelj föl, fogd a feleséged és az itt lévő két lányod, 
nehogy elpusztulj a város bűne miatt! 16. És ő tétovázott. És megragadták a 
férfiak a kezét, és feleségének a kezét, meg a két lányának a kezét az ÚR iránta 
való kegyelméből, kivitték, és ott hagyták a városon kívül.    

3. A szöveg értelmezése a vendégszeretet szokásán keresztül

A szöveg irodalmi kontextusa három tényező szempontjából 
lényeges: Lót személye, Sodoma városa, illetve a szöveg egysége és viszonya 
a megelőző, Ábrahám rendkívüli vendégszeretetének leírásához.

Lót személyét illetően Ábrahám testvérének, Háránnak a fia. 
Apját (Háránt) idő előtt elvesztette, így Ábrahám unokaöccseként vele tart 
Háránból Kánaán földjére való vándorlása során (1Móz 11,26-32). Később a 
közös földterület már nem tudja őket eltartani, különválásra kerül sor. Lót a 
Sodoma környéki, természeti adottságokban igen gazdag vidékeket választja, 
míg Ábrahám Hebrón mellett, Mamré tölgyesében telepszik le. Mindketten 
jövevényként élnek tehát a bennszülött kánaáni népek között, amiről tudjuk, 
hogy speciális állapotot jelentett: bizonyos jogokat a jövevények is élveztek, 
de mindazokat a jogokat nem tudhatták magukénak, mint amelyekkel a 
bennszülöttek rendelkeztek.

Az Ószövetségből két fontos dolgot tudunk meg Sodomáról: jó 
fekvéséből adódóan (Jordán-völgye) bővizű föld, „olyan volt az, mint az 
Úr kertje” (1Móz 13,10), de emellett lakói, „a sodomai férfiak pedig igen 
romlottak és vétkesek voltak az ÚR előtt” (1Móz 13,13), olyannyira, hogy 
ezzel Isten vészterhes figyelmét vívták ki maguk ellen: „Mivel Sodoma és 
Gomora kiáltása már nagyon sok, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek és 
megnézem, hogy vajon tényleg a hozzám fölhatolt kiáltás szerint cselekedtek-e, 
vagy sem. Tudni akarom” (1Móz 18,20-21). Isten tehát közvetlenül azután, 
hogy Ábrahámnak megjelent Mamréban a három férfi alakjában, és olyan 
különleges módon vendégszeretetet tapasztalt Ábrahám részéről, Ábrahámtól 
felkerekedve Sodoma felé fordult, ahova két angyala (Ábrahám három 
vendége közül kettő) küldöttként még aznap estére megérkezik.

A két narratíva, Ábrahám és Sodoma meglátogatása az Úr részéről, 
igen szembetűnően egy koherens egységet alkot (Letellier 1995, 30-63), 
amelyben a vendégszeretet motívumának központi szerep jut, mi több, e 
szövegek az ószövetségi vendégszeretet paradigmatikus jelentőségű leírásai, 
melyekben modellszerű eseteken keresztül bemutatásra kerül a vendégszeretet 
konvencióinak szélsőségesen pozitív és negatív megvalósulása.
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Ezen összefüggéseket szem előtt tartva vizsgálat alá vehető az 1Móz 
19,1-16 leírása a vendégszeretet konvencióinak segítségével.

Az 1Móz 19,1-16 kapcsán a vendéglátó szerepe kétszeres, ugyanis 
a mennyei küldöttek tényleges vendéglátója Lót, ennek ellenére azonban 
az első számú vendéglátó Sodoma közössége kellene, hogy legyen, akik 
bennszülöttként a város és a térség valóságos tulajdonosai. A szerepek 
többszörös átfedése igen érdekessé teszi a szöveg vendégszeretet protokollja 
felöli olvasatát.

Lót a vendéglátó szerepében igen ambivalens képet fest. Egy részről 
a vendégszeretet protokolljának ismeretéről magas fokú bizonyságot tesz, és 
alapvetően kitűnő vendéglátónak bizonyul mindaddig, amíg az események 
meglepő fordulatot nem vesznek. Láthatjuk, ahogy gondos vendéglátóként 
megelőzi a város határába érkező idegeneket, és előre elkészített meghívási 
programmal invitálja vendégeskedésre őket: „Kérlek, Uraim, térjetek be 
szolgátok házába, szálljatok meg, mossátok meg lábatokat! Reggel majd 
korán kelhettek, és utatokra indulhattok.” Lót a protokollt szabályszerűen 
követve a meghívásában vendégei minden alapvető szükségletére gondol: 
hajlék és szállás biztosítására, és a lábmosásra is, továbbá nem felejtkezik 
meg a vendégszeretet időintervallumának pontos meghatározásáról sem: 
„Reggel majd korán kelhettek, és utatokra indulhattok.” Ezt követően 
megfigyelhető, ahogy a férfiak visszautasítására mégis kitartóan unszolja 
őket, amíg el nem fogadják vendégszeretetét, és be nem térnek hozzá. A 
betérést követően az étellel való kínálásról sem feledkezik meg, amit az 
Ószövetség „lakomaként” jellemez. A részleteket tekintve megtudjuk, hogy 
saját kezűleg kovásztalan kenyereket süt, amit aztán feltételezhetően közösen 
fogyasztanak el. Fontos azt is megjegyezni, hogy Lót tiszteletben tartja 
vendégei inkognitóját, keresetlen kérdezősködéssel nem szegi meg a kérdések 
tilalmának protokollját. Lót vendégszeretete eddig a pontig tehát hibátlan. Az 
események onnantól vesznek drámai fordulatot, amikor a sodomai közösség 
is színre lép, és a dolgok menetét intenzív tettlegességgel egy más irányba 
mozdítják. Innentől kezdve Lót kezéből kicsúszik az irányítás, és vendégei 
biztonságáról, védelméről bármennyire is szeretne gondoskodni – még olyan 
extrém végletekig is hajlandó elmenni, hogy saját hajadon lányait kínálja 
vendégei védelmének biztosítása érdekében –, a sodomai túlerővel szemben 
alulmarad, ezzel a vendéglátó szerepében végtére is kudarcot kell vallania.

Lót vendégszeretetének ambivalens volta abból fakad, hogy a 
protokoll magas fokú ismerete és egy pontig való kitűnő betöltése mellett egy 
protokolláris dologban, szándékosan vagy szándékán kívül, de igazán nagy 
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szokástörést követ el. Ez pedig az a megmozdulása, ahogy jövevényként 
kínál fel vendégszeretetet egy olyan helyen, ahol ez a bennszülötteknek, a 
sodomaiaknak lenne egyedüli joga. A sodomai közösség határozottan jelzi 
Lót felé tettének jogtalan voltát: „Ő az, aki jövevényként jött, és még ő akar 
törvényt szabni.” Hozzátartozik az összképhez, hogy Lót jövevény volta 
ellenére valószínűleg magas posztra jutott Sodomában, hiszen az idegenek 
érkezésekor „Sodoma kapujában ült”, a város véneinek, vezetőségének 
a megszokott helyén. Ennek ellenére azon tette, hogy egyedül dönt a 
vendégszeretet felajánlásáról, áthágja a korabeli íratlan jogszokások 
dinamikáját (Vogels 2002, 167), és később, amikor a sodomaiak ezt számon 
kérik rajta, akkor ebből kifolyólag kerül olyan helyzetbe, amiben vendéglátói 
szerepében kudarcot kell vallania. 

A vendéglátói szerep jogos birtokosa a helyi sodomai közösség. A 
vendégszeretet protokollját figyelembe véve a sodomai közösségről igen 
negatív képet kapunk. A sodomai közösség a vendéglátói szerep igazi 
jogosaként csúnyán figyelmen kívül hagyja a vendégszeretet szokása által 
megkívánt protokoll minden elvárását, és a közönyön felül még ellenséges 
magatartást is mutat az idegenekkel szemben. A férfiak megérkezésekor 
a sodomai közösség képviselői a megelőzés aktusát nem gyakorolják, 
noha később egyértelműen látható, hogy a sodomaiak tudnak az idegenek 
jelenlétéről és tartózkodásuk helyét is pontosan tudják, amikor Lót házát 
körbeveszik. Az idegenek identitása utáni kérdezősködés tilalmát is semmibe 
veszik, amikor Lóttól a férfiak kiadását követelik: „Hol vannak a férfiak, akik 
hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki őket hozzánk, hogy megismerjük őket.” Ha 
ennek a „megismerésnek” a lehetséges erőszakos természetét is figyelembe 
vesszük, akkor a sodomaiak innentől kezdve már nem csupán közönyükkel 
szegik meg a vendégszeretet szokását, hanem nagyságrendekkel súlyosabb 
erőszakot készülnek elkövetni a szokás ellen, ahogy az idegeneknek már az 
életére készülnek törni. Szándékuk nyilvánvalóvá válik, amikor kijelentik 
Lótnak: „Még jobban elbánunk veled, mint velük!” Ezzel indirekt módon azt 
is kifejezik, hogy a vendégekkel is ezt tervezték. Összegezve kijelenthetjük, 
hogy a sodomai közösség többszörösen sárba taposta a vendégszeretet 
korabeli konvencióit, ami az ókori fül számára a morális állapot valóságos 
dekadenciáját jelentette.

Végül a férfiak felé fordulva, mint akik a vendég szerepében állnak 
itt előttünk, a következőket mondhatjuk el. Az események őrült fordulatának 
bekövetkeztéig a férfiak meglehetősen protokoll-tisztelő magatartást 
tanúsítanak. Tervük az, hogy a „szabadban” töltsék az éjszakát, ami igazából 
azt jelenti, hogy ha meghívást nem kapnak, akkor nem mozdulnak el arról 
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a helyről, ami az átutazók számára kijelölt várakozási pont (főtér). Lót 
meghívása után a visszautasítás motívuma is megjelenik részükről, de 
második körben elfogadják Lót meghívását, majd elköltik az ételt közösen, és 
semmi olyan kívánságuk nincs, amivel megszégyenítenék Lótot vendéglátói 
szerepében. Az események drámaira fordulásával magatartásuk igencsak 
megváltozik, a vendég általános passzív szerepkörén túllépve meglehetősen 
nagyfokú aktivitást mutatnak. Az első ilyen meglepő megmozdulásuk a 
védelem biztosításában való aktív részvételük, ami alapvetően a vendéglátó 
szerepköre: „De a férfiak kinyújtották a kezüket, és behúzták Lótot magukhoz 
a házba, és bezárták az ajtót. És az embereket, akik a ház ajtaja előtt voltak, 
hirtelen vaksággal sújtották…” Érdekes módon így ők maguk váltak 
nemcsak saját maguk, de még az igencsak megszorult Lót védelmezőivé 
is. Ezután láthatjuk, hogy át kell lépniük a vendéglátó identitása, tulajdona 
iránti nem-kérdezés szabályát, amikor kérdezik Lótot: „Ki van még itt hozzád 
tartozó? Vőt, fiaidat és lányaidat, és mindent, ami a tiéd a városban, vidd 
ki erről a helyről!” Önmagukról és céljukról csak ekkor, az események 
ilyen gyökeres fordulata után tesznek kijelentést: „Mert mi elpusztítjuk ezt a 
helyet, mert kiáltásuk nagyra nőtt az ÚR előtt, és minket küldött az ÚR, hogy 
elpusztítsuk.” E kijelentés elhelyezkedéséből az is kitűnik, hogy az angyalok 
csupán akkor deklarálják az ítélet megfordíthatatlan bekövetkeztét, amikor 
maguk is megbizonyosodtak a vendégszeretet megtiprásáról, ami ebben az 
összefüggésben a sodomai közösség morális romlottságát tanúsítja. 

A történet végére a vendégszeretet protokollja paradox megjelenési 
formát ölt: az időintervallum betartása és a kikísérés motívuma is 
megjelenik, ahogy az angyalok korán reggel távoznak Lóttal és családjával, 
akik olyan módon kísérik ki az angyali vendégeket, hogy éppenséggel az 
angyalok kísérik ki őket (1Móz 19,15-16). Végül még az áldás motívuma 
sem marad el, ugyanis Lót szabályszerű vendégszeretete ő és családja életben 
maradását eredményezi, ellenben ugyanez az áldás átokra fordul a szokástörő 
sodomaiak számára: „Az ÚR pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára 
és Gomorára, az ÚRtól, az égből. Így semmisítette meg azokat a városokat és 
azt az egész környéket, a városok egész lakosságát, sőt a föld növényzetét is” 
(1Móz 19,24-25).   

Összegezve elmondhatjuk, hogy az 1Móz 19,1-16 leírása tanúsítja, 
hogy a vendégszeretet szokásának helyes betöltése mennyire központi 
jelentőségű az ószövetségi gondolkodás számára. A történetben megjelenő 
vendégszeretet szokásának a sodomaiak általi többszörös szinten való sárba 
tiprása olyan morálisan romlott magatartás, ami az isteni szférák haragját 
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vívja ki, és a megtorlás elkerülhetetlenségét vonja maga után. Ábrahám 
pozitív paradigmájával (1Móz 18,1-16) párhuzamosan a sodomaiak 
gyakorlata (1Móz 19,1-16) mindenkori intő példaként áll az olvasó előtt, 
mint olyan negatív paradigma, amelynek követésétől irtózva óvakodni kell. 
Noha Ábrahámhoz mérten Lót vendégszeretete jóval elmarad, mégis Lót 
vendégszeretetének és moralitásának a sodomaiakéhoz viszonyított pozitív 
voltát – melyet a későbbi keresztyén exegéták is pozitív módon értelmeztek 
(Alexander 1985) – családjának csodálatos megmenekülése bizonyítja.
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A SZEMÉLYKÖZPONTÚ 
(ROGERS-I) MEGKÖZELÍTÉS 

FONTOSSÁGA A LELKIPÁSZTOR 
HIVATÁSSZEMÉLYISÉGÉNEK 

FORMÁLÓDÁSÁBAN

Kovály Erzsébet
református lelkész, mentálhigiénés szakember
Pilismarót-Dömösi Református Egyházközség

Pilismarót, Magyarország

Absztrakt

Összefoglalom a személyközpontú megközelítés gyökereit, eredetét, 
alapelveit, úgy mint a feltétel nélküli elfogadást, az empátiát és a kongruens 
segítő fogalmát. Vázolom a humanisztikus megközelítés emberképét, 
amelynek főbb fogalmai: tudatosulás, a problémák meghaladásának 
képessége, növekedés, önmegvalósítás, öntranszcendentálás. Mindezt 
összevetem a teológiai antropológia megfogalmazásával, érintve az 
istenképűség fogalmát, valamint a bűn miatt megromlott emberi természet 
értelmezését. Foglalkozom a lelkipásztori önképpel és önértelmezéssel, 
lelkészi vallomásokat megszólaltatva, valamint az önkép változását a 
személyközpontú módszer tanulása és gyakorlása közben. Konklúzió: a 
vizsgált módszer gyakorlása és saját élményű megtapasztalása hozzásegíti a 
lelkipásztort (lelkigondozót) ahhoz, hogy hitelesebb és kompetensebb segítő 
legyen, valamint hogy önmagát  annak élje meg.

Kulcsszavak: lelkész, személyközpontú, Rogers, emberkép, önkép
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A személyközpontú megközelítés gyökerei, alapelvei, 
főbb fogalmai

A XX. század második felében az analitikus és behaviorista megközelítés 
mellett a pszichológia-tudományban és a terápiás gyakorlatban egyaránt 
megjelent és teret nyert a humanisztikus pszichológia, más néven a 
személyközpontú megközelítés. Emblematikus képviselői Carl Rogers 
(1902-1987) és Abraham Maslow (1908-1970).
 A személyközpontú megközelítés irányvonala értékorientált. Vallja, 
hogy az egyén lelki gyógyulásában és fejlődésében nagy szerepe van az 
általános és személyes emberi és erkölcsi értékeknek, melyek között a legfőbb 
érték az emberi méltóság. Érdeklődésének középpontjában az élményeket 
átélő Ember áll, akinek alapvető szükséglete – és emberi méltóságának 
elidegeníthetetlen része – önmaga megismerése és kiteljesedése, a fejlődési 
lehetőségek kreatív kiaknázása. Rogers - a korábbi irányzatok képviselőitől 
különbözve - nem csupán a fiziológiai szükségletek, a nemiség, az 
ösztönkésztetések vagy az agresszió mentén látja kirajzolódni a személy 
motivációit, sokkal inkább az önmegvalósítás, a személyes növekedés, az 
önkiteljesítés mentén. Rogers szerint a biológiai és fiziológiai szükségletek 
gyakran alárendelődnek az önkiteljesítés motívumának. (Atkinson and 
Hilgard 2005)
 Maslow a szükségleteket hierarchiába rendezte, amelyen belül 
elkülönítette a fiziológiai, biztonsági, szociális, önbecsülési és önmegvalósítási 
szükségleteket. Véleménye szerint a hierarchia bármely szintjének szükséglete 
csak akkor elégíthető ki, ha az alacsonyabb szintek szükségletei már legalább 
részben kielégültek. A sokak által ismert hierarchia csúcsán az önmegvalósítás 
áll – azonban Maslow késői munkáiban az öntranszcendentálás szükségletét 
helyezte el ugyanitt. (Kelemen 1994) Az öntranszcendentálás szükségletével 
összekötötte a szeretet, részvét, empátia, nagylelkűség, tisztelet, hála és 
az emberiség jóléte iránti fogékonyság értékeit, valamint olyan spirituális 
értékeket, mint a bizalom, elfogadás, megbocsátás, őszinteség és alázat. Az 
öntranszcendencia fogalmával a személyközpontú megközelítés túlnő az 
én-központúságon, amit az önmegvalósítás szükségletének központi helye 
sugall (és amely sugallat a keresztyén lelkigondozás képviselőiben is jogosan 
ébresztette fel a kritika hangját), hiszen az öntranszcendenciára törekvő 
ember túlnő önmagán: úgy teljesedik ki az élete, hogy Valaki önmagán túlira 
irányul. Átadja, odaszenteli magát hite szerint örök rendeltetésének vagy 
Istennek, akit szolgál.
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 A humanisztikus pszichológia a maga szellemisége mentén 
megalkotta módszereit is, amelyek közül kiemelkedő helyet foglal el a „nem 
direktív” segítés. Nem is módszernek, sokkal inkább attitűdnek nevezhető a 
non-direktivitás, hiszen az ennek mentén alakuló segítő kapcsolatban sem a 
módszer(ek), hanem a kliens, a segítő személye és maga a kapcsolat a fontos.
A keretek között létrejövő élményközösség, az érzések és élmények verbális 
kifejezése – mindez sajátos lelki közeget teremt, amely elősegíti a lelki 
zavarokkal küzdő Személy kibontakozását, erőforrásainak felfedezését és 
aktivizálását, végső soron az egyén fejlődését.
A segítő részéről a hatékony segítés 3 alapfeltétele:
 - empátia (a kliens érzelmi állapotába való beleérző képesség, 
együttérzés, ráhangolódás képessége). Az empátia megnyitja a kommunikáció, 
a verbális kifejezés, feldolgozás útját.
 - feltétel nélküli elfogadás: ennek megtapasztalása biztonságot nyújt 
a kliensnek. A biztonság közege elengedhetetlen a fejlődéshez. A segítő csak 
akkor képes hitelesen képviselni a feltétel nélküli elfogadást, ha önmagát is 
képes elfogadni.
 - kongruencia: a segítő hitelessége. A hiteles segítő őszinte, spontán, 
képes kifejezni érzéseit, saját érzéseit el tudja választani mások érzéseitől. 
E fent felsorolt alapelvek együttes jelenléte a segítő kapcsolatban elindítja a 
lelki zavarokkal küzdő személy önfeltáró munkáját, melynek végeredménye 
lehet önmaga megértése, egy új énkép felépítése és integrálása.

