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Lectori salutem!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót a Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében!
Ön a két évtizedes múltra visszatekintő Tavaszi Szél Konferencia-sorozat legújabb
tanulmánykötetét tartja kezében, mely a 2018. évi rendezvényen bemutatkozott doktoranduszok
és fiatal kutatók által publikált legújabb tudományos eredményeket mutatja be.
2018. május 4-6. között került megrendezésre Győrben a Doktoranduszok Országos
Szövetsége, valamint a Széchenyi István Egyetem szervezőivel együttműködve. A Tavaszi Szél
tudományos konferencia az ország legnagyobb múlttal rendelkező, kifejezetten a
doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak szervezett multidiszciplinális konferenciája. Az
előadói és a publikációs lehetőség mellett a konferencia teret nyújt a tudományos és szakmai
együttműködések kiteljesítésére, előtérbe helyezve az egyéni kapcsolatépítés fontosságát.
1997-ben született meg az a gondolat, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége egy
országos jelentőségű tudományos konferencia keretében mutathassák be kutatásaikat. A
konferencián elhangzott eredmények nyomtatott konferenciakiadványban kerültek
megjelentetésre, így méltó módon kaphatták kézhez tudományos gondolataik és eredményeik
(ahogy a latin mondja) productumát a konferencia előadói. Azonban a gondolat önmagában
még nem elegendő egy nyomtatott könyv fizikai valójában történő létrehozásához. Ilyenkor
elengedhetetlen egy ismert római lovag megidézése, aki a művészeknek, a kutatóknak, valamint
a művészeteknek anyagi pártfogója, aki Horatius és Vergilius támogatója volt korszakában, akit
úgy ismerünk, hogy Maecenas. A Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázati forrás útján
teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a kedves olvasó átélhesse és megízlelhesse a
konferencia előadói által írt és az adott szakterületek legjobbjai által lektorált tudományos
közleményeket immár digitális változatban. A XXI. század római lovagjai fáradhatatlanul
dolgoznak azon, hogy maradandó és kézzelfogható tudományos értékek legyenek letéve az
asztalra, bizonyítva, hogy a tudományos eredmények kutatása és publikálása nemes és
erkölcsös feladat, mint ahogy annak számított elődeinknél is.
A jövő évi találkozásig szeretettel ajánlom a Tisztelt Olvasó figyelmébe jelen tanulmánykötetet,
amely számos tehetséges hazai és határonkon túli doktorandusz és fiatal kutató tudományos
eredményeit mutatja be a következő oldalakon. Rendíthetetlenül törekszünk arra, hogy a
Doktoranduszok Országos Szövetsége a jövőben is lehetőséget teremtsen a hazai és határon túli
tudományos munkát végző fiatalok támogatására.
Engedje meg a kedves olvasó, hogy a 2018. évi Tavaszi Szél konferencia tanulmánykötetének
megjelenése alkalmából a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökeként eme pár
gondolattal köszöntsem Önöket! Kérem fogadják szeretettel tanulmánykötetben található
kutatásokat, amelyben nem mindennapi tudományos gondolatok, egy nem mindennapi kötetben
kerülhetnek bemutatásra.
További szakmai sikereket és kellemes olvasást kívánunk minden kedves Olvasó számára!
Budapest, 2018.10.25.
Üdvözlettel:
Szabó Péter
elnök

Agrártudományi szekció
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SZŐLŐTÖRKÖLY ETETÉSÉNEK HATÁSAI A TEJELŐ
SZARVASMARHÁKNÁL (IRODALMI SZEMLECIKK)
Faludi Gergely
Pannon Egyetem Georgikon Kar - Festetic Doktori Iskola
PhD hallgató, fg910722@gmail.com
Absztrakt
A mezőgazdaság az a termelő ágazat a világon, amely a legszorosabb kapcsolatban áll a
természetes környezetével és ez által a leginkább függ is attól. Fontos, hogy mezőgazdaságban
elérjük a gazdasági és ökológiai fenntarthatóságot, ehhez olyan módszerekre és technológiákra
van szükség, amelyek a forrásokat úgy hasznosítják, hogy a minimális környezeti hatást
gyakorolnak. Minden mezőgazdasági ágazatnak kötelessége, az ennek megfelelő gyakorlatok
és technológiák alkalmazása és kutatása. A kérődzők takarmányozásában napjainkban már
jellemző az ipari melléktermékek alkalmazása, ezek felhasználása környezeti és gazdasági
szempontból is előnyös. A mezőgazdasági melléktermékek egy részét sok féle tápanyag tartalom
alapján jellemezhetjük, ezektől függ azok takarmányozási felhasználhatósága (rost-, fehérje-,
emészthető szervesanyag tartalom stb.) Ebben az áttekintésben a szőlőtörköly tejelő
szarvasmarhánál való etetésének lehetőségét dolgoztam fel, a témában készült jelentőseb
kísérletek eredményeinek segítségével.