Emberkép 

Mikor a személyközpontú megközelítésnek a lelkigondozásban és a 
lelkipásztorok hivatásszemélyiségének formálásában való használhatóságát 
vizsgáljuk, fontos foglalkoznunk az irányzat emberképével, mivel az 
hatással lehet az önkép alakulására is. A humanisztikus pszichológia szerint 
az ember alapvetően jó és ha világosan látja választási lehetőségeit, akkor 
a jó, az értékek, az ezekben való növekedés és fejlődés mellett dönt. A 
tisztánlátásban és döntésben nagy szerepe van annak, hogy a személy 
hogyan észleli önmagát és körülményeit, valamint hogy észlelései és érzelmi 
viszonyulásai mennyire tudatosulnak. Az ember vele született tulajdonsága 
a pozitív változásra való törekvés. a problémák meghaladásának képessége, 
növekedés, önmegvalósítás, kiteljesedés. (Atkinson and Hilgard 2005)
 A bibliai antropológia az embert kétféle aspektusból is megfogalmazza: 
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a teremtettségben elfoglalt helye, ebből adódóan lényének sajátosságai 
szempontjából, illetve az ember Istenhez való viszonyának szempontjából. 
A bibliai teremtéstörténet képei beszédesek: az emlősállatokkal egy napon, 
a föld porából alkotott, ám isteni lélekkel életre teremtett ember képe 
magában hordozza az ambivalenciát, az esendőség, gyarlóság (por, sár, állati 
ösztönök) valóságát, ugyanakkor az isteni eredetű lélekből adódó magasabb 
rendeltetést, a felemelkedés igényét és lehetőségét is. A teremtett ember 
lényének sajátosságairól sokat elmond az istenképűség fogalma, amely 
nemcsak azt jelzi, hogy az ember Isten uralmának jele a Földön, hanem 
az ember kapcsolatra rendeltetését is világosan kifejezi. (Szűcs 1993) Az 
ember embersége abban mutatkozik meg és teljesedik ki leginkább, hogy 
szeretetkapcsolatban van embertársával és Istenével. Az igazi emberség 
ezekben a kapcsolatokban jön létre és fejlődik, mint ahogy az emberi élet 
növekedése és kiteljesedése is.
E ponton a személyközpontú megközelítés emberképe érintkezik a teológiai 
emberképpel, hiszen a Maslow-i öntranszcendentálás gondolata is az emberen 
túli-hoz való közeledésről, kapcsolódásról szól. A hasonlóság mellett azonban 
a különbségeket is meg kell fogalmazni, amelyek között a legélesebb a 
humanisztikus „jó ember” és a teológiai antropológia „mindenestől bűnös” 
embere közötti különbség. 
 A bűneset utáni ember „különféle nyomorúságoknak martaléka lett” 
(II. Helvét Hitvallás 2008. 129.): megerőtlenedett, értelme elhomályosult, 
akarata szolgai akarat: csupán annyiban szabad, hogy önként teszi a rosszat. 
Az Isten nélkül való, Krisztusban újjá nem született embernek nincs szabad 
akarata a jóra: sem annak szándékára, sem annak véghezvitelére. Az ember 
mindenestől fogva bűnös, tehát mindenestől fogva kegyelemre szorul. 
Születésekor nem az eredendő jóságot hozza magával, hanem az eredendő 
nyomorúság állapotát. (Szűcs 1993) Helyzete csak Isten kegyelméből, 
Krisztus váltságművét hittel elfogadva (megélve az Isten felőli elfogadást és 
szeretetet) az újjászületésben változik meg: az újjászületésben a Szentlélek 
által és értelem megvilágosodik, az akarat pedig megerősödik a jóra. (II. 
Helvét Hitvallás 2008. 133). 

A „reális én” és „ideális én” közötti feszültség

A Rogers-i elméletek egyik központi fogalma az én (self) vagy énfogalom 
(self-concept), ezen belül is elkülönítve a reális én és az ideális én fogalma. A 
reális én fogalma magába foglalja mindazt, amit a személy észlel és gondol 
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önmagáról, értékeiről és képességeiről. Rogers szerint az énfogalmunk 
mentén rendezzük tapasztalatainkat a világról. Mindez a viselkedésünket 
is meghatározza. Azok a tapasztalatok, amelyek nem vagy csak nehezen 
illeszthetők be az énfogalmunk köré rendeződő saját világunk rendszerébe, 
szorongást kelthetnek, lelki zavarokat is okozhatnak, hiszen velük szemben 
az én változásra kényszerül, avagy védelemre szorul. (Atkinson and Hilgard 
2005)
A reális én fogalmával szoros összefüggésben áll az ideális én fogalma: a 
személy elképzelései arról, amilyen szeretne lenni. Az ember lelki egészségét, 
elégedettségét és kiteljesedését meghatározza a reális én és ideális én közötti 
viszony: minél nagyobb mértékben fedi egymást e kettő, annál inkább 
megvalósulnak a felsorolt értékek. Minél nagyobb a kettő közötti eltérés, 
annál nagyobb az esély a lelki zavarok megjelenésére.
A személyközpontú megközelítés egyéni vagy csoportos alkalmazása a 
tapasztalatok szerint (Rogers 2008) szignifikánsan csökkenti a reális én és 
az énideál közötti eltérést. A feltétel nélküli elfogadás megteremti azt a lelki 
teret, amelyben az egyén felépítheti és integrálhatja új, teljesebb énképét.

A lelkészi önkép

A lelkipásztori hivatás sajátos mivolta sajátossá teszi a lelkészi önképet 
is. A pásztori szolgálat isteni elhívásból fakadó emberi odaszánás, melyet 
a Szentlélek munkál, ilyenformán a lelkipásztori elhívatás és szolgálat 
misztérium, valósággal csoda: a Szentséges szolgálatába veszi a gyarló 
embert, hogy általa közvetítse: Ő Maga emberi testben, emberi élettel és 
halállal szolgálja az ember javát és üdvösségét. Szent célhoz szándékosan 
gyarló eszközt választ az Isten. E két véglet közé szorul az Istent szolgáló 
ember, érezve méltatlanságát, de érezve a szent cél magasztosságát is, 
amelynek igyekszik megfelelni. Ez a megfelelni vágyás rányomja bélyegét 
a lelkipásztor belső világára és élete külső dolgaira is. Sokan értelmezik 
a lelkészi hivatást örökös készenléti állapotként. A szolgálat szünet 
nélkülisége, az irreálisan nagy célok kitűzése és az ez irányú törekvések 
felemészthetik a családi életet, „civil” életet, érzelmi, mentális és fizikai 
kimerülést okozhatnak. Az elhivatottság és lelkesedés diktálta célokat nem 
mindig sikerül elérni – emellett a lelkészi munka eredményessége is nehezen 
mérhető. Irreális elvárások jelennek meg a környezet részéről, de sokszor 
a lelkész is irreális elvárásokat támaszt önmagával szemben. „Minden nap 
a bizonyítás ideje: vajon az vagyok-e, akinek/aminek mondanak...” (László 
2004. 24.) Ennek folyományaként megélheti a sikertelenséget, a hivatásbeli 
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inkompetencia érzését, amely akár tartós reménytelenséghez is vezethet. 
A kiégés felé vezető úton a lelkész hivatását értelmetlennek, önmagát 
pedig annak végzésére alkalmatlannak látja. Mindezekkel nagyon nehéz 
szembesülni, nehéz a hivatás gyakorlásával kapcsolatban felmerült negatív 
érzéseket megfogalmazni, kifejezni – mindez nem illik bele az ideális én 
képébe. A negatív érzésekkel küzdő lelkipásztor azt hiszi, hogy valódi érzései 
elfogadhatatlanok. Az elakadás, a tehetetlenség, a csőd nehezen kifejezhető 
és elfogadható egy olyan hivatással kapcsolatban, amelynek legfőbb normája 
az önzetlen önfeláldozás. (Hézser 1996)
 A reális én (az észlelt valóság, a tapasztalatok és érzések) és ideális 
én egymásnak feszülése, ellentmondásai frusztrációt, szorongást okozhatnak, 
amely még inkább elmélyíti a krízist.

A személyközpontú megközelítés, mint a lelkipásztori 
hivatásszemélyiség formálásának egyik eszköze

„Lehetetlen, hogy a tanácsadó a kliensnek mély elfogadást, empátiát 
és őszinteséget kínáljon fel, ha ezektől önmagát megfosztja.” (Mearns 
and Thorne 2011, 47) Az idézett mondat a személyközpontú tanácsadás 
gyakorlatáról szól, de alkalmazzuk most a lelkészi hivatás kontextusában. 
A segítő foglalkozásban rendkívüli fontosságú az önismeret fejlődése, az 
önelfogadás (negatív érzések felismerése, elfogadása, integrált énkép). 
A tapasztalatok szerint a személyközpontú megközelítés saját élményű 
megtapasztalása – egyénileg vagy csoportban – olyan személyiségfejlődést 
segít elő, amely megnyilvánul önelfogadásban, önbizalomban, belső értékek 
és erőforrások megtalálásában. (Rogers 2008)
 Munkám révén a Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiéné 
Szakirányú Továbbképzési Szakának egyik oktatója vagyok. Részt vehettem 
a 2008-2010. között zajlott, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
szervezésében megvalósult felvidéki szakképzésben, amelynek 36 hallgatója 
közül igen nagy számban, 19-en lelkészi hivatást gyakorlók voltak. A képzés 
egésze a személyközpontú megközelítés alapelveivel és módszereivel 
működik. Az elméleti és gyakorlati tárgyak átadásában, valamint a 
hallgatókkal való kommunikációban nagy szerepe van az empátiának és 
elfogadásnak. „Segítő beszélgetés” tantárgy keretében pedig a hallgatók 
tanulják, egyben gyakorolják is a non-direktivitást, az empatikus és elfogadó 
attitűdöt. Figyelemmel kísérve a képzés folyamatát, valamint megvizsgálva a 
képzés során írásban adott reflexiókat, mind az önelfogadás, mind az önkép, 



551

mind a hivatásbeli kompetencia-érzések terén javulás, növekedés, változás 
tapasztalható. Az írásos reflexiók nem célozták direkt módon az önkép és a 
hivatásszemélyiség változásait. A hallgatók a következő kérdéseket kapták: 
„Mit tanultál ebben a képzésben? Milyen érzésekkel köszönsz el a képzéstől?”
 Az alábbi táblázatban összefoglalom, hogy a 19 lelkipásztor 
reflexióját vizsgálva hány visszajelzésben találtam utalásokat az önkép, a 
hivatásgyakorlással kapcsolatos érzések és a kompetencia pozitív változására. 
A vizsgálat hiánya, hogy a felmérés nem direkt erre irányult, illetve hogy 
nem történt ugyanilyen jellegű felmérés a képzés előtt. A reflexiók a KRE 
képzésének belső dokumentációi, belső kutatási célokra hozzáférhetők.

A lelkészi hivatásszemélyiség 
változásaira utaló megnyilvánulások

Személyközpontú 
alapelvek és 
módszerek 

szerint működő 
mentálhigiénés 
szakképzés 4. 

szemeszterének végén 
beadott reflexiókban 

az adott tartalom-elem 
előfordulása

A lelkészek által 
összesen beadott 
reflexiók száma

Elégedetlenség 0 19

Bizonytalanság 2 19

Hivatásbeli inkompetencia-érzés 0 19

Negatív érzések (szomorúság, 
frusztráció, félelmek) 3 19

Pozitív érzések (öröm, hála, 
elégedettség) 18 19

Hivatásbeli kompetencia-érzés 14 19

Megélt pozitív irányú változás 
(szemléletmódban) 17 19
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Az eredmények összesítéséből kitűnik a pozitív változások többsége. Mivel 
azonban a vizsgálat több tekintetben sem felel meg a tudományos kísérlet 
kritériumainak, inkább azt mondanám: ez az eredmény felveti egy valóban 
körültekintő és részletes vizsgálat jogos igényét és lehetőségét a témát 
illetően. 

Konklúzió

A visszajelzések vizsgálatának eredményei alapján kijelenthető, hogy 
a személyközpontú módszer tanulása, gyakorlása, saját élményű 
megtapasztalása  hozzásegíti a lelkipásztort (lelkigondozót) ahhoz, hogy 
hitelesebb és kompetensebb segítő legyen, valamint hogy önmagát annak is 
lássa, annak élje meg. 
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KERESZTYÉNSÉG 
ÉS EURÓPAI UNIÓ

Palcsó Attila
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Absztrakt

Az EU integrációját megkoronázó közös alkotmány megalkotásával 
elvileg be kellett volna fejeződnie egy hosszú folyamatnak, amely az európai 
államok közösségének és együttműködésének új alapjait fektette volna 
le. Az európai alapdokumentumok megszövegezésénél, megalkotásánál 
nagy várakozás volt az európai keresztyén közösségekben. Az a remény 
fogalmazódott meg, hogy azok a keresztyén értékek, amelyek évszázadokon 
keresztül meghatározták Európát a világban szellemileg, kulturálisan 
és gazdasági szempontból is, valamilyen módon bekerülnek ezekbe az 
alapdokumentumokba. Ma már látható az EU működése és annak minden 
szinten deklarált, „ideológia mentes” igyekezete. Azonban a látszólagos 
ideológiai űrben megjelenik a mindent felülíró „jóléti, demokratikus társadalom 
megvalósításának” ideológiája, általánosan elfogadott hitvallásként.

Kulcsszavak: Keresztyénség, Együttműködés, Integráció, Szerződések, 
Érdekek
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I. Bevezetés

Európa 1945 utáni helyzete – új birodalmak érdekszférájában

Vajon létezik-e a világban pénzügyi és gazdasági „segítségnyújtás” profit-
igény nélkül? A hitelezők mennyiben maradnak meg csupán az adósság 
rendezése ügyénél egy-egy ország esetében? Képes-e egy gazdasági hatalom 
- képviselőin keresztül - ideológiai és politikai változásokat gerjeszteni 
országban, vagy akár egy egész kontinensen? Ebből a szempontból érdekes 
összefüggésében látni a második világháborút megelőző és az azt követő 
eseményeket. Mert a háborúk alapvetően valamilyen érdekek mentén 
történnek, ezért a végeredmény nem a véletlen következménye, hanem 
gondosan megtervezett események sorozata egy bizonyos érdek, cél és 
ideológia mentén.

Az európai országok második világháború utáni újjászervezésének 
terve a jaltai konferencián 1945 februárjában véglegesítette a világhatalmi 
érdekszférákat és megszállási területeket, aminek következtében Európa és az 
egész világ alapvetően kétpólusúvá vált: egyik oldalon az USA a másikon pedig 
a Szovjetunió. A korábbi szövetségesek között elkezdődött a hidegháborús 
szembenállás, mely az atomfegyverek birtoklásának következtében nyílt 
konfliktusba nem torkolhatott. Azonban a hatalmi érdekek érvényesítése 
folyamatosan zajlott. Európa esetében a két felszabadító hadsereg, két 
politikai tömböt hozott létre. Ez nyugaton a háború előtti demokratikus 
társadalmi rendszerek újjászervezését, keleten pedig a szovjetek által 
erőltetett kommunista ideológia mentén, szocialista államok megszületését 
eredményezte.

Ennek a hagyományos európai nagyhatalmak – és nem csupán a 
vesztes Németország, de a győztes Franciaország és Anglia világpolitikai 
jelentősége is leértékelődött. Az új helyzet elsősorban a háború előtt hatalmas 
kiterjedésű Brit Birodalmat érintette leginkább, hiszen korábbi gyarmatai 
sorra vesztek el. Ráadásul a háború után, 1950-ben az USA-tól felvett 
kölcsöneit Nagy-Britannia egészen 2006-ig törlesztette. (Rohrer, Finlo; 2006)

II. Pénzügyi és gazdasági érdekek

Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), az USA 28. elnöke 1916-ban így 
foglalja össze Amerika pénzügyi-gazdasági helyzetéről a véleményét (megj.: 
miután aláírja a FED létrehozásáról szóló törvényt 1913-ban): „Ezt a nagy 
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ipari nemzetet most már a pénzhitel rendszere ellenőrzi. A hitelek nyújtása 
központosítva lett. Ezáltal az ország növekedése, és valamennyi tevékenység 
ellenőrzése néhány ember kezébe ment át. A legrosszabb uralom alá kerültünk, 
kormányzatunk egyike a civilizált világ leginkább ellenőrzött és dominált 
kormányzatának. Ez a kormány többé nem a választók szabad döntésének, 
hanem befolyásos csoportok véleményének és kényszerének megfelelően 
cselekszik.” (Owen, Robert L, 1939)

Ennek alapján felmerülhet a kérdés, hogy vajon milyen érdekek 
mentén indulhatott el valójában a második világháború? Nyilvánvalóan 
meghatározóak voltak a gazdasági érdekek is, de kik finanszírozták a háborús 
fegyverkezést? Wilson kijelentése érzékelteti, hogy a FED megalapításával az 
amerikai pénzügyi helyzet ellenőrzése magánkézbe került és egy olyan hatalmi 
ág született, amelyik túlmutat a mindenkori demokratikus kormányzatokon. 
„A II. világháború utáni nürnbergi perben és Washingtonban a Szenátus 
„Kilgore Bizottságának” meghallgatásain derült ki igazán: milyen segítséget 
adott az amerikai pénz elit, a Wall Street a hitleri Németországnak 1933 előtt 
és után.”(Ilkei Csaba, 2012)

Kiderült, hogy már az USA belépése előtt a háborúba (Pearl Harbor, 
1941. december 7.) készültek tervek arra vonatkozólag, hogy milyen 
feltételek mellett fognak együttműködni a bizalmas külföldi befektetőkkel. 
Az amerikai pénzügyminisztérium személyzete meg volt győződve arról a 
két világháború között, hogy a német érdekeltségek az USA-n belül ipari 
és kereskedelmi hálózatba tömörültek, főleg a vegyiparra összpontosítva, de 
benne voltak az elektromos és nehézipari vállatokban is. (Wilkins, Mira 2004) 
Egy ilyen gigászi konszern az I.G. Farben volt, amelyről 1943-ban Homer T. 
Bone (amerikai szenátor) kijelentette: „A Farben Hitler volt és Hitler volt a 
Farben.” (Suton, Antony C.; 1976) A Wall Street tőkéje nélkül nem lehetett 
volna világelső az I.G. Farben sem a vegyiparban, és ahogy Suton kijelenti, 
akkor szinte biztos, hogy nem lett volna Hitler és nem lett volna második 
világháború sem. (Suton, Antony C.; 1976) De megdöbbentő a svájci bankok 
szerepe is, hiszen „a német Reichsbank – a birodalmi jegybank – a második 
világháború alatt több mint 1,6 milliárd svájci frankkal egyenértékű aranyat 
helyezett letétbe svájci bankokban”(Judt, Tony; 2007, 125.).

III. Európa újjáépítése

Ezek a tények elgondolkoztatóak számunkra, hiszen látható, hogy a 
világháború milyen pénzügyi és gazdasági érdekek mentén zajlott, ami minden 
morális és erkölcsi szabályt felülírt. Ez mutatja, hogy a tőke és a pénzvilág 
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számára valójában nincsenek semmilyen morális fékek a minél nagyobb 
haszon elérésében, melynek gyakorlati célja a még nagyobb politikai hatalom 
elérése. Ebben az országok és nemzetek csupán eszközként szerepelnek, az 
áldozatok pedig a szükséges, ún. vele járó veszteség.

A fenti ismeretek más fénybe tüntetik fel Európa háború utáni 
újjáépítését is. Ebben sem feltételezhetjük a tőke ún. „jószándékát”, hogy 
egy teljesen lerombolt kontinenst majd önzetlenül és minden gazdasági és 
pénzhatalmi érdek nélkül majd megsegít. Ezzel kapcsolatban fontos tény, 
hogy az Egyesült Államok az első világháború kezdetén még adós nemzet 
volt, a második világháború után viszont a legnagyobb hitelező országgá vált. 
(Wilkins, Mira; 2004) Ez gazdasági szempontból azt jelenti, hogy az USA 
a háború előtti és alatti gazdasági folyamatokból (hadiipar, fegyverkezés, 
háborús ellátás) hatalmas profitra tett szert. Így a második világháború utáni 
Európa nem lehetett „mentes” az amerikai pénzügyi, gazdasági, valamint 
politikai-ideológia érdekektől, így szó sem lehetett független Nyugat-
Európáról. Hamarosan az is kiderült, hogy a célzott németországi bombázások 
korántsem jelentettek akkora veszteséget a német iparra, mint azt feltételezték, 
a rengeteg emberéletet és városok elpusztítását követelő hadjáratok a német 
gyártelepek csupán nem több mint húsz százalékát rombolták le. (Judt, Tony; 
2007, 124.)

„A szövetségesek Németország-politikájában 1945 tavaszától 
alapvető változások körvonalazódtak. Frissen felfedezett érdekeik biztosítékát 
az egységes Németországban kezdték megtalálni. A Szovjetunió azért vetette 
el az ország feldarabolását, mert biztonsági érdekből egész Németországot 
látómezejébe vonta és magas jóvátételre törekedett. A britek a hagyományos 
európai egyensúly-politikájukhoz való visszatérés jegyében távol kívánták 
tartani a Szovjetuniót a közép-európai térségtől, s ebben fontos szerepet 
szántak a gazdaságilag erős, politikailag stabil Németországnak. Az Egyesült 
Államok – brit sugallatra – felismerte, hogy politikai és gazdasági okokból 
érdekelt egy hozzá baráti szálakkal kötődő Európa kialakulásában, s globális 
egyensúly-politikáját ki kell egészítenie az európai egyensúlyi rendszerrel, 
amelyben Németországnak kulcsszerepet szánt. Ezért mind fontosabbnak 
tartotta Németország gazdasági és politikai egységének megőrzését, s 
föderációs berendezkedést sürgetett.”(Németh István, 1997)

A baloldali antifasiszták és a politikusok is egyaránt egyetértettek 
a tervezés szükségességében. „A demokráciát meg kellett tervezni ahhoz, 
hogy működhessen, visszanyerje vonzerejét.” (Judt, Tony, 2007; 102.) Ennek 
alapján felértékelődött az államba vetett hit, hiszen a háború utáni helyzet is 
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arra vezette az embereket, hogy csak az állam tud segíteni a nélkülözésben 
tengődő társadalmakon. Elsősorban a szocialisták számára határozottan 
vonzó elképzelés pozitív visszhangra talált a kereszténydemokrata pártokban 
is Nyugat-Európa-szerte.

Ugyanakkor mélyrehatóbb érdekek is meghúzódtak az európai 
stabilitás mögött, amely indokolttá tette a Marshall-segély elindítását. Ez 
pedig az amerikai vállalatok európai piacra való korlátlan bejutása mellett 
további biztonságpolitikai szempontokat is jelentettek. Ahogy ezt 1947-
ben Washingtonban megfogalmazták a külügy, hadügy- és haditengerészeti 
minisztérium ad hoc bizottságában: „Fontos, hogy baráti kezekben tartsuk 
azokat a térségeket, amelyek érc- és kőolajlelőhelyeket vagy egyéb természeti 
kincseket tartalmaznak vagy védenek, amelyeken stratégiai célpontok 
vannak…”. (Judt, Tony, 2007; 102.) Valójában ez volt a Marshall-terv igazi 
küldetése, lényege. Eredményeként létrejött a liberális világgazdasági rend, 
melynek pillére az euro-atlanti együttműködés lett. (J. Nagy László , 2003; 
37.)

IV. A Nyugat-Európai integráció kezdetei

Winston Churchill nevezetes előadása alkalmából a zürichi egyetemen, melyet 
az európai újjáépítésnek és együttműködésnek szentelt 1946. szeptember 16-
án, kihangsúlyozta: „ …ha az európai országoknak sikerülne egyesíteniök 
300-400 millió lakosukat, közös örökségük gyümölcseként olyan jólétet, 
dicsőséget és boldogságot ismerhetnek meg, amelyet nem korlátozhatna 
semmiféle mezsgye, határ … Az európai család újjáteremtéséhez az első lépés 
Franciaország és Németország szövetsége szükséges.” (J.Nagy László , 2003; 
34.) Churchill nagyban hozzájárult a későbbiekben az európai egyesüléshez. 
Az első Európa-kongresszus tiszteletbeli elnöke is ő volt. Itt fogalmazódik 
meg az Európai Gyűlés összehívásának szükségessége, amely később Európa 
Tanácsként kerül megalapításra (1949. május 5-én, Londonban).

Az 1947 szeptemberében megalakult Kominform-ra válaszként 
került sor a biztonságpolitikai együttműködés meglapítására Nyugat-
Európában a Brüsszeli Szerződéssel 1948. március 17-én, hiszen Bevin 
angol külügyminiszter szorgalmazására a nemzetközi helyzet romlásáért a 
Szovjetuniót tették felelőssé. A Brüsszeli Szerződés még megemlíti a német 
veszélyt, de elsősorban a stabilitást (gazdaságot) és a békét veszélyeztető 
bárminemű agressziót helyezi a célpontba, ezzel hitelesíti a hidegháborús 
helyzetet a Szovjetunióval szemben. A Brüsszeli Szerződés kiszélesítése 
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történik azzal, hogy az USA is társult a nyugat-európai államokhoz a béke és 
a biztonság további megerősítése céljából a világban és megalapításra került 
a NATO, transz-atlanti katonai szervezetként.

V. Az EU megalakulásával kapcsolatos keresztyén vallási és 
erkölcsi szempontok

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetét 2003. 
október 4-én megnyíló VI. Kormányközi Konferencia elé terjesztették. 
„Több vitatott kérdés is nyitva maradt, a szöveg elfogadásának szinte 
utolsó pillanatáig, így az EB összetétele és a minősített többségi szavazás 
kiterjesztése. Isten nevének említése, illetve Európa keresztény gyökereire 
történő hivatkozás is a megoldatlan kérdések között maradt. Végül, a 
szükséges kompromisszumok létrejötte nyomán, a Kormányközi Konferencia 
2004. június 18-án, az „Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés” 
tervezetének elfogadásával fejezte be munkáját.” (Érszegi Márk Aurél, 2008) 

„Már a konvent munkája során hallatták szavukat a különböző 
keresztény egyházak és közösségek, valamint szervezeteik. Kiemelkedő 
jelentőségű II. János Pál pápa állásfoglalásainak sorozata ebben a témában. 
Nemcsak a 2003 folyamán tett külföldi apostoli útjai során emelte fel szavát 
a „keresztény gyökerek” említése érdekében. … Az EU alkotmányával 
kapcsolatban megfogalmazott elvárásainak egyik legteljesebb összefoglalója 
a 2002. június 20-án, az „Egy európai alkotmány felé?” című római 
konferencia résztvevőihez intézett pápai üzenet.” (Érszegi Márk Aurél, 2008)

Többen az alkotmányt előkészítő katolikus konventi tagok közül 
és főleg a konzervatívok vezetője, Elmar Brok kiállt a keresztyén értékek 
mellett. Csoportja megalkotott egy szövegjavaslatot a 2. cikkely részére, 
melyben kiemelik, hogy EU értékei közé tartoznak azoknak az értékei is, 
amelyeket azok képviselnek, akik hisznek Istenben, mint az igazság, a jog, a 
jó és a szépség forrásában, de hasonlóképpen azoknak az értékei is, akik nem 
hisznek ebben, de elismerik ezeket az egyetemes értékeket, amelyek ebből a 
hitből fakadnak.

Azonban az EU alkotmánynak egészében tartalmaznia kellett a 
vallásszabadságot, mint alapjogot, ezért utalás Istenre a zsidó-keresztyén 
hagyományok szerint az előkészítő bizottságban zsákutcába vezetett, ezért 
kompromisszumos megoldást kellett találni. Ez lett végül az EU-s alkotmány 
preambuluma, melyet teljes egészében átvett a Lisszaboni Szerződés, 
amelyben végül csak nagyon általános utalás található Európa humanista 
értékeire, de keresztyénségről, a hitről és Istenről nincs benne említés. 
(Kiljunen, Kimmo ; 2004)
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VI. Összegzés

Az európai keresztyén egyházak felismerték már az integrációs törekvések 
kezdetén, hogy az „egyesült Európa nagyban hozzá tud járulni – nemcsak a 
kontinensen, de a szélesebb világban is – a békéhez és a kiengesztelődéshez, 
a szolidaritáshoz és a fenntartható fejlődéshez. Ehhez a folyamathoz az 
egyházak is hozzá akarnak járulni, hiszen a társadalom iránt küldetésük van. 
Miközben lényegében két fő, egymással ellentétes élet-koncepció létezik 
együtt Európában, az Egyház nem teheti meg, hogy ne hallassa hangját, és 
álljon ki az általa képviselt értékek mellett. Az egyik koncepció a vallásos 
világnézet, amely az élet értelmét Istenben találja meg, a másik pedig a 
vallástalan, amely úgy érzi, nincs szüksége Istenre, és a társadalom életét is 
ennek megfelelően gondolja alakítani. Az európai integráció folyamata nem 
mondhatja magát pártatlannak, ha csak ez utóbbit veszi figyelembe.” (Érszegi 
Márk Aurél, 2008)

Ugyanakkor az EU-t megelőző integrációs folyamatokban és az 
EU alapdokumentumaiban, melyekben a legnagyobb hangsúly a gazdasági 
együttműködésen van, nem a véletlen műve, hogy nem találtak befogadásra a 
keresztyénségre utaló fejezetek. Valójában ez részévé vált egy „új európai neo-
liberális „szép új világ” létrehozására irányuló, országokon átívelő tervnek, 
amely a tömegek érdekeinek ellenében egy viszonylag szűk réteg szinte 
korlátlan önmegvalósulását célozza meg gazdasági, kulturális, ideológiai 
értelemben egyaránt. … Ebben az „eszmekörben” nincs helye többek közt a 
keresztyénségnek, a vallásnak, az erkölcsnek, de a családnak és nemzetnek, 
sőt talán a hagyományos emberi kapcsolatoknak, azaz a tisztességnek, 
barátságnak, szolidaritásnak sem.” (Leczki Lajos, 2009)
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A PÁRMAI KOLOSTOR AVAGY 
A SZABADSÁG RÉGEN ÉS MOST

Pfuscher Emese
Gyermekház, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

Az 1948-ban megrendezett film nagyon szép példája az önzetlen szeretetnek.

Ha a másikra tekintünk, akkor nem nézzük mivel, csak  a legnagyobb ajándé-
kot adhassuk: a szabadságot. 

A fájdalom és az öröm együtt van az életben, nem lehet egyik nélkül teljes a 
másik. 

Mindenképp egy másik ember vagy lény irányítja mindenki sorsát: 

Sokféle dolog tekinthető még szimbolikusan is filmben.

A szépség mindig ott bujkál ebben a változatban, ha nem is látjuk ezt a csupán 
fekete-fehér színekben.

A 2012-ben rendezett változatban mintha a legtöbbet akarnák adni, de csak 
keveset tudnak adni az emberek a saját akaratukból. 

Keresetlenül őszintén fedi fel a film dramaturgiája az ok-okozati szálakat. 
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A kommersz változatban is fontos a szabadság, de itt a képmutatással állít-
ja szemben amit látszólagos szabadságnak tekint. Ilyenkor álarcot visel az 
ember, és szerepeket játszik csupán. 

Itt már nem a házassági kötelék válik fontossá, hanem a másik iránt táplált 
őszinte szeretet, ami mentes minden szerepjátszástól. 

Minden szabadság egyfajta kötöttségekkel is jár, amik együtt járnak azzal az 
úttal, amit választunk.

Áldozatvállalás nélkül nem élhet senki sem.

Kulcsszavak: szabadság, kötöttségek, képmutatás, áldozatvállalás, szerepját-
szás

A Pármai kolostor 1948-as változata

Az 1948-ban megrendezett film nagyon szép példája az önzetlen sze-
retetnek,  amikor nem a másik ember által akarunk boldogok lenni, hanem 
képessé válunk lemondani valamiről a másik javára. Ezzel mutatva ki és meg 
a másik iránt érzett szerelem nagyságát.

A másik ember megmentése a saját életünk árán is fontossá válhat ebben 
a helyzetben. Ha a másikra tekintünk, akkor nem nézzük mivel, csak a má-
siknak a legnagyobb ajándékot adhassuk: a szabadságot. Ezt akarta adni San 
Severina is, amikor megmentette Fabríciót, unokaöccsét a börtönből. Először 
Cléliát kérte, hogy segítsen rajta, áldozza fel magát, menjen férjhez Crescenzi 
márkihoz. Ezzel azonban a legnagyobbat,  a szerelem szabadságát mégis-
csak elvette a fiútól, akit kis korától fogva anyaként nevelt fel. És a fiú így 
is kezelte őt, a legjobb barátként tekintett rá, de semmi többre nem gondolt 
jelenlétében. Ezért nem is tudott ellenállni, hogy láthassa megmentőjét és 
kiszabadítóját a börtönből. 

Ebben a filmben a szereplő-ábrázolások nem mondhatók egysíkúnak, 
mert egyikük sem csak rossz vagy jó. San Severina fiaként tekintett Fabrí-
cióra, de a legnagyobb szabadsághoz mégsem segítette hozzá, amire a fiú 
vágyott. A Clélia sem volt képes megtartani fogadalmát a Szűz Anyának, de 
fontosabbnak tartotta mindvégig a fiú szabadságát és a saját szabadságát is 
feláldozta a fiúért. De ebben a változatban egyértelmű, hogy a fiú papságra 
készülőben van és nemcsak, hogy tanulja a görögöt és a latint, de az igazi 
nagy szeretet is fontos a számára. A fájdalom és az öröm együtt van az éle-
tében, nem látja egyik nélkül teljesnek a másikat. Ha nem is veszi el a lányt, 
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sokkal többet szeretne neki adni, minthogy emlékezik rá valahol a távolban, 
bár látszólag szabadságban él. A szabadságot sem tudja úgy értelmezni, hogy 
abban ne legyen benne a szeretet szabadsága. A sekrestyés sem tekinthető 
csak rossznak, amikor megmérgezi a foglyokat, mert szereti a szerelmeseket 
és a gyengébb nemet szereti és védelmezi a társát is. 

Nem látszódnak  egyértelműen az ok-okozati kapcsolatok, de az min-
denképp, hogy  egy másik ember vagy lény irányítja mindenki sorsát: 

A Cléliát a Szűz Anya, Fabricióét San Severina engedélye, Mosca gró-
fét a hercegnő, San Severináét viszont a pármai herceg irányítja, Ferrantáét 
Fabrició sorsa, de ezeket a fel-fel bukkanó halál a börtönben úgy indítja el, 
mint valami sötét akarat, amely csak a saját érdekét nézi. A sekrestyés is függ 
Gilettitől, mert egy korábbi bűnét fedezi.  

Sokféle dolog tekinthető még szimbolikusan is filmben: pl. Clélia ruhá-
ja, ami szinte mindig fehér, és San Severináé, ami a herceg előtt sötét lesz. 
És a szerelem: Fabricio és Clélia között mintegy metaforaként a meg sem 
mutatott üzenetekben válik nyilvánvaló, amit a sekrestyés közvetít.

Ezzel is kifejezve azt, hogy mindig kell lennie egy titoknak, egy bizony-
talansági tényezőnek egy művészi filmben. Ez azt is jelenti, hogy a bizalom 
nagyon fontos a filmben, amivel tekintenie kell Cléliának a sekrestyésre, és 
amivel a Fabriciónak is az egyházszolgára.

De a szépség mindig ott bujkál ebben a változatban, ha nem is látjuk ezt 
a csupán fekete-fehér színekben. Nem tudják elvenni belső szabadságát Clé-
liának sem és Fabriciónak sem, aki bár pap marad, de mégsem marad olyan-
nak, aki az igazi szerelmet nem ismeri meg. 3 út jelenik meg a mű végén, ami 
azt is jelenti, hogy 3 életforma válik egyértelművé: a papé, aki másokért él, 
a hitvesé, aki útja a választottjáé, és a szerelmesé, aki már élete végén jár, de 
mégis képes szeretni önzetlenül.

A Pármai kolostor 2012-es változata

A 2012-ben rendezett változatban mintha a legtöbbet akarnák adni, de 
csak keveset tudnak adni az emberek a saját akaratukból. Keresetlenül őszin-
tén fedi fel a film dramaturgiája az ok-okozati szálakat. San Severina sorsa 
már a film elején világos, hogy a hercegtől függ, így Fabricióé is. Ha a her-
cegnő méltóságát nem tudja megtörni, akkor nem tehet semmit sem. 
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A kommersz változatban is fontos a szabadság, de itt a képmutatással 
állítja szemben, amit látszólagos szabadságnak tekint. Ilyenkor álarcot visel 
az ember, és szerepeket játszik csupán. Fennáll a veszélye, hogy szabadossá 
válhat, hiszen a pap hivatása nemcsak egy hivatal csupán és nem lehet egyen-
lő egy ficsúr udvari tisztjével. Erre mutat rá, akkor is, amikor múltjáról beszél 
Fabricio Cléliának. Clélia a szabadságot úgy értelmezte, hogy utánamegy a 
férfinak, bárhová megy is ő. 

Itt már nem a házassági kötelék válik fontossá, hanem a másik iránt táp-
lált őszinte szeretet, ami mentes minden szerepjátszástól. Ez mutatja korunk 
szekularizációját és az erkölcsök távolságát az érzelmektől. Itt a spontán ér-
zelmi megnyilatkozások világában vagyunk, ahol a színjáték ellen küzdenek 
San Severina és Ferrata is, ezért tud egyesülni céljuk abban, hogy kiszaba-
dítsák Fabriciót, a szabadság emberét. De egyik szabadság sem jár következ-
mények nélkül. Ez akkor lesz nyilvánvaló, amikor Mosca gróf kérdőre vonja 
a lázadók vezérét: vagyis a kiontott vérre nem lehet orvosságot találni soha. 
Nem lehet büntetlenül bizonyos szabályokat áthágni. Enélkül a szabadosság 
veszélye merülhet fel. Vagyis igenis szükség lehet a kötelék szentesítésére és 
szerződés aláírására. 

A színek itt uralkodhatnak sok minden más mellett, mint pl. a galamb 
szimbólumával. San Severina vörös ruhát visel, amikor Moscával van, de ké-
ket, amikor a herceg fiával tárgyal. Viszont vöröset viselt a herceg fia és any-
ja, ami már a hatalomra utalt sokkal inkább, mint a szenvedélyes érzelmekre. 
A galamb a szeretet, a tisztaság szimbóluma, ami itt nem jelenti a szerelem 
megélésének mérséklését. A kabát, pedig a minket beburkoló sötétségé csu-
pán, de ha nem uralkodik a szeretet nem vihet előbbre senkit sem.

A film azonban tekinti a másik oldalt, hogy a földön szükség van anyagi 
javakra is, hogy éljünk, ehhez pedig bizonyos szabályok betartására szükség 
van.

A kérdés, hogy élhetünk-e olyan világban, ahol nincs szükség társa-
dalmi szerepvállalásra? Vagyis a földi életcélokhoz is szükség van bizonyos 
szabályok betartására, nem lehet enélkül a földön sem boldognak lennünk, 
nemhogy az égben.

Minden szabadság egyfajta kötöttségekkel is jár, amik együtt járnak az-
zal az úttal, amit választunk.
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Vagyis tökéletes szabadság sehol sincsen, minden helyzetben vannak 
olyan dolgok, amiknek meg kell felelni, ha el akarunk érni valamit. A kérdés, 
hogy mennyire vesszük észre, hogy pl. hálásnak kivel szemben kell lennünk, 
és kit kell szeretnünk igazán. 

Ezen kívül fontos, az is egy papnak, hogyan legyen tanítvány és vonzó 
Istenkövetők.

Áldozatvállalás nélkül nem élhet senki sem. Minden dolog elérésére 
szenvedések és nehézségek árán juthatunk el. Mint ahogyan a Sólyom és ga-
lamb c. filmben, ahol hasonló szerepet töltött be a galamb a filmben. Nem-
csak a szabadság szimbóluma lett, hanem amikor el akarták pusztítani már 
státuszszimbólummá is vált a filmekben. Ezért akartak harcra kelni a másik 
ember ellen.

Fontos az is, hogy belső szabadságot is elérjünk, hogy ne érezzük ma-
gunkat örök vesztesnek és ne gátoljuk le saját cselekvéseinket. Vagyis ne har-
coljunk magunk ellen. Ehhez szükség van önszeretetre is. Hiszen nemcsak 
a fizikai falak lehetnek börtönünk számunkra, hanem néha saját magunk is. 
Amikor nem azt tesszük, amit mi akarunk, hanem amit mások kérnek tőlünk. 
Innen nem lehet megszökni, csak az akaratunk erősítésével tudunk kiszaba-
dulni innen. Ehhez persze szükség van önbizalomra és hitre, amit táplálni kell 
magunkban minden hivatalosság vagy pozíció hajhászás nélkül.

Vagyis teljes szabadság nem létezik, mindig vannak szabályok, amiket 
be kell tartanunk, akár hol és hogyan is élünk. Vagy a saját szabályaink vagy 
a másokéi, akiket szeretünk, de mindenképp egyfajta meder, amiben élünk, 
mint a halak.
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A KOGNITÍV ELMÉLET 
ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 

A LELKÉSZI PÁLYAVÁLASZTÁSI 
MOTIVÁCIÓ FELMÉRÉSÉBEN

Rád András László
doktorandusz, 

Kolozsvár, Románia

Absztrakt

A pályaválasztási motivációs tényezők felmérésében és összefüggéseik 
megértésében nagy előrehaladást jelentett a különböző pszichológiai  elméletek 
fejlődéstörténetét kísérő eszköztárbeli megújulás. A pszichológiai kutatások 
így egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az empirikus adatok gyűjtésére és 
szakszerű elemzésére. Tanulmányunkban a kognitív pszichológiai irányzat 
által megalkotott elméleti keret alkalmazási lehetőségeit vizsgáljuk meg a 
református egyház hitelvi kontextusában. Jelen munkánkban a formai keret 
szűkössége miatt a teljesség igénye nélkül ismertetjük a kognitív elmélet 
különböző válfajait, amelyek a pályaválasztási motivációs tényezők hatására 
végbemenő döntéshozási folyamatokat vizsgálják. Ez által rávilágítunk 
a további kutatási munkálatok gyakorlati kivitelezéséhez szükséges  
folyamatosan újuló eszköztár alkalmazási lehetőségeire.

Kulcsszavak: kognitív elmélet, motiváció, református teológushallgató, 
pályaválasztás
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Bevezetés

Bernard Weiner megállapítja összefoglalásában, hogy a Darwin előtti 
kor monoisztikus rendszerében az ember egységes egészként szerepelt és 
így tetteiért teljes egészében felelős volt (Weiner 1992). Természetesen a 
dualista emberfelfogás előtörésével feltevődött a test és a lélek viszonyának 
a problémája, mivel az emberi létnek a két egymással egyszerre létező eleme 
valamilyen szimbiotikus viszonyba vagy hierarchikus rendszerbe kellett 
szükségszerűen rendeződnie. Az emberi létet értelmező dualisztikus rendszer 
elsődleges formájában a lelki események lelki téren zajlottak, és a testiek 
pedig a maguk síkján, anélkül, hogy oksági viszony tűnne fel közöttük. Ez 
gyakorlatilag azt feltételezte, hogy a lélek semmilyen módon nem befolyásolja 
a testi cselekedeteket, és a testi megnyilvánulások sem voltak kapcsolatban 
a lelki világgal. Az egyház teológiai antropológiája teremtette meg a hiányzó 
oksági viszonyt a test és a lélek között, és ez által lehetővé tette hogy a test 
felelősségre vonható legyen a lelkiekben történt félrehajlások miatt. Hogyan 
értelmezhető így az ember ebben a kontextusban? Mi módon válaszolható 
meg a „miért” kérdés, ami minden emberi cselekedet mögött húzódik? Minden 
egyes máig alkotott motivációelmélet gyökerét meglelhetjük a Descartes és 
Darwin szellemi hozzájárulásában, mivel ezek az óriások új metaforákat 
alkottak meg az emberi motivációról való gondolkodás számára (Weiner 
1992). A két legismertebb metafora az emberi lét megértésére: az ember, 
mint gép, és az ember, mint Isten képmása. A különböző motivációelméletek 
rendezőelveként volt használható az említett két metafora. Az elsőben a 
gép-ember metafora mechanisztikus megközelítése kapcsán jöttek létre a 
pszichoanalitikus és a szocio-biológikus elméleteket. Ezt követték a drive 
elmélet, illetve a Gestalt elmélet és annak származékai. A második metafora 
kapcsán, amelyben az ember istenképűsége kerül előtérbe, megalkották az 
ún. elvárás-érték elméletet, és a motiváció attribúciós elméletét. 

Az ember istenképűségét hangsúlyozó metafora kapcsán különálló 
kategóriaként kell említést tennünk azokra a motivációs elméletekre, 
amelyekben az emberek, mint ítélőbírók, mint döntésképes és döntéshozó 
entitásként jelennek meg. Ide tartoznak a kognitív elméletek. A drive és a 
szokás átlátható kapcsolata és az energiastruktúrák egyszerűségének világa 
megszűnt, és lehetségessé vált számos más olyan modell megalkotása, ami a 
motivációt és a tanulást hangsúlyozza (Bolles 1967). A kortárs pszichológia 
nagyjai egyhangúan állapítják meg munkáikban, hogy a kognitív pszichológia 
annak az új megközelítésnek a rendszere, amiben újraértelmeződik mindaz, 
amit az ember pszichés motívumai jelentenek, és így a motiváció sem 
szabadulhat ennek az új rendszerezési kísérletnek a szorítójából.
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Döntéshozási folyamatok a kognitív elméletek kontextusában

Az elementáris döntéshozási folyamatok vizsgálata általában olyan mérési 
környezet meglétét feltételezi, ami a laboratóriumi steril állapothoz fogható, s 
amelyben a külvilági elemekkel való kölcsönhatás hiánya a legjellemzőbb. A 
komplex döntéshozatalt megkülönböztetett figyelemmel kell vizsgálólencsénk 
végére vennünk, mivel jó esetben egy életre szóló hivatás melletti tudatos 
vagy esetenként tudattalan döntés meghozása korántsem egyszerű. 

A leendő teológushallgató rendszerint a pályaválasztási motivációs 
tényezők kognitív módon való feldolgozása után hozza meg a hivatása melletti 
elköteleződés döntését. Mindezt számos komplex döntéshozási folyamat 
elvégzése által végzi el. Ismertetésünk e részében ezeket a folyamatokat 
mutatjuk be, s kitérünk azokra a kutatási perspektívákra is, amelyeket ezek 
az elméletek szülnek. 

 A kognitív disszonancia elmélet felhasználja azt a tudásanyagot, amit 
korábban megalkotott motivációelméletek felhalmoztak. Eszerint a kognitív 
disszonancia az egyéneket arra motiválja, hogy megszüntessék azt az 
állapotot, ahol a szerzett tudásrészletek között nincs harmónia (Forgas 2001). 
Vagyis alapjában véve az ember kognitív adatfeldolgozási központjaiban, 
a tudatosított információhalmazoknak egymással kötelezően egyezniük 
kell, mivel az egyensúlyállapot megszűnése motiváló erőként hat annak 
érdekében, hogy az egyensúly újra helyreálljon. Ez a helyreállási folyamat 
pedig megtörténhet úgy, hogy az alany megváltoztatja hitbeli elképzeléseit, 
értékrendjét, viselkedését vagy hozzáállását. A disszonancia állapotának 
csökkentési kísérlete mindig a legrugalmasabb tudáshalmaz módosítását 
fogja eredményezni (Forgas 2001). Az elméletnek erre a nagyon fontos 
megállapítására csupán azért tértünk ki, mert felmérésünkben igyekszünk azt 
is megállapítani, hogy a teológushallgatókban születik-e képzési programjuk 
alatt ilyen disszonancia, illetve van-e tudatos probléma-megoldási sémájuk 
erre kialakítva. Feltevésünk ugyanis az, hogy a vélt és a valós lelkészi 
szerepkörökről alkotott felfogás módosulása a hallgatókban módosítani fogja 
a tanulmányok folytatása mögött húzódó motivációs tényezőket is. Erre a 
váltásra nézve tartjuk fontosnak megállapítani, hogy melyek azok a fellépő 
módosulások, amelyek ilyen hatással lehetnek a motivációs tényezőkre. 
Mindez pedig teljes egészében az ember, mint döntőbíró metafora 
premisszáinak megvilágítását szolgálja. 

A több-attribútumú hasznossági elven működő elméletet alapján a 
döntéshozónak a következő lépéseket kellene megtennie: elsőként felismerni 
a döntéshozatal számára releváns attribútumokat; másodszor felismerni, 
hogy milyen értéket tulajdonít ezeknek az attribútumoknak; harmadszor 
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megállapítani a teljes hasznossági mutatót (például minden opció iránt 
kifejezett szubjektív vágy az által, hogy az alany felmérte az attribútumoknak 
a súlyozott értékét); negyedszer pedig kiválasztani azt az opciót, aminek a 
teljes súlyozott értéke a legnagyobb (Wright 1984). Christopher Poulton a 
döntési viselkedésről alkotott elméletekről szóló könyvében a döntéshozatal 
folyamatát elemezve megjegyzi, hogy általában a hasznossági mutatót, 
szomorú módon, nem emberi életekben, vagy spirituális értékekben mérik, 
hanem számolható pénzösszegekben (Poulton 1994). Ezt a keserű tényt, 
amit a döntéshozási kutatások nagy hányada támaszt alá, nekünk is számba 
kell vennünk felmérésünkben, és bár a hivatás feladatainak vállalásakor 
nem kellene az anyagi vonzatnak döntő szerepet játszania, érdemes lenne 
felmérni a teológushallgatók körében ennek a faktornak a döntésre gyakorolt 
hatását. Ugyanakkor érdekes eredményeket szülhet a különböző lelkészi 
szerepköröknek vagy járulékos adottságoknak tulajdonított hasznossági 
mutatóinak felmérése is. Wright szerint a fenti megközelítés lépéseit 
alkalmazó alanyok majdnem mindig megfelelően fognak dönteni abban az 
esetben, ha minden információ tulajdonában vannak, de ez mégsem történhet 
meg, mivel az esetek többségében az alanyok távolról sem képesek felfogni a 
szerepet játszó elemek közti viszonyok hálózatát. Ezt a nyugtázást használva 
dobbantónak lépünk tovább a kötött racionalitás elmélet elemzéséhez.

A kötött racionalitás elméletét Herb Simon alkotta meg, és alapjában 
véve a döntéshozatal két kategóriáját alkotta meg. Az első a kötetlen 
racionalitásé, amely keretében azt feltételezzük, hogy a döntéshozó alany 
rendelkezik minden releváns információval, amit döntéshozatala előtt 
optimalizálni fog. Ez azt jelenti, hogy az adott információk közül kiválasztja 
azokat, amelyeket felhasználva a döntéshozatal a legoptimálisabb eredményt 
szülhetné. Klein megjegyzi, hogy az optimalizálási folyamat útjában számos 
olyan leküzdhetetlen elem áll, ami meggátolja a sikeres szűrést. Ilyen az idő 
szorítása, a rosszul meghatározott cél, a bizonytalanság és hasonló további 
elemek (Klein 2001). Simon szerint ezek alapján kötött racionalitással vagyunk 
felruházva, ami annyit jelent, hogy képesek vagyunk elfogadható, ésszerű, és 
működő megoldásokat találni a problémákra, használva limitált adatfeldolgozó 
képességünk és egy sorozat rövidítési stratégiát (Eysenck 2010). Egy sokkal 
korábbi munkájában Simon amellett érvel, hogy a kötött racionalitást úgy 
lehet értelemszerűen ábrázolni, mint a „kielégendő” heurisztikáját (Simon 
1978). A fogalom eredetileg angol nyelven „satisficing”-ként szerepel, ami 
a kielégítő (satisfactory) és az elegendő (sufficing) ötvözéséből született. 
Ennek mintájára használjuk munkánkban a „kielégendő” műszót.
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 Mit jelent ez pontosabban? A döntéshozó alanyok válogatni 
kezdenek rendelkezésükre álló lehetőségek közül, és amint rábukkannak arra 
a megoldásra, ami teljesíti minimális elvárásaikat, megállnak a keresésben. 
Ezt a folyamatot alkalmazva működhet a pályaválasztás is, ugyanis a teológiai 
képzést a hallgatók értékelhetik úgy is,mint a rendelkezésükre álló lehetőségek 
közül az elsőt, ami teljesítette minimális elvárásaikat. Ugyanakkor egyáltalán 
nem biztos, hogy további lehetőségeket is megvizsgáltak a döntéshozás előtt. 
A perfekcionistákkal összehasonlítva a „kielégendő” heurisztikáját követő 
alanyokat, megállapították (Schwarz et al. 2002), hogy az utóbbi csoport tagjai 
boldogabbak, beteljesedettebbek, nem tapasztalnak meg ugyanolyan mértékű 
megbánást és önsajnálatot, mint a tökéletességre törekvők. Következésképp 
minden esetben maximálisan törekedni a legjobb döntés meghozására nem 
biztosítja a legboldogabb életvitelt. 

A pályaválasztási motivációs tényezők megvizsgálására nézve 
hasznosíthatónak véljük a Simon elméletére épített Tversy-féle kiegészítéseket, 
amelyek egy új elmélet formájában alkalmazhatóak kutatásunkban. 

Helyzetjelölő aspektusok szerinti kizárásos alapú elméletében 
Tversky azt állítja, hogy az emberi döntéshozatal úgy működik, hogy a 
releváns aspektusokat sorra elemzi egymástól függetlenül egy teljesen 
véletlenszerű sorrendben és így egyre több lehetséges opciót kiszűr, míg 
végül a döntések halmaza egyre csökken (Tversy 1972). A folyamatnak 
az a visszaütője, hogy mivel az aspektusok szerinti szűrés véletlenszerűen 
történik, és a kritériumok nem következnek meghatározott sorrendben, 
lehetséges, hogy nagyon fontos választási opciók kiesnek a folyamat során. 
A vizsgált teológushallgatók pályaválasztási folyamatára nézve ez azt 
jelenti, hogyha az első szűrési kritérium a távolság volt, akkor Kolozsvár és 
Debrecen meg Budapest protestáns teológiái közül a székelyföldi hallgató 
számára a magyarországi egyetemek kiestek. Ha viszont az első szűrési 
kritérium a hozzáférhető könyvtári anyag függvényében történik, akkor 
Kolozsvár esne ki a választások közül. Mivel soha nem lehet tudni, hogy 
milyen opciók kerülnek első helyen feldolgozásra, kortárs kutatók felvetették 
azt a lehetőséget, amit empirikus adatokkal sikeresen alá is támasztottak, 
hogy a döntéshozatal komplex döntések esetében teljesen véletlenszerűen 
működik, de befolyásolni lehet nagyon egyszerűen. Az ilyen befolyásolás a 
szubjektív értékelésre vonatkozik, és a téma kutatói azt állapították meg, hogy 
egyenértékű választások között, ha az egyik opcióról pozitív képet festenek a 
döntéshozó számára, akkor nagy valószínűséggel amellett fog dönteni, mivel 
a másik opció iránt semleges (Russo et al. 2006). Pályaválasztási motivációt 
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vizsgáló kutatásunk számára érdekes lenne megállapítani, hogy a döntési 
folyamatban játszott-e szerepet valamilyen szinten az, hogy a felsőoktatási 
intézményt valamilyen tanácsadó pozitív fénybe helyezte. Ugyanakkor 
felmérés tárgya lehetne a döntéshozatalra alkalmazott kritériumrendszer 
megismerése is.

Kitekintés

A lelkészi pályaválasztási motivációról nem vélekedhetünk teológiai kontextus 
nélkül, így az elhívás-történetek és lelkészi szolgálati minták összefoglaló 
biblika- és rendszeres teológiai elemzése további kutatásunk elmaradhatatlan 
részét kell képeznie. A kognitív elméletek tényszerű megvizsgálása a kutatók 
számára az empirikus adatgyűjtés sokrétű lehetőségeit nyitja meg. Ezzel a 
lehetőséggel való élésre szeretné jelen munka sarkallni mindazokat, akik 
a lelkipásztori hivatás motivációs tényezőinek tudományos igényességgel 
végzett vizsgálása iránt affinitást éreznek.
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A NEMZETI ÉS VALLÁSOS 
KEVEREDÉS TILALMA AZ 

ÓSZÖVETSÉGI 
CSALÁDMODELLBEN

Sallai Jakab
Lelkész, 

Arad, Románia

Absztrakt

Az Ószövetségben a vegyes házasságok tiltása különös jelentőséggel bír. 
Egyes történelmi időszakokban szigorúan vették, máskor pedig mintha el-
tekintettek volna ettől. A pogányokkal való házasságkötés Izráel nemzetté 
formálódása után jelentett veszélyt, és a mózesi törvény fogalmazta meg an-
nak tiltását. Ahhoz, hogy megértsük ennek jelentőségét, fontos megvizsgálni, 
hogy az Ószövetségben előforduló tiltások milyen körülmények között, és 
milyen céllal hangzottak el. A választott nép történelmében bőven találunk 
kivételeket is, és ezek nem minden esetben elítélendők. Felmerül a kérdés, 
hogy újszövetségi értelemben hogyan alkalmazzuk ezt az alapelvet, és milyen 
gyakorlati keretek között? Kellő óvatossággal a keresztyén családgondozás 
meríthet ezekből a történetekből és alapelvekből.

Kulcsszavak: vegyes házasság, család, lelkigondozás, nemzeti keveredés



574

Bevezetés

Az Ószövetség hosszú történelme során többféle családtípussal és 
család-konstrukcióval találkozunk. A mózesi törvény előtt elfogadott volt 
a közeli családtagok közötti házasság, és gyakori volt a poligámia, később 
törvény írta elő a levirátus házasságot. Az Ószövetség lapjain a poligám 
házasságok gyakori példájából nem kell feltétlenül arra következtetnünk, 
hogy ez volt a domináns, sőt joggal feltételezhetjük, hogy a monogám 
házasságok mindig is túlsúlyban voltak. Pl. Nóé és fiai egyfeleségű emberek 
voltak, és a többnejűség inkább a királyok, vagy nagyon gazdagok életstílusa 
volt. 

A zsidó házasságok egyik kiemelkedő jellemzője mindezek mellett a 
más népekkel való házasságkötés tiltása volt. Ez a tilalom az Egyiptomból való 
kivonulás után lépett érvénybe, amikor Izráel nemzetté formálódott. Ugyanak-
kor, már azelőtt megfigyelhető egyféle ragaszkodás a saját rokonsághoz vagy 
törzshöz, mivel már a pátriárkák idejében nagy eltérések mutatkoztak a nép-
csoportok kultúrája és vallási gyakorlatai között. Megfigyelhető ez a jelenség 
Ábrahámnál és Izsáknál, akik nagy távolságokat is képesek voltak áthidalni, 
hogy a rokonságukból hozzanak feleséget fiaiknak. Valószínű, hogy a többi 
népek esetében is ez a ragaszkodás a saját nemzetségükhöz, a megszokotthoz, 
nagyon is természetes volt. A mózesi törvény ésszerű megfontolásból tiltotta 
a pogányokkal való házasságot, a nemzet védelme érdekében, de főképp a 
vallás megőrzése céljából.

A tilalom

Az első kifejezett tiltást (Ábrahám és Izsák esetét leszámítva) az 
2Móz 34,16-ban találjuk. „Ne végy feleséget leányaik közül fiaidnak, mert 
amikor leányaik paráználkodnak isteneikkel, fiaidat is paráználkodásra csá-
bítják az ő isteneikkel.” A kontextusból nyilvánvaló, hogy itt kimondottan a 
bálványimádás veszélye miatt történik a tiltás. Izráel népe körében a pogány 
népekkel való összeházasodás tiltása nagyon is logikus, ha az Istennel kötött 
szövetséget, és a nemzet szent (félretett) jellegét figyelembe vesszük. Isten 
ítélete volt a kánaániakon, és ha az izráeliek csatlakoznak hozzájuk, az íté-
letet is magukra veszik. Ezért mindent, még a kánaáni vallásos tárgyakat is, 
ami a leghalványabb kíváncsiságot keltette a bálványimádás iránt, meg kel-
lett semmisíteni.17 A választott nép fiai nem házasodhattak össze a halálra ítélt 
17 John Walvoord and Roy Zuck, A biblia ismerete: kommentársorozat, KIA, Buda-
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nemzetek tagjaival, mivel ez istentagadást és bálványimádást jelentett volna. 
Ezek kiirtásával gyakorlati leckét kaptak Isten szentségéről és igazságáról.18 
Nem csak kimondottan a nemzetekkel való házasságkötést tiltotta a törvény, 
hanem minden egyéb kapcsolatot is. „Vigyázz, ne köss szövetséget annak az 
országnak a lakosaival, mert csapdává válnak köztetek.” (2Móz 34,12; 15) 

A második igeszakasz, ahol a tiltás ki van hangsúlyozva, a 5Móz 7,3-
4: „Ne házasodj össze velük, ne add lányaidat az ő fiaikhoz, és ne végy fiaid-
nak feleséget az ő lányaik közül. Mert eltérítik fiaidat tőlem, és más istenek-
nek fognak szolgálni. Akkor pedig haragra gerjed ellenetek az Úr, és hamar 
kipusztít benneteket.” Ez volt a magyarázat arra is, hogy Isten felszólította 
népét, hogy teljesen irtsák ki azokat a népeket, mert ha elpusztították volna 
az ország minden lakóját, nyilvánvalóan nem fenyegetett volna a felemás há-
zasság veszélye.19 Itt szintén vallási alapon történik az elhatárolás, kiemelve 
a szent nép exkluzív (félretett) jellegét.

Harmadszor Józsué intelmeiben jelenik meg ugyanez a tiltás, világossá 
téve, hogy csak akkor számíthatnak Isten segítségére, ha engedelmesen 
követik a szövetség feltételeit. Ha kilépnek a szövetség ernyője alól, akkor 
ugyanaz az ítélet szakad rájuk is. Józs 23,12-13: „…ha ezeknek a népeknek 
a maradékaihoz ragaszkodtok, amelyek itt maradtak köztetek, ha összeháza-
sodtok és összekeveredtek velük, ők meg veletek, akkor tudjátok meg, hogy 
nem űzi ki többé Istenetek az Úr ezeket a népeket előletek. Sőt tőrré és csap-
dává lesznek számotokra, oldalatokon ostorrá, szemetekben pedig tövisekké, 
míg ki nem pusztultok erről a jó földről, amelyet Istenetek az Úr adott nek-
tek.” Ez a parancs már nem csak jövőre vonatkozó feladat volt, hanem a hon-
foglalás után hangzott el, Józsué élete végén. Az országban maradt őslakosok 
jelenléte hűség-teszt is volt a szent nép számára. Ezt a vizsgát már korábban 
is elbukták, amikor a Jordánon való átvonulás előtt a moábiak tőrbe csalták 
őket, és csak Isten csapása volt képes őket megtisztítani.

További alkalmazását találjuk ennek a törvénynek Ezsdrás és Nehé-
miás könyvében. Ezsdrás nemzetgyűlést hívott össze, hogy helyreállítsa, elő-
ször a vezetőket (köztük papokat is), majd az egész népet, mivel „hűtlenek 
lettek Istenükhöz”, mert idegen nőket vettek feleségül az ország népei közül. 
pest, 1998, 394. o.
18  Arno C. Gaebelein, Ószövetségi kommentár, Evangéliumi Kiadó, Bud., 2002, 221. 
o.
19  William MacDonald, Ószövetségi Kommentár, Evangéliumi Kiadó, 2009, Bud. 
189. o.
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(Ezsdr 10,2; 14) Nehémiás írásos dokumentumot készített, amelyet a vezetők 
le is pecsételtek, majd a nép átok alatt esküt tett, hogy megtartják és teljesítik 
a mózesi törvényt, Isten parancsa szerint élnek, és nem adják leányaikat fe-
leségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem veszik feleségül 
fiaiknak. (Neh 10,30-31) Elsősorban tehát vallási, de ugyanakkor nemzetpo-
litikai kérdés is volt a vegyes házasság témája.

Thomas Brown20 megjegyzi, hogy ez a lista először is rövid, másod-
szor, mindig a Zsidó származási vonal megőrzéséről szól, harmadszor pedig 
minden esetben a zsidó vallás tisztaságának megőrzése a cél. A zsidó nép 
sorsa és léte teljesen Istentől függött, és az ígéretek és a szövetség megvaló-
sulása pedig attól, hogy milyen mértékben őrizték meg az igaz Istenhitet, és 
mennyire engedelmeskedtek az ő előírásainak.

Kivételek

A mózesi törvény tiltotta ugyan a közeli családtagok közötti házas-
ságot, ugyanakkor nyilvánvalóan előnybe részesítették a rokonság, vagy tör-
zsön belüli házasodást. Pl. Izsák és Rebeka házassága (1Móz 24,4), Jákób 
házassága Rákhellel és Leával (1Móz 28,2), Mánoah aggodalma Sámson ese-
tében, amikor filiszteus feleséget akart magának (Bír 14,3). Mindezek ellené-
re, az Ószövetség lapjain gyakran találkozunk Izráeliek és idegenek közötti 
házassággal: Ézsau hettita feleséget vett magának (1Móz 26,34), Józsefnek 
egyiptomi felesége volt (1Móz 41,45), Mózesnek midiáni volt a felesége 
(2Móz 2,21). Dávid ősanyja, Ruth moáb földjéről jött (Ruth 1,4), Akháb ki-
rály felsége, Jézabel pedig sidoni volt (1Kir 16,31). ez csupán néhány példa.21 
Ezek nem csak kivételek, hanem nagyon is közismert és gyakori esetek. A 
sokféle példa között megállapítható, hogy egyes esetekben nem történt vallá-
si, csupán nemzeti keveredés (pl. Ráháb, Ruth), ilyen esetben legitimebb volt 
a házasság, több esetben viszont vallási hozadéka is volt a vegyes házasság-
nak (Akháb és Jézabel, Salamon és a fáraó leánya). Különbséget kell tennünk 
továbbá a mózesi törvény előtti és utáni időszak között, mivel a Sinai törvény 
előtt, a pátriárkák idejében nem volt ilyen jellegű tiltás. Mózes személye át-
menetet képezett a kettő között, mivel nem Izráelita felesége volt, és emiatt 
később konfliktus is támadt miatta. 

20  T. Brown. „Race and Interracial Marriage – A Bibilical Survey and Perspective”, 
http://www.creationism.org/csshs/v07n1p05.htm, hozzáférés dátuma: 2014.03.17.
21  D. W. Robinson, “Family, Household”, in: The New Bible Dictionary, Tyndale 
House Publishers, Wheaton, Illinois, 1962. 210. o.
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Kivételek tehát mindig is léteztek, sőt úgy tűnik, hogy sok esetben ez 
nem jelentett problémát, még Isten, vagy a próféták sem szólaltak fel ez ellen. 
Isten türelemmel tolerálta, sőt befogadta az idegen nemzet fiait vagy leányait 
a választott nép közé. A Messiás származási vonalában is több ilyen pogány 
nőszemély nevével találkozunk (Ráháb, Ruth, Bethsabé).  Ezen kívül vannak 
olyan történetek és személyek a bibliában, ahol egyáltalán nincs firtatva a 
nemzetiség, mivel nem jelentett problémát, vagy az idő és az események át-
hidalták a különbségeket.

Az alapelv mai alkalmazása

Mielőtt következtetést vonnánk le a fenti tiltásokból, vagy ezek gya-
korlati alkalmazásához folyamodnánk, fontos leszögezni, hogy a nemzetileg 
vegyes házasság tiltása egyedi helyzetben adatott egy egyedülálló nemzet-
nek. Elsősorban a honfoglaláskor fennálló asszimiláció veszélye, főleg a val-
lásos elhajlás miatt, ami az Egy igaz Isten imádatát sodorta volna veszélybe. 
Ez a téma újra aktuálissá vált a fogságból való visszatérés után, amikor valós 
veszély fenyegette a vallás, a nyelv és a nemzet megmaradását. A zsidó nép 
és vallás ennek a kizárólagosságnak köszönheti, hogy mind a mai napig fenn-
maradt. Az is igaz, hogy ez a másság, és elkülönülés váltotta ki a nemzetek 
gyűlöletét.

A társadalmi tényezők is fontos szerepet játszottak annak a szokás-
nak a kialakulásában, hogy ne házasodjanak össze idegenekkel. Ez a szem-
lélet nem csak a pogányok felé volt érvényes, hanem Izráel törzsei között is 
a legtámogatottabb a törzsön belüli, vagy akár rokonságon belüli házasság 
volt (1Móz 20,12;24, 15; 28,9; 29,12). Egy ilyen feleség az egész törzs, vagy 
tágabb közösség védelmét élvezte. Ha idegenhez ment férjhez, akkor viszont 
kiszolgáltatott helyzetbe került.22 Ehhez hozzájárult még az általános tapasz-
talat, hogy az “idegennel” való házasság mindenféle problémát von maga 
után.23 

Érdemes lelkigondozói szempontból tanulmányozni ezeket a törté-
neteket, és felhasználni az ezekből merített tanulságokat a keresztyén csa-
ládgondozásban. Ugyanakkor kellő óvatossággal kell közelítenünk ezen 
ószövetségi szakaszok magyarázatához, kerülve a törvényeskedés csapdáját. 
Az Újszövetség valóban int, hogy „ne legyetek hitetlenekkel felemás igában” 
(2Kor 6,14), mert „mi köze hívőnek hitetlenhez?” Nem lehet viszont a vá-

22 Schillebeeckx E., Marriage:  Human Reality and Saving Mistery, Sheed and Ward, 
London, 1984, 94. o.
23 Schillebeeckx, 94. o.
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lasztott nép kizárólagosságát faji, nemzeti vagy vallásos megkülönböztetés 
alátámasztására használni. Krisztusban nincs zsidó és görög (Gal 3,28).

A mai nemzetileg vagy felekezetileg vegyes házasságok is valóban 
több veszélyt rejtenek, mint a homogének, és többlet-feladatokat rónak azok-
ra, akik ezt az életutat választják. Lelkigondozói szempontból tehát fontos 
felhívni a házasulandók figyelmét a fennálló veszélyekre, és felkészíteni a 
vegyes házasságokból adódó küzdelmekre. A házasság előtt állók általában 
nem mérik fel ezeket. Amint az Ószövetségi vegyes házasságokban voltak 
jól működő kivételek, ugyanúgy ma is vannak. Azok a vegyes házaspárok, 
akik felmérik a veszélyeket, sokkal tudatosabban veszik fel a harcot azok 
elkerülésére, megoldására, és ha sikerül kialakítaniuk egy kettős identitást, 
gazdagabb lesz az életük, és gyermekeik is felnőhetnek arra, hogy otthonosan 
mozogjanak mindkét nemzet és kultúra világában, élvezve a kettős hasznot.
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A KRISZTUSSAL VALÓ KAPCSOLAT 
SAKRAMENTÁLIS JELLEGE
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Absztrakt

Paul Tillich gondolatai nyomán kimutatom azt, hogy a megdicsőült Jézus 
Krisztussal való személyes kapcsolat minden idők minden emberének 
lehetséges, de a természetéből adódóan ez már nem mindennapi értelemben 
véve személyes. Olyan kapcsolat ez, ami az embert mint személyt beteljesíti. 
Ez a kapcsolat a hagyományos értelemben véve misztikus, alapja és forrása 
Jézus Krisztus megdicsőült teste. A Krisztussal személyes kapcsolatra lépő 
ember felülemeltetik az e világ személyes kapcsolataira jellemző kudarcon 
és ellentmondásokon, és képessé válik az Agapéra. Mivel ez az erő a 
személyt, mint közösségben cselekvő, közösséget formáló embert emeli fel, 
a Krisztussal való kapcsolat az Egyház sakramentális közösségében válik 
teljessé.

Kulcsszavak: kapcsolat, személyes, sákramentumok, mennybemenetel, 
misztikus
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Bevezetés

Amikor a sákramentumokat, illetve az istentiszteletek sakramentális 
jellegét kutatjuk, a kutatás közben felvetődik a kérdés: ha Jézus Krisztussal 
személyes kapcsolatunk van, akkor miért van szükség efféle „eszközökre” 
ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk. A kérdés két okból is aktuális. 
Egyrészt azért, mert a fenti gondolkodásmód sajnos igen elterjedt egyházunkon 
belül, igazolva ezzel egy egyéni kegyességi gyakorlatra zsugorodott hitéletet. 
Másrészt a Magyar Református Egyházban egy olyan folyamat indult, mely a 
liturgia megújítását célozza. Ebben a folyamatban elkerülhetetlen az, hogy a 
sákramentumokról és azok alapjairól is szót ejtsünk. A folyamat ökumenikus 
szempontból is igen jelentős, hiszen a sákramentumok kérdése volt mindig is 
az egyik, amelyben a legradikálisabban elhatárolódtak egymástól a különböző 
keresztény felekezetek. Ezen alapok felvetése azonban új megvilágításba 
helyezheti a párbeszédet. 

Ehhez a folyamathoz szeretnék hozzájárulni magam is megkeresve 
azokat az alapokat, melyek az Egyház sákramentumait alátámasztják. Ezen 
alapok között ott van az élő Jézus Krisztussal való kapcsolat személyessége is, 
mely a közhiedelemmel ellentétben nem megkérdőjelezi, hanem szükségessé 
teszi a vele való kapcsolat sakramentalitását. Ezt fogom kimutatni az 
alábbiakban Paul Tillich gondolatai nyomán.

1. A személyes kapcsolat Jézus Krisztussal

Tillich szavaival élve a személy az, amikor a központosult én az 
önteremtőiségben ténylegesíti önmagát (V.ö.: Tillich 2000, 401; 420). Ez azt 
jelenti, hogy az ember erkölcsi normák alapján cselekszik egy közösségben, 
megvalósítva önmagát, építve közösségét. A személyes kapcsolat ezért mindig 
az „én” és a „te” egzisztenciális találkozása, és mindig ez a központosultság 
és ez az önteremtőiség jellemzi: az erkölcsi cselekvés egy közösségben.

A Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat nem mindennapi. 
A keresztény hitvallás alapja, hogy az Ige testté lett: ő is személyként 
cselekedett – beleértve a központosultságot és az önteremtőiséget is. Ott és 
akkor, valóban a szó mindennapi értelmébe lehetett megszólítani úgy, mint 
„te”. A szó mindennapi értelmében véve személyes volt a vele találkozók 
kapcsolata. Ám nekünk a kétezer évvel ezelőtt élt názáreti Jézus már nem 
úgy jelenik meg, ahogy az akkori tanítványoknak. Sőt, továbbmegyek. Az 
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akkori tanítványoknak a názáreti Jézus nem mondott többet a várva várt 
politikai messiásnál, aki az Isten fia címet méltán viseli. Azt, hogy ő Isten Fia 
mert „benne lakik az istenség egész teljessége testileg” (Kol 2, 9), kizárólag a 
Húsvéti Mű után ismerték fel, miután a Szentlélek kiáradt. 

Amikor tehát a Jézus Krisztussal (és nem a názáretivel) való 
személyes kapcsolatról beszélünk, akkor tudatosítani kell magunkban, hogy 
a megdicsőült, mennybe felment Úrról beszélünk, aki az Atya jobbján ül, 
és Szentlelke által itt él közöttünk. A mennybemenetellel nem egyszerűen 
kiemelkedett a tér-idő adta keretek közül, hanem ennek a tér-időnek 
egy darabját, ami az ő e világból való teste, az Atyához emelte: abba a 
teljességbe, ahova a teremtett világ tart. A Jézus Krisztussal való kapcsolat 
tehát nem „visszarepít az időben”, hanem a mindenkori embert hívja ahhoz 
az alaphoz, amely ott és akkor a történelmi keretek között kibontakozott, és a 
mennybemenetellel minden idők minden emberének a „személyes” kapcsolat 
lehetőségévé vált.

Ez azt jelenti, hogy amikor a mindenkori embert személyesen 
megszólítja, az embert mint személyt beteljesedésre hívja. A vele való 
„személyes kapcsolat” nem egy kapcsolat a sok közül, hanem az, ami a 
mindenkor megszólított ént képessé teszi a személyként való élet teljességére. 
Mit jelent ez? Azt, hogy a személyes kapcsolatok meghasonlottsága és 
ellentmondásai fölé emeli az embert, képessé téve őt a Szeretetre - Agapéra. 
Az ember személyes kapcsolataira ugyanis rátelepedett ez a meghasonlottság, 
amikor az Istennel való kapcsolata megtört. E törésben az ember az Istennel 
mint személyes létesülésének alapjával, radikálisan szembehelyezkedett. 
Ezért nem lehet teljes az ember központosultsága és önteremtőisége sem: 
mindkettőt a kudarc jellemzi. Az önközpontosultságot abban, hogy amikor 
ennek élete teljességét kézbe vehetné, akkor elveszíti azt. A közösségben 
kiteljesedő önteremtőiség pedig mindig magában hordozza a kudarcot, illetve 
a konfliktust. 

Ezt a konfliktust, és a közösségre lépésnek efféle meghasonlottságát 
csak a „Szeretet” (Agapé) dimenziójában lehet meghaladni. Ez – Tillich 
szavaival – a „másik énjének elfogadása az ő személyes központjában 
való részesedés által” (Tillich 2000, 406.) Magyarul: képes vagyok én a 
te irányultságodat magamévá tenni még akkor is, ha ez jelen pillanatban 
ellenkezik az én irányultságommal. Nem elvenni akarom tőled az életteret, 
hanem én adok neked életteret ahhoz, hogy a te irányultságod, mely számomra 
is fontossá vált, be tudjon teljesedni. Ennek a legszélsőségesebb formája az 
önfeláldozás.
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Mármost a názáreti Jézus vállalta a személyes kapcsolat 
legszélsőségesebb fokát, az önfeláldozást. Ám mivel őbenne az Ige volt jelen 
azzal a szándékkal, hogy az átok súlya alá került életet megszabadítsa, ez az 
önfeláldozás az Agapé és az élet győzelmét hozta. Túlmutatott a meghasonlott 
és részlegességre ítélt önközpontosultságon, túlmutatott a meghasonlott és 
ellentmondásos önteremtőiségen, és ténylegessé tette azt a dimenziót, amire 
e kettő mutat, s amiből erejét nyeri: az önmeghaladás dimenzióját. Jézus 
önfeláldozása azzal, hogy a legszélsőségesebb eset volt, megteremtette 
a lehetőséget az embernek arra, hogy a vele való közösségben ő maga is 
részesedjen az Agapéban, azaz közösségre lépjen Istennel. Az ember a Jézus 
Krisztussal való személyes kapcsolatban, ha elfogadja ezt az ajándékot, 
elindul a beteljesedés folyamatában, mely őt mint személyt teljessé teszi.

Ezért a kapcsolatunk Jézus Krisztussal éppen azért, mert személyes, 
misztikus is. Misztikus azért, mert ez a személyes kapcsolat életünk alapjával 
köt össze: az értünk önmagát feláldozó Úrral, aki az életet romboló erőket 
legyőzte, feltámadott, s most az Atya jobbján ülve Szentlelke által életet ad. 
Misztikus, mert életünknek ezen alapja a jelen világ körülményei között 
láthatatlan: nem „kiemeltetett” a tér-időnkből, hanem megdicsőíttetett, 
beteljesíttetett, s ezzel lett életünket újjáteremtő erő. Misztikus, mert ez a 
személyes kapcsolat már most megadja az ellentmondások fölé emelkedés 
lehetőségét – az agapé lehetőségét s ezzel az embert mint személyt  a teljesség 
felé vezeti.

2. A sákramentumi jelleg

A sákramentumi kapcsolat e misztikus kapcsolat ténylegesülése. Nem 
jó egymástól elválasztva tárgyalni a kettőt, legfeljebb a mélyebb megértés 
érdekében annak szem előtt tartásával, hogy a kettő szorosan összekapcsolódik. 
Lényegében azt a kora keresztény gondolkodást kell követnünk, mely még 
nem szinonimaként kezelte a mysterium és a sacramentum szavakat, hanem 
a kettő szoros kapcsolatát abban látta, hogy mysterium a sacramentumban 
mutatkozik meg (e szempontból irányadónak tartom Ambrosius De mysteriis 
c. művét).

Mit értek „sákramentumi” alatt? Isten tette, közbeavatkozása jel: a 
maga tényszerűségében semmit nem mond az embernek. Ám a hit látásában 
az ember a tény mögött meglátja Isten üdvözítő tettét, amely hívja őt: döntésre 
készteti és erőt ad ahhoz, hogy a pozitív döntést véghez tudja vinni. Ezért 
Tillichez hasonlóan a „sákramentum” jelentését tág értelemben is érthetjük: 
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„amiben a Lelki Jelenlét megtapasztalássá lesz” (Tillich 2000, 458), vagy 
„amiben a Lelki Jelenlét hatékony” (u.o.). Ezek azok a pillanatok – kairoszok 
- amikor a világ elemeinek bizonyos együttállásában, történésében az ember 
jelet lát, amiben életének végső alapja, Isten megszólítja őt. „A valóság úgy 
is hathat a szubjektumra, hogy közvetett módon jelzést ad magáról mint 
központosult szubjektivitásról. Ez akkor következik be, amikor a hangok 
szavakká lesznek a lélek dimenziójában.” (Tillich 2000, 458.) Ez bárhol és 
bármikor megtörténhet – a Lélek ott fúj, ahol akar (Jn 3, 8). Ám minden ilyen 
megszólítás azon alapul, hogy Isten Igéje egykor emberré lett, vállalta az átok 
elhordozását és a kereszthalált, majd feltámadt, és most az Atya jobbján ül 
a dicsőségben. Jézus Krisztus megdicsőült emberi mivolta a kapcsolódási 
pont és az alap. Minden olyan esemény, amelyben Isten jelenti ki magát 
megszabadítva a mindenkori embert az Ige ezen erején alapul. Minden 
esemény, melyben a megérintett ember a hit extázisában az őt megszólító 
Istent közbeavatkozását ismeri fel Jézus Krisztus Művéből fakad. Ezért 
ebben az értelemben minden olyan esemény, melyben személyes kapcsolat 
teremtődik az ember és Jézus Krisztus között, sákramentumi jellegű: 
minden ilyen találkozás az Egyház közösségében sákramentumként őrzött és 
sákramentumként továbbadott cselekmények felé mutat, hiszen ezek azok, 
melyek Isten legnagyobb tettének, Jézus Krisztus Húsvéti Művének jelei itt és 
most, és amelyekben a Húsvéti Mű ereje tényleges az Egyház közösségében.

Ezt az alábbi gondolatmenetben tudjuk tovább erősíteni. Ha azt 
állítanánk, hogy az Ige megtestesüléséből fakadóan Jézus Krisztus puszta 
emberi mivolta megszentel minden embert csak azért, mert az emberi mivolt 
általában megszenteltetett, akkor ezzel tévednénk. Az emberi mivolt ugyanis 
abban az állapotban, ahogy itt és most van nem a megszentelés, hanem az 
átok nyomát viseli magán. Nem a személyes kapcsolat beteljesedése felé, 
hanem a személyes kapcsolat kudarca felé tart. A puszta emberi mivolt 
nem biztosítja a közösséget Istennel, sőt pont, hogy az ellen dolgozik. A 
reformátorok egykori tételének helyes értelmezése, miszerint „napról napra 
növeljük bűneinket” (v.ö.: HKT 13.), ezen az alapon lehetséges. Az, ami a 
közösséget biztosítja, az az Ige megdicsőült emberi mivolta. E helyütt két 
dolgot kell most megfontolnunk a fent leírtak közül.

Amikor az Ige emberré lett, akkor az emberi mivolt kudarcát is 
magára vette. Bizonyos értelemben a názáreti Jézus életét is ez a kudarc 
határozta meg: ő vetette alá magát. Ám az a többlet, amit ő hozott, a töretlen 
kapcsolat az Atyával e kudarcnak a körülményei között is. Az embernek Isten 
felé vezető útján a kudarc miatt egy töréspont keletkezett, de Jézus Krisztus 
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ebbe a töréspontba állt be – az átkot magára vette, amikor a személyes 
kapcsolat legszélsőségesebben élte meg, és feláldozta magát értünk. 

Ez az emberi mivolt jelen pillanatban az Atya jobbján van: a 
megdicsőült mivoltban, a teljességben (amint azt fentebb bemutattuk). Ez teszi 
azt, hogy Jézus Krisztus üdvszerző eseménye, mely egykor a kronosz keretei 
között megvalósult, Kairosszá legyen minden idők minden emberének. Jézus 
Krisztus megdicsőült testével való kapcsolat valósítja meg mindenki életében 
azt az újjászületést, mely a kereszthalálából és feltámadásából ered.

Mi következik mindebből? Annak, aki ezt az ajándékot el akarja 
fogadni, ugyanazon a törésponton kell végigmennie, amin Jézus Krisztus 
ment keresztül. Kell egy pillanat, ahol felvállalja a meghalást Krisztussal és a 
feltámadást ővele. Kell egy elhatározás, a hit alapvető lépése, melyben kilép 
a saját életteréből, és Isten elé áll. Ezzel azt a töréspontot – tehát pontosan azt 
és nem  mást – amit Jézus Krisztus felvett, magára veszi. A keresztségnek, 
mint Jézus Krisztus halálába való bemerítés, és Jézus Krisztussal való 
feltámadás – pontosan ez az értelme (v.ö.: Kol 2, 12). Ezért szükséges a 
mindenkori ember számára egy olyan „szent tér és idő” ahol az új élet, mely 
megszólította őt, ténylegessé válik. Egy alkalom, amikor a kronoszba belép 
a kairosz, a kudarc felé haladó élete új irányt vesz, és a beteljesedés felé 
fordul. Mégpedig pont úgy, hogy az őt személyesen megszólító Úr elé áll, s 
a megszólításból kialakul a személyes, ténylegesült kapcsolat. Kálvin ezért 
fektetett hangsúlyt a sákramentumok tárgyalásánál arra, hogy azokban a „mi 
kegyességünket irányában úgy előtte és az angyalok előtt, mint az emberek 
előtt is bizonyítjuk” (Kálvin Inst. IV. 14, 1)

Az embernek ezen világ keretei között – ahol a személyes kapcsolatot 
mindig meghatározza a kudarc – kell egy olyan „hely” ahol ez az Isten elé állás 
és a töréspont felvállalása ténylegessé válik. Azért van ez, mert amint fent 
említettük, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat eleve misztikus – a 
személy beteljesülése felé vezet, de csak a hit látásában ragadható meg. Ezzel 
az Istennel való kapcsolatot is helyreállítja, és az emberekkel való kapcsolatot 
is gyógyítja. Képessé válik arra az Agapéra, ami őt a kudarc fölé emeli. Ez azt 
jelenti, hogy „kilép önmagából”, azaz a kudarcra ítélt önmegvalósításból, és 
a közösségformálás felé tart. Afelé a közösség felé, mely közösség Istennel, s 
mely a Krisztus ajándékát elfogadók között ténylegesül itt e földön (v.ö. 1Jn 
1,1 kk). 
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A Krisztussal való személyes kapcsolat tehát megszabadítja az 
embert a kudarcra ítélt személyes léttől és a beteljesedés felé emeli. Ebben 
elengedhetetlen az, hogy a megszólított ember kilépjen a kudarc keretei közül, 
és az őt megszólító Isten felé forduljon. Ezzel a személyes lét önteremtőisége 
– az erkölcsi cselekvés a közösségben – megszenteltetik és ez a személy 
közösségben való cselekvését is egzisztenciálisan meghatározza. A Jézus 
Krisztussal való tényleges személyes kapcsolat a Krisztus által teremtett és 
éltetett új közösségben – az Egyházban válik ténylegessé. A Krisztus által 
alapított sákramentumok tehát nem egy „pluszként” fognak megjelenni 
Krisztus közösségben, hanem mint annak a személyes kapcsolatnak 
tényleges jelei, melyet az Egyház ápol Urával, s melybe a hit dimenziójában 
a megszólított ember felismeri élete alapját. Ahol jelen van Krisztus és a vele 
való személyes kapcsolat, ott van az új közösség is a Krisztussal való közös 
kapcsolatának Krisztus által rendelt jeleivel. 

Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat tehát sákramentumi 
jellegű, mert itt, e világ körülményei között mutatja meg magát úgy, hogy itt 
a világ körülményei között megélt kairoszban, szent térben és időben, Isten 
hitben felismert jeleiben elérhetővé válik. 
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BESZÉLJÜNK AZ IGEHIRDETÉSRŐL 
– AZ IGEHIRDETÉS FELÉPÍTÉSE24

Szerdi András
Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktorandusza, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

A tanulmány kiindulópontja az a kortárs tapasztalat a magyar református 
prédikációk kapcsán, amelyet az 1970-es években úgy fogalmaztak meg az 
Egyesült Államokban, hogy „három pont és egy vers”. Ez a megfogalma-
zás egy klasszikussá vált, sajátos igehirdetés-felépítési stílust tükröz. A fent 
megfogalmazott jelenségre többféle válaszkísérletet találhatunk, amelyek 
közül a tanulmány hármat mutat be vázlatosan. Az egyik ilyen válaszkísérlet 
az igehirdetések felépítését a tanuláspszichológia szempontjából vizsgálja 
felül. A második egy önálló rendszert épít fel a narratívák logikáját követve. 
A harmadik pedig az igehirdetést egységekre, „move”-kra felosztva vizsgálja. 
Végül a bemutatott prédikáció-felépítési modellek kritikai értékelésére kerül 
sor.

Kulcsszavak: Homiletika, prédikáció-felépítés, tanuláspszichológiai modell, 
narratív igehirdetés, fenomenológiai homiletika.

24  „A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-
11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kuta-
tói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” 
című kiemelt projekt keretei között valósult meg.
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Bevezetés

Az angol nyelvű homiletikai irodalomban korszakváltó műként tartják számon 
Frad Craddock As One Without Authority című 1969-ben megjelent művét. A 
könyv sikerét jól tükrözi az a tény, hogy az USA-ban további három kiadá-
sára is sor került egy bő évtizeden belül. A rendkívül inspiráló és sok vitát, 
továbbgondolást gerjesztő megállapításai közül az egyik legjellegzetesebb és 
sokat idézett megfogalmazása szerint az igehirdetés a „régi homiletikában” 
három pont és egy vers (Craddock, 2001). Kisebb túlzással fogalmazhatunk 
úgy, hogy ez a megközelítés jól jellemzi az „új homiletika”-i gondolkodás 
kritikájának alapját. Ugyanakkor ez fordulat nem egy éles cezúrát jelent a 
tudományos diskurzusok és a praxis szempontjából, hanem sokkal inkább 
az igehirdetésről szóló reformátori teológiai gondolkodás újra-értelmezését. 
A dialektika teológia továbbra is fontos viszonyítási pontként értelmezhető a 
homieltikai vizsgálódásokban, amit jól fémjelez, hogy kimagasló képviselői, 
úgymint Karl Barth vagy Eduard Thurneysen továbbra is kiindulópontként 
szerepelnek a kortárs homiletikai irodalomban, ugyanakkor mégis kitűnően 
látszik az, hogy az 1970-es évek egy fordulópont mind az angolszász, mind a 
németnyelvű szakirodalomban problémafelvetéseivel és meglátásaival (lásd 
Fekete 2005 és Szerdi 2013).

A három pont és egy vers azt fejezi ki, hogy az igehirdetés egy fel-
építése általánossá vált a protestáns igehirdetési gyakorlatban. Ez egy olyan 
szerkezetet jelent, amely az igehirdetést három fő mondanivaló vagy egység 
köré építi fel. Az egyes főpontok a textus egy bizonyos szempontból való 
megközelítését jelentik. A főpontok gyakran valamilyen teológiai kategória 
szerinti csoportosítást vagy felosztást tükröznek, például múlt-jelen-jövő 
vagy bibliai-dogmatikai-etikai stb. megközelítés. A szerkezetet pedig végül 
egy vers zárja le, amely tartalma miatt kapcsolódik az igehirdetés (egyik) 
fő üzenetéhez. Fontos azonban megjegyezni, hogy a három pont és egy vers 
sokkal többet jelent, mint ezt az igehirdetés-felépítést. Ugyanis ez annak az 
igehirdetési gyakorlatnak a kritikáját fejezi ki, amely a felvilágosodás esz-
ményét képviseli. Ez az igehirdetés sokkal inkább hasonlít egy tudományos 
előadásra a maga rendezettségével, általános és absztrakt kifejezésmódjával, 
továbbá deduktív megközelítésével. Ez utóbbi jellemző kifejezetten kulcsfo-
galmat játszik a már hivatkozott Fred Craddock művében. 

A kortárs magyar protestáns – és benne különösen is a református – 
igehirdetési hagyományt vizsgálva könnyen juthatunk arra a következtetésre, 
hogy Craddock megfogalmazása érvényes a mi mai helyzetünkre. Mai ige-
hirdetéseket vizsgálva, a kisebb falusi gyülekezetektől egészen a nagyvárosi 
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gyülekezetekig jól látható, hogy a református igehirdetésnek is jellegzetes 
formája az, amit a három pont és egy vers kifejezéssel jellemezhetünk. Ennek 
a felépítési módnak a főbb jellemzői az általánosan érvényes megfogalma-
zás, az absztrakt nyelvezet, és deduktív, tehát az általánosból az egyéni felé 
haladó megközelítési mód, sokszor a levegőben hagyva vagy a hallgatóságra 
rábízva az általános megfogalmazások közvetlen következtetéseit. A követ-
kezőkben tehát három, kiválasztott válaszkísérletet mutatok be vázlatosan 
a prédikációk felépítése szempontjából. Először a tanuláspszichológiai mo-
dellt, aztán a narratív igehirdetést, végül pedig a fenomenológiai homiletikai 
megközelítést.

A tanuláspszichológiai felépítés

Az első igehirdetés-felépítési modell a tanuláspszichológiai modell. 
Ez a modell, ahogyan a neve is mutatja, a prédikáció felépítését tanuláspszi-
chológiai szempontból értelmezi újra. Nem véletlen, hogy ez a megközelítési 
mód az igehirdetés tanítói szerepére teszi a hangsúlyt és ebben az összefüg-
gésben különösen is fontosnak mutatkoznak az elmélet megalapozása szem-
pontjából a tanításra utaló bibliai igeszakaszok, többek között a Mk 10,1, „…
Jézus pedig tanította őket.” (Engemann, 2011 175-180). Már az első ilyen 
témájú homiletikai munkák több szintet vagy szerkezeti egységet különböz-
tetnek meg az igehirdetés felépítése szempontjából (vö. Arens, 1972). Az 
alábbi táblázatban közlöm ezeket az egységeket (Engemann, 2011: 177. és 
Härtner-Eschmann, 2008: 131-136. alapján):

Egység Funkció
Motiváció Téma felvetése, amely releváns szerepet játszik a hallgató 

életében.
Problémafelvetés A felvetett téma egy problémára irányítása, a téma egy meg-

határozott „profilt” kap, tehát konkréttá válik. 
Kísérlet és kudarc Probléma-megoldási javaslatok kerülnek felkínálásra, ame-

lyek egyértelművé teszik az irányt egy egyértelmű megol-
dási irányba.

Megoldás-javaslat Egy olyan megoldási javaslat irányába vezetés, amellyel 
összefüggésben a bibliai textus játszik fontos szerepet.

Megoldás-megerő-
sítés

A megoldási javaslat alkalmasságának megvizsgálása, kü-
lönböző helyzetekre vonatkoztatott „kipróbálása”; tovább-
folytatva a bátorítással, a megoldás megtartására buzdítással, 
egyes helyzetekre vonatkoztatott alkalmazásával.

A motivációs egység nagyon fontos szerepet játszik ebben a struk-
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túrában. Ez azért fontos, mert a prédikáció a hallgatóság tapasztalatait vagy 
másként az egzisztenciális élmények területét könnyebben megragadja, hogy 
a hallgató a saját életében találja meg a szóba kerülő kérdést, problémát. En-
gemann megjegyzi, hogy erre azért is szükség van a jól megválasztott tények 
és szakismeret érzelmileg is kapcsolatba lépjenek a hallgatóval (Engemann, 
2011: 179).

A modell erősségének tekinthető, hogy nagy hangsúlyt fektet a hall-
gatói szituációra. Ez az érzékenység fejeződik ki az összes egységben, amely 
tulajdonképpen egy „meghívásnak” tekinthető a hallgató felé az igehirdetés 
kreatív befogadására. A hallgató saját tapasztalatai és kérdései közvetlen és 
direkt módon kerülnek elő az igehirdetés során, és ezek az evangélium irá-
nyába vezetik őt. Tehát ebben is tetten érhetjük az induktív megközelítési 
mód sajátosságát, amely az egyedi felől közelít az általános irányába.

Mindezzel szemben kritikaként merül fel, hogy ez a prédikációs 
megközelítés mennyire veszi komolyan a prédikáció és a textus kapcsolatát. 
Mivel a bibliai alapige csupán a negyedik szakaszban kerül az igehirdetés 
fókuszába, bár itt sem a klasszikus, református felfogás szerinti értelemben, 
amely textus uralmáról beszél az igehirdetés összefüggésben. Jól ismert, 
hogy amíg a református hagyományban elképzelhetetlen az igehirdetés tex-
tus nélkül, addig más keresztyén hagyományok nem feltétlenül tartják ezt 
szükségszerű tényezőnek, vagy éppenséggel konzervatívnak tekintik a fenti 
kapcsolatot. 

A narratív igehirdetés modell

A következő igehirdetési megközelítési mód, a narratív igehirdetés, 
Eugene Lowry nevéhez kapcsolódik. A narratív ebben az összefüggésben azt 
fejezi ki, hogy az igehirdetés a történetmondás sajátosságai szerint épül fel, 
központi fogalma pedig a cselekmény vagy másként a dramaturgia (Lowry, 
2001:12). A cselekményt két csoportra osztja, az egyik inkább hasonlít a mo-
zifilmek cselekményére, amely esetben a történet az ismeretlen végkifejlet 
felé halad. Ehhez képest teljesen más a sorozatok cselekménye, mivel ezek 
esetében a végkifejlet gyakran ismert, illetőleg előre látható, de az oda el-
vezető út tartogatja a meglepetéseket. Ez utóbbi kategóriát a Columbo-féle 
detektív sorozattal jellemzi, és úgy gondolja, hogy ez a megközelítés fejezi 
ki jobban az igehirdetés lényegét az értelmezésében (Lowry, 2001:21-2). Az 
alábbi táblázatban foglaltam össze a Lowry által felvázolt igehirdetési egy-
ségeket.
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Egység Funkció

Oops Az egyensúly felborítása, konfliktus/probléma meghatározása

Ugh Az ellentmondás meghatározása

Aha! A megoldáshoz vezető út feltárása

Whee Az Evangélium megtapasztalása

Yeah! A következmények előrebocsátása

Az első szakaszban az igehirdető bevezeti a hallgatóságot az ige kö-
zéppontjában álló kérdésbe vagy problémába. Ez az egység különösen is je-
lentős, mert az első gondolat válik az igehirdetés alapgondolatává is egyben. 
Megjegyzi, hogy éppen ezért ez a szakasz komoly veszélyeket rejthet magá-
ban. A második szakasz a legnehezebb egység Lowry szerint, gyakran a leg-
hosszabb is. A fő célja itt, hogy az igehallgatók a miért kérdést tegyék fel az 
előrebocsátott probléma kapcsán. Tulajdonképpen a teológiai analízisről be-
szél Lowry, amelynek a szerepe megkerülhetetlen az evangéliumra felkészü-
lésben. A harmadik egységben a megoldáshoz, a csattanóhoz vezető út. Meg 
is jegyzi a szerző kritikaként a három pont és egy vers, azaz a régi homiletika 
kapcsán, hogy az ilyen prédikálás olyan, mintha valaki a csattanóval kezdené 
a viccet. Tehát az „Aha!” egységben fogalmazódik meg a válasz, amelyet a 
negyedik pont közvetlenül mutat be. A harmadik és negyedik egység nagyon 
hasonlónak tűnhet, de a különbség lényeges: míg a harmadik pont csak a 
megoldás irányába mutat, addig a negyedik pont a megoldást közvetlen test-
közelből állítja a hallgatóság elé. Lowry szerint a prédikációval kapcsolatban 
pont az a probléma, hogy sok igehirdető le akarja nyomni a hallgatók tor-
kán az evangéliumot, amiről viszont ebben a megközelítésben egyáltalán szó 
sincs. Végül az utolsó szakaszban kerül megfogalmazásra a problémára adott 
válasz következményeinek meghatározása (Lowry, 2001: 23-88).

Literáty úgy értelmezi Lowry megközelítését, hogy az pszicholó-
giai alapokon igyekszik elérni a hallgatóság hitbeli változását olyan eszkö-
zökkel, mint a feszültség keltése vagy feloldása (Literáty, 2009:184-5). A 
kritika megítélését illetőn a kérdés az, hogy mennyiben tekinthető helytál-
lónak a prédikációs feszültség az textushoz viszonyítva. Amennyiben ezt 
mesterkéltnek, mesterségesnek tekinthetjük, akkor Literátynak kétségtelenül 
igaza van, azonban ha az igehirdetési textus magában hordozza a feszültsé-
get, a drámát, amelyet az igehirdetés kifejezésre juttat, akkor a kritika nem 
feltétlenül megalapozott.
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További kritikaként megállapítható, hogy ez az igehirdetés-értelme-
zés is könnyen támadható a textushoz való viszony szempontjából. Előzetes 
kérdés az, hogy alkalmas-e a Biblia összes textusa, például levelek vagy esz-
katológikus szövegek, az ilyen igehirdetés-értelmezés szerinti felépítésre. Mit 
tud kezdeni egy igehirdető az ilyen szövegek kulcskérdéseinek feltárásával, 
amikor azok gyakran homályban maradnak vagy túl általánosan vannak meg-
fogalmazva? Megengedhető-e bármilyen spekuláció ilyen téren? Továbbá 
megtalálható-e minden textusban az a konfliktus, amely alapját képezheti egy 
narratív igehirdetésnek? Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy ebben a felépítési 
módban komoly előny a hallgatói autonómiát tisztelete és megerősítése, azaz 
az igehirdetési folyamat nyitottsága és a közös „nyomozásra” való felhívás.

Az igehirdetés nyelvi jelenségként való értelmezése

A harmadik igehirdetés-felépítési mód David Buttrick nevéhez fűző-
dik. Ez a megközelítés sokkal általánosabb formában tárgyalja az igehirdetés 
felépítését az előző kettőhöz képest, de ugyanakkor a megközelítési mód-
szere nagyon értékes. Buttrick elgondolásának a középpontjába a „move”-k 
állnak. Ez számára az igehirdetés alapvető egysége, amely egy-egy gondolat 
kifejtését, kibontását tartalmazza. Kiindulópontja az, hogy az igehirdetés-
nek szükségszerűen jobban kell követnie a hétköznapi élet beszélgetéseinek, 
nyelvének a ritmusát. A prédikációnak ezt azért kell tükröznie, mert ez elvá-
laszthatatlan része a nyelvnek, amelyen keresztül az ember a valóságot észleli 
és kifejezi. Ezért szükséges, hogy az igehirdetés kövesse ezt a mintát, hogy 
az igehirdetés valóságos eseményként jelenjen meg az igehallgatók számára, 
amelyben ők maguk is részt vesznek (Buttrick, 1988:24-25). 

Buttrick egy jól átgondolt rendszert épít a move-k köré. Sok szabályt 
találunk nála a move-k megszerkesztésére, belső elrendezésére és érvrend-
szerére nézve. Sokat foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy milyen viszony-
ban állhatnak egymással a különböző move-k, egészen odáig, hogy milyen 
kép-hálót lehetséges és szükséges felépíteni, amelyek nem korlátozzák, ha-
nem inkább elősegítik a mondanivaló érvényesülését, azaz nem gyengítik 
a különböző move-kban elhangzott képek, történetek stb. erejét (Buttrick, 
1988: 83-96.153-170).

Talán a leginkább jellegzetes momentum Buttrick elméletéből az, 
hogy az igehirdetést a filmművészet nézőpontjából értelmezi. Azt mondja, 
hogy a régi homiletika olyan, mint a régi filmek: egy előre meghatározott, 
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rögzített perspektívából készül a felvétel. Szerinte ezzel az a baj, hogy Is-
tent egy racionális valósággá változtatja. Ezzel szemben az új homiletikai 
megfontolásoknak komolyan kell vennie, hogy a nézőpontokon változtas-
son, mert egyébként az igehirdetés nem fog valóságosnak látszani. Ahogyan 
a modern filmművészet is számtalan nézőpontot használ fel, amelyek újabb 
és újabb perspektívát jelentenek, úgy az igehirdetésnek is szükséges erre fi-
gyelmet fordítania, hogy a valóságot a maga dinamikájában mutathassa be 
(Buttrick, 1988: 55-64).

Buttrick megközelítésének erősség az, hogy igyekszik széleskörű 
perspektívát meghatározni a prédikációs lehetőségek köré. Az igehirdetés-ér-
telmezéséből következik, hogy az igehirdetés felépítése, akármennyire is ter-
mészetesnek látszik, de mégis feltűnően sok és következetes munkát igényel. 
Kritikaként merül fel viszont a bibliai textussal való kapcsolat meghatározá-
sa. Ezalatt azt értem, hogy a textus hogyan értelmezhető, illetőleg a kérügma 
mennyiben meghatározható, ha folyamatosan újabb és újabb nézőpontokkal 
találkozunk az igehirdetés során. Milyen szerepe van és lehet a textus uralmá-
nak és a történeti-kritikai módszernek, ebben a megközelítésben? 

Összefoglalás

A fentiekben sor került a régi és új homiletika közötti viszonyítási 
pont meghatározásán túl, három főbb megközelítési mód ismertetésére. Első-
ként a tanuláspszichológiai modell, aztán a narratív homiletika, végül pedig 
a fenomenológiai homiletika igehirdetés-felépítése és -értelmezése került be-
mutatásra. A kritika általánosan lényeges pontja, hogy mennyiben tiszteljük a 
hallgatóság véleményét, tapasztalatait és hogyan viszonyulunk ezekhez, kü-
lönösen is akkor, ha az éles ellentétben áll a kijelentéssel? További kérdésként 
merül fel, az igehirdetés-értelmezés szerepe a textus uralmához viszonyítva. 
Fontos azonban kiemelni a fent megközelítések erényeit, azaz hogy a hallga-
tósággal nem úgy számolnak, mint üres edénnyel, amelyet szükséges meg-
tölteni Istenről és a hitről szóló információkkal, hanem éppen ellenkezőleg, 
komolyan veszi a hallgatói autonómiát, amit azzal különösen is kifejez, hogy 
a prédikáció a hallgatóságot hozza olyan helyzetbe, hogy a végső, általános 
következtetéseket képes legyen önmaga levonni. Ebben az értelmezésben az 
igehirdetés sohasem marad meg csupán a kézirat elmondásaként, hanem min-
dig nyitva marad a hallgatók felé, üzenetét konkrétan, közvetlenül és induktív 
megközelítéssel fogalmazza meg.  

Irodalom
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A KOMÁROMI REFORMÁTUS 
ANYAKÖNYVEK FELHASZNÁLÁSA 

DEMOGRÁFIAI ÉS 
MIKROTÖRTÉNETI KUTATÁSOK 

SORÁN

Tömösközi Ferenc
Selye János Egyetem Református Teológiai Kar,

Révkomárom, Szlovákia

Abstract

Registers are the main sources during the demographic researches of 
a settlement or a confessional group. We can get information about the repro-
duction, demographic crisises or demographic explosion and about its causes. 
The main part of the Czechoslovakian history of church is unprocessed. Ex-
ception is the history of the Reformed church in Komárno, and the researches 
of demographic processes by the registers. The registration process was quite 
poor during the researched times. From the second half of the 1920`s the re-
gistration was more precise, so the informations about the history of church 
are more reliable. This thesis shows the researches of christening, marria-
ge, funeral registers from a resource-critical point of view. It determines the 
possibility of getting genuine information about the growth of the church in 
Komárno and its christening, marriage and funeral habbits from the registers. 
When we have a look at where the husbands or wifes go for marriages, we 
can draw connection line within a settlement, or confessional group and get 
infromation about the migration of the area. 

Keywords: Reformed church in Komárom, historical demography, growth of 
church convention, christening, marriage, funeral, parish registers.
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Bevezető

A kisebb-nagyobb települések történeti monográfiáinak idevonatko-
zó fejezetei ugyan tartalmaznak népesedéstörténeti fejezeteket, de ezek csak 
statisztikai jellegűek, s nem kapcsolódnak hozzá értékelések, értelmezések. 
Amennyiben ezekben a munkákban használnak anyakönyvi adatokat, azt is 
mértékkel teszik, erősen szkeptikus álláspontot képviselve az anyakönyvi 
adatok megbízhatóságával szemben. A munka viszont rámutat arra, hogy az 
egyházi anyakönyvek forrásértéke igencsak jelentős, és egy-egy mikrotörté-
neti kutatás során pontos demográfiai mutatókat lehet készíteni. Ennek előfel-
tétele, hogy a lehető legtöbb információt lehessen kiolvasni az anyakönyvek-
ből. A jelen tanulmány a komáromi református anyakönyvek forráskritikai 
vizsgálatát mutatja be. A komáromi református egyház anyakönyveit 1827-
ben kezdték el vezetni. (SARMANYOVÁ  1991, 161) 

A rovatolt anyakönyvek megjelenése előtt a lelkész belátására volt 
bízva, hogy milyen adatokat jegyez fel az egyes eseményekkel kapcsolatban, 
így nem lehet következetesen végigvezetni minden adatot. A kutatás során 
felhasznált anyakönyvek már hivatalosan megszabott formára készültek. Egy 
meghatározott séma alapján nyomtatott anyakönyvek bevezetésével minden 
egyes kereszteléshez, esketéshez, temetéshez ugyanazokat a típusú adatokat 
kellett beírni, így strukturálisabbá vált, másrészt viszont ez megakadályozta, 
hogy más jellegű információk is feljegyzésre kerüljenek. Amennyiben meg-
vizsgáljuk az anyakönyvek adatállományát, az esetek nagyobb részében a hi-
ányosan kitöltött rovatok a felekezeti hovatartozás, lakhely, illetve a polgári 
foglalkozás. Ez leginkább a nőknél fordul elő. Leggyakrabban a pontatlan-
ság és a figyelmetlenség volt az adatok hiányának fő okozója. Továbbá elha-
gyásos rövidítéseket alkalmaztak, amelyek egyszerűsítették az adatfelvételt. 
Ezek általában akkor fordultak elő, ha a születési hely és az állandó lakhely 
ugyanaz a község vagy város volt. 

Házasságkötési anyakönyvek

 A rovatolt házassági anyakönyvek fejléce a következőképpen oszlik 
meg: az első rubrika a folyó szám, amely sorrendben a házasságok számát 
jelzi. Ezt követik a vőlegény és menyasszony adatai: neve és polgári foglal-
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kozása,25 születési és lakhelye, házszám, vallása, életkora,26 családi állapota 
(nőtlen/hajadon, özvegy, törvényesen elvált). Ezek után következik a háza-
sulandók szüleinek, tanúinak, az összeeskető lelkipásztor vagy segédlelkész 
neve. A további rovatokban olvashatók a kihirdetettek vagy a hirdetés alól, 
illetve valamilyen akadály miatt felmentettek. A komáromi gyülekezetben az 
esetek többségében háromszor hirdették ki az esküvőt, illetve mentették fel 
a hirdetés alól, vagy külön püspöki engedéllyel elegendő volt az egyszeri 
hirdetés.27 Több esetben, a hirdetési rubrikában konkrétan a hadsereg által 
kiadott igazolások szövege olvasható.28 Az 1944-es évtől kezdődően olvasha-
tunk feljegyzéseket a katonai behívókról, illetve eltávozási engedélyekről.29 
Ezek a bejegyzések első olvasatra lényegtelen információkat tartalmaznak. 
Ezzel szemben a világháború évei alatt a Magyar Királyi Hadseregbe behí-
vott komáromi református fiatal házas férfiakról ad egy képet. Ebből a képből 
tudunk tájékozódni a frontszolgálat során hősi halált halt vagy eltűnt refor-
mátus férfiakról. 

A házasulandók családi állapotával, illetőleg egyéb külső mozzana-
tokkal függ össze az utolsó rovat, a jegyzetek.  Ebben a rubrikában több-
nyire a reverzálisok adásáról szóló információk találhatók.30 Egy 1949-es év 
végi bejegyzésben a következőket olvashatjuk a komáromi református es-
ketési gyakorlatról: „Római katholikussal való vegyesházasság esetén min-
den házasságnál a gyermek vallására nézve megegyezés a mi javunkra kö-
25  A nem-nominatív módszer miatt a név nem releváns a munkában, az egyének fog-
lalkozására sem terjedt ki a vizsgálat, így ezt a rovatot sem használtam fel.
26  Ebben a rubrikában az adatok túlnyomórészt nem az életkort, hanem a születés 
időpontját jegyzik napra pontosan. 
27  A második világháború évei alatt, az 1942. évtől kezdődően megtalálhatók az olyan 
bejegyzések, amelyekben az alábbiak olvashatók: „Hirdetés alól felmentve háborús szolgálat 
miatt”, „katonai behívót kapott, frontszolgálatba való bevonulás miatt”.
28  „A. elt. Királyi 16. gyalogezred II. zászlóalj parancsnokságától hozott igazolás 
alapján hadműveleti bevetésre való menés miatt”.
29  „Rögtöni katonai külföldre folytán egyszeri hirdetéssel, azonnal elvezénylés.” „A 
Magyar Királyi honvédség gk. közepes tarackos pótüteg másfél napra szóló eltávozási engedé-
lye alapján hirdetés alól felmentve.” „A magyar királyi újonckiképző osztag igazolásával.” „A 
magyar Királyi 15. tábori kórház igazolványa alapján.” „A magyar királyi 8. honi lgv. központ 
igazolványa alapján.” „A Magyar Királyi II. honvéd hiv. tanzászlóalj igazolványa alapján.” 
„520. hadikórház elvonulása miatt, mint a kórház állományában dolgozó tiszt.”
30  Általánosságban a következő olvasható: „a gyermek vallására nézve megegyezés a 
javunkra kötetett.”A bővebb bejegyzésekben ilyen és ehhez hasonló bejegyzések olvashatóak: 
„Komárom szabad Királyi város polgármesteri hivatalában 1931 nov. 5-én Kelt 6625/1931 sz. 
a. történt megegyezés alapján az összes gyermeket az anya vallását, tehát a református vallást 
követik. A határozatot kiállította és kiadta Dr. Vízkelety Sándor A.K.H. polgármester. A határo-
zat átküldetett az illetékes Komáromi református lelkészi hivatalhoz.” Komáromi Református 
egyház esküvői anyakönyve III. kötet. 160. 
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tettet. Hosszú évek során ez már nem probléma a jegyesek között.” 31 Több 
megjegyzés is szól azokról, akik közvetlenül a házasságkötés előtt tértek át 
a református hitre. A komáromi református házasságkötési anyakönyvekben 
több olyan eset is előfordul, ahol két azonos felekezetű, de nem református 
ember köt házasságot. Ez a gyakorlat a katolikus pároknál a leggyakoribb ki-
váltképp akkor, amikor az egyik fél elvált.  Az anyakönyvek hiányossága ab-
ban mutatkozik meg, hogy nem derül fény a helyi exogám házasságok esetén 
arra, hogy a házasok hová telepedtek le. A beköltözések nyilvánvalóbbak, 
mert az anyakönyvek jelzik a házasulni kívánó felek lakhelyét, de a kiköltö-
zés már nem jelenik meg. Házassági adatok vizsgálata során bizonyítottá vált 
az a megállapítás, hogy a legtöbb házasság vegyes házasság volt, valamint 
ez a fajta hibridizáció a város két legnagyobb felekezete között, a református 
és a római katolikus között történt. A 30-as évek második felétől a második 
világháború végéig a felekezetileg tiszta házasságok domináltak. 

Keresztelési anyakönyvek

A keresztelési anyakönyv nem tévesztendő össze a mai születési anyakönyv-
vel. A keresztelési anyakönyvek csak a megkereszteltek adatait tartalmazzák. 
A keresztelés időpontja mellett a születés dátumát csak a XIX. század köze-
pétől tüntették fel. (Sipos, doc.google.com) A rovatolt keresztelési anyaköny-
vek fejléce hasonló módon van megszerkesztve, mint a házassági anyaköny-
vek. A fontosabb első két rovat a születés és a keresztelés évét és napját adja 
meg. A születés dátuma azért lényeges, mert nem mindig esik egybe a keresz-
telés keltezésével. A vizsgált időszakban általában közel esett a keresztelés 
időpontjához. A keresztség kiszolgálása általánosságban a születés utáni egy 
vagy két héten belül megtörtént. Ezt követik a megkeresztelt személyről32 
szóló információk. Ha leányanya vagy férjezetlen nő gyermekét jegyzik be, 
akkor az anya családnevét viszi tovább a gyermek. Ez utóbbi esetekben akkor 
változik meg a családnév, ha a házasságon kívül született gyermeket a tör-
vényes apa magáénak ismeri el, vagy a férfi, akivel az anya a későbbiekben 
31  Az idézet következő része a házasságkötés lebonyolításának feltételeiről szól: „Há-
zasság nem köthető bűnbánati héten és Úrvacsora kiosztásának napján. Ez is már kb. 16 éves 
szokás. Elváltat csak akkor esketünk meg újból, vagy ha előbb másutt esküdött is, csak akkor 
fogadjuk el, ha kétséget kizárólag bebizonyosodik, hogy a másik fél, akitől elvált, a VII. szent 
parancsolat ellen vétkezett. Ez a gyakorlat is már sok éves.” Komáromi Református Egyház 
esküvői anyakönyve VI. kötet. 7.
32  Következetesen lett használva a személy kifejezés, mert a keresztség kiszolgálása 
nem kizárólag csecsemőkorban történik. A keresztelési anyakönyvben szereplő személyek kö-
zött, ugyan nem nagy gyakorisággal, de előfordul gyermek vagy felnőtt.
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házasságot köt, adoptálja a gyermeket. Ilyenkor az utolsó, tehát a jegyzetek 
rovatban találunk erre vonatkozó hivatalos bejegyzést. (Vörös 2010, 19) 

Az ezek után következő két rubrika azt állapítja meg, hogy a megke-
resztelt személy törvényes házasságból származik-e vagy sem. A szülőkről 
szóló rovat ezek után következik. Az anyáról és az apáról szóló részben csu-
pán két rubrika szolgáltat információt, úgymint a születési hely, felekezeti 
hovatartozás és a polgári foglalkozás. Ebben az esetben igen minimális tájé-
koztatást nyújtó adatokat jegyeztek be a szülőkről.33 A második világháború 
évei alatt előfordul olyan bejegyzés is, amely jegyzi az apa elhunytát. A má-
sodik rubrika a lakhelyet, utcát és házszámot tartalmazza. Ezek kitöltöttsége 
néhány kivételtől eltekintve megfelelő. A kivételeket azok a hiányosan kitöl-
tött egységek képezik, melyekben vagy a helység neve, vagy csak az utca és 
házszám szerepel. 

A keresztelési anyakönyv jobb oldali részén a következő rovatok ta-
lálhatók: a keresztszülők neve, felekezeti hovatartozása, polgári foglalkozása, 
szülésznő neve, amely alapján elmondható, hogy Komáromban folyamatosan 
három-négy szülésznő dolgozott, majd 1948-tól már megjelenik a kórház, 
mint a születés helyének a megnevezése. Nem utolsósorban pedig feltüntetik 
a keresztelő lelkipásztor nevét. Az utolsó rovat az egyes keresztelőkhöz fűzött 
megjegyzéseket, megállapításokat tartalmazza. A megjegyzések legnagyobb 
része a vegyes házasságokból születettek megkeresztelésénél olvasható. A hi-
bás bejegyzésekre való utalást is a jegyzetek rovatba írták. Az elírások jelen-
tősebb részét a vezetéknevek helytelenül történő leírása képezi. Az egyházból 
való kilépést is feljegyezték, akár utólagosan is. A második világháború alatt 
előfordult, hogy nem a templomban volt a keresztelő, hanem a kollégium 
óvóhelyén tartott esti istentisztelet keretében került sor a keresztelőre. Elő-
fordult olyan eset, amikor a gyermek kereszteletlenül és névadás nélkül lett 
bejegyezve, illetve be volt jegyezve névvel, de a megjegyzésben ott áll, hogy 
keresztelést nem ért – meghalt. Az anya halála esetén a kórházi rend miatt 
nem a templomban, hanem a kórházban volt a keresztelő. A törvénytelen 
gyerekek esetében akkor lett beírva a törvényesítés, természetesen utólag, 
mikor megtörtént a házasságkötés. A törvénytelen gyermekeket több esetben 
is az anya tartotta a keresztvíz alá.

  A keresztelési anyakönyvek vizsgálatának legfőbb hozadéka egy-
33  Leggyakrabban egyedül az apa felekezeti hovatartozását és polgári foglalkozást je-
gyezték be, az anya esetében csak a felekezeti hovatartozást adták meg. Ezzel szemben talál-
ható nem egy olyan bejegyzés, amelyben még a felekezeti hovatartozás sincs feltüntetve.
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részt a gyülekezetszaporulat kiszámításához szükséges adatok felszínre ho-
zása, másrészt kézzelfogható adatsorai születnek a gyülekezetnek a közel 
90 évet átölelő időszakból. Továbbá az ebből származó adatok betekintést 
engednek a vegyes házasságokban jelenlévő felekezeti viszonyokba. A meg-
kereszteltek számából kiolvasható, hogy a második világháború évei alatt a 
több mint kétezres zsidó közösségből csupán tizenegynéhány személy ke-
resztelkedett meg.

Halotti anyakönyvek

A halotti anyakönyvek segítségével mélyebben bepillanthatunk egy 
közösség életébe. Megvizsgálhatjuk a közösség temetési szokásait. A be-
tegségek típusainak leírásából többek között következtethetünk a vizsgált 
korszakban használatos diagnosztikai megnevezések fejlődésére és hasz-
nálatára.34 Továbbá a csecsemőhalandóságot vizsgálva következtethetünk 
a kor közegészségügyi szintjére. A halotti anyakönyv rovatolt fejléce a kö-
vetkező információforrásokat tartalmazza: sorszám, halálozás és eltemetés 
éve és napja, a meghaltnak a neve és polgári állása, esetleg házastársa35 
vagy szülője, vallása, születési és lakhelye, házszám, neme, születési ideje 
vagy életkora, családi állapota (nőtlen/hajadon, nős/férjes, özvegy, elvált). 
Az ezeket követő rubrikában azt a betegséget jegyezték fel, amely a halált 
okozta. Általában nem pontos diagnózisokat írtak le, ez onnan szűrhető le, 
hogy az egyes betegségek elnevezéseinek alternatíváit nem használták követ-
kezetesen. Az 1972-es évtől kezdődően a hálál okát nemcsak leírták, hanem 
egy betű-szám kombinációt is rendeltek mellé36 (Klinger 1996, 189-190). A 
34  Gyakori eset a halotti anyakönyvekben a légzésszervi betegségek különféle meg-
nevezéseinek használata, például a tüdőkór, tüdőgümőkór. A kérdéses betegség, éppen elter-
jedtsége miatt, nagyon sok néven futott. Ezek persze nem egyszerre, egy időben és egy helyen 
jelentkeznek, adott korban és adott helyen csak egy részük volt használatban, de nekünk így 
utólag már ezek szinonimák. Természetesen ehhez tartozik, hogy a tüdőkór tartalma mai né-
zőpontból nem világos. Általában tüdőtuberkolózist értettek alatta, de lehetett más, hasonló 
tünetekkel rendelkező kórállapot (akár fekélyes eredetű is). A korabeli orvosi diagnózisok ese-
tén nem várható olyan precizitás, mint a jelenkorban, és véleményem szerint hiba is, ha utólag 
akarjuk valamilyen szempontból pontosítani. 
35  Galambos Zoltán egykori komáromi lelkipásztor szolgálata idején az ilyen típusú 
bejegyzéseknél mindvégig szerepel, hogy az elhunyt meddig volt hitvese, hitvestársa vagy 
özvegye a férjének vagy a feleségének.
36  Ez a betű-szám kombináció a WHO által kiadott, betegségek osztályozott gyűj-
teményén alapszik. A Szlovák Köztársaságban a következő címen érhető el: Medzinárodná 
Štatistická Klasifikácia Chorôb a Príbuzných Zdravotných Problémov – 10. revízia, 1. diel. 
Ústav Zdravotníckych Informácií a Štatistiky, vydavateľstvo Obzor, Bratislava, 1994. ISBN 
80-215-0282-7. 
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feldolgozott halotti anyakönyvek remek forrásai a devianciakutatásnak. A ha-
lál okainál megtalálhatjuk az alkoholizmust, az öngyilkosságot, az erőszakos 
halált. A bejegyzett anyakönyvi temetések elemzése során arra derült fény, 
hogy a temetések aránya követi a nemzetközi halandósági trendeket, ami 
mindenképpen egy összefoglaló képet ad a komáromi református gyülekezet 
és Komárom városának a vonzáskörzetéből történő temetések alakulásáról. 

Eredmények

A komáromi gyülekezet mikrotörténeti kutatásának egyik legfonto-
sabb vívmánya a gyülekezetszaporulat vizsgálata és annak egyik sarkalatos 
pontja, amely az egyes évtizedekben jelentékenyen befolyásolta a gyülekezet 
lélekszámát, az áttértek száma. Az áttértek számának a vizsgálatát nem lehet 
az anyakönyvekből kinyert adatokkal elemezni, ugyanis egyik anyakönyvben 
sem szerepelnek. Az 50-es évek közepéig nyomon követhetők az áttértek szá-
ma. Az áttértek vizsgálata azért elengedhetetlen, mert ha nem vesszük figye-
lembe a számukat, akkor torz képet kapunk a gyülekezet szaporulatáról. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint a két világháború közötti időszak elemzése 
ahol kiderül, hogy az egyes években több volt a református egyházba megtért 
személy, mint a megkeresztelt. Az áttértek részletesebb feltárása és megisme-
rése egy további vizsgálat feladata lesz.

Ami a gyülekezetszaporulatot illeti, a komáromi református gyüle-
kezet az évszázad legnagyobb részében folyamatosan gyarapodott. Valamely 
évtizedben magasabb volt a gyarapodás, más évtizedben pedig alacsonyabb. 
Az utolsó vizsgált évtizedben viszont nagymértékű csökkenés volt tapasztal-
ható. Az 1918-28-as évtized alacsony szaporulatát lényegében két nagyobb 
esemény határozta meg. Elsőként az Európát végigpusztító spanyolnátha 
okozta csökkenés. Második fontos esemény a trianoni döntés okozta gyü-
lekezetszéthullás, ugyanis a béke után Komáromot és vele a gyülekezetet is 
kettészakították. Közel 1500 református került át a határ másik oldalára, ezzel 
egy másik komáromi gyülekezetet hozva létre, amely a bécsi döntés után sem 
egyesült az anyagyülekezettel.

 

Az 1929-28-as évtized volt a legtermékenyebb időszak a gyülekezet 
életében. A magas gyülekezeti szaporulat nem a keresztelések magas száma 
miatt éri a csúcsot, hanem azért, mert ezekben az évtizedekben történik a 
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legtöbb áttérés a református hitre, amelyben hathatósan közreműködött Ga-
lambos Zoltán szigorú holland kálvinista egyházfegyelme. 

1939-1948-as évtized nagymértékű csökkenését a II. világháború és 
az azt követő kitelepítések és lakosságcserék okozták. A következő évtized-
ben az ismét nagyon magas emelkedést, a nemzetközi trendnek megfelelő 
baby boom okozta, tehát a háború utáni magas születésszám. A magas szü-
letésszám ellenére a rákövetkező 1959-1969-es évtizedben közel háromne-
gyedével csökkent a szaporulat. Ez sem a keresztelések alacsony volta miatt 
következett be, hanem azért, mert a kommunista hatalomátvétel után az ateis-
ta államberendezkedés minden eszközzel próbálta ellehetetleníteni a keresz-
ténységet és az ezzel járó ünnepi eseményeket, így a kereszteléseket is. 

A 70-es 80-as évek adatai sajnálatosan nem állnak rendelkezésre, így 
nem lehet kézzelfogható bizonyítékot felmutatni a fokozatos csökkenésre. Vi-
szont előreláthatólag folyamatos csökkenés állt fenn ebben a két évtizedben 
is. A rendszerváltás utáni évtizedben, annak ellenére, hogy a kommunizmus 
ateista ideológiáját már nem sulykolták az emberek fejébe, és szabad volt 
a vallásgyakorlás, mégis igen nagymértékben fogyott a gyülekezet. Ennek 
egyértelmű oka, hogy azok az emberek, akik ekkor váltak szülőkké, a szo-
cializmus ateista légkörében szocializálódtak, és nem kaptak olyan mértékű 
vallási nevelést, mint a kommunizmus előtt a szüleik vagy a nagyszüleik. Az 
a generáció, amely kiesett ebból az egyházi légkörből, nem tekintette szük-
ségesnek ezeket a ceremóniákat, mert esetleg a közvetlen környezetében sem 
érték ezek az impulzusok.
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