Kulcsszavak: szarvasmarha, takarmányozás, szőlőtörköly, melléktermék, tanin
1. Bevezetés
A mezőgazdaság az a termelő ágazat a világon, amely a legszorosabb kapcsolatban áll
természetes környezetével és ez által a leginkább függ is attól. Ez a szoros kapcsolat azonban
avval jár, hogy a mezőgazdaság jelentős hatással van környezetére. A környezeti kutatások
rámutattak, hogy a mezőgazdaság is felelős azokért a környezeti változásokért, amelyek
negatívan hatnak rá.
Ahhoz, hogy mezőgazdaságban elérjük a gazdasági és ökológiai fenntarthatóságot, meg kell
találni azon módszereket és technológiákat, amelyek az elérhető erőforrásokat legjobban
hasznosítják a lehető legkisebb környezeti hatással [2]. Ezekből kiindulva minden
mezőgazdasági ágazatnak kötelessége, az ennek megfelelő gyakorlatok és technológiák
alkalmazása.
A tejelő szarvasmarha tenyésztés az állattenyésztés egyik legjelentősebb ágazata. A tejelő
tehenészetek globális szinten az antropogén eredetű üvegház hatású gázok kibocsájtásának 4%áért felelősek, ebbe beleértve a termékek feldolgozását és a szállítást is [9].
A kérődzők takarmányozásában az ipari melléktermékek alkalmazása környezeti és gazdasági
szempontból is előnyös, mivel jól tudják hasznosítani ezeket a rostban gazdag, gyengébb
táplálóértékű takarmány alapanyagokat [7] [10]. A mezőgazdasági melléktermékek egy részét
sok féle tápanyag tartalom alapján jellemezhetjük, ezektől függ azok takarmányként való
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felhasználhatósága (rost-, fehérje-, emészthető szervesanyag tartalom stb.). Az ízletesség és az
antinutritív anyagok jelenléte is fontos tényezők, azonban vannak a melléktermékek etetésből
fakadó előnyök is [8].
Ebben a dolgozatban a szőlőtörköly tejelő szarvasmarhákkal történő etetésének lehetőségét
vizsgálom, az ebben a témában készült jelentősebb kísérletek eredményeinek segítségével.
2. A szőlőtörköly fontosabb etetési kísérletei
A szőlőtörköly a bor készítés mellékterméke, a szőlő levének kipréselése után visszamaradó
növényi részek (kocsány, héj, mag) összessége. Az így visszamaradó törköly 40%-a mag és
60%-a pép [8]. Több kísérlet is született a témában, ezek eredményei sok esetben hasonlóak. A
legfontosabb különbségek az etetési kísérletek között az azokban felhasznált szőlőtörköly
feldolgozottságának mértéke volt. Valamint még jelentős eltérések voltak annak bekeverési
arányában, illetve a kísérleti állatok számát, korát és laktációs státuszát és a takarmányuk
összetételét tekintve.
Gessner és mtsai. [3] 28 db Holstein-fríz fajtájú elsőborjas és többször ellet egyedeket
használtak a kísérletben, amelyek az ellés dátumát megelőző 3 héttől az ez ellést követő 9 hétig
kapták a szőlő mag és szőlőtörköly őrleményből készült kivonatot (GSGME). A kísérlet során
szárazanyag kg-nak megfelelő 1%-ban keverték a TMR-be a kivonatot, majd tej, vér és
májbiopszia vizsgálatokat végeztek. A hipotézisük szerint az ebben az időszakban fellépő
anyagcserés problémák (pl.: ketózis), gyulladásos betegségek (pl.: mastitis, endometritis)
valamint egyéb májat érintő problémák száma csökken a szőlőtörkölyben található flavonoidok
hatására. Ezen hatóanyagok májvédő hatását azonban sajnos nem sikerült bizonyítani ebben a
kísérletben.
Moate és mtsai [10] 32db többször ellett és a laktáció utolsó szakaszában lévő Holstein-fríz
szarvasmarhán végezték az etetési kísérletet 18 napon keresztül. Az ő esetükben az
Ausztráliában közforgalomban elérhető kétféle szőlőtörköly hatását vizsgálták. Az egyik ilyen
az úgynevezett silózott szőlőtörköly (EGM-ensiled grape marc). Ezt először gőz desztillálják
94°C fokig, hogy lepárolják az etanolt, majd egy hónapig silóban érlelik. A másik típus a száraz
szőlőtörköly (DGM-dried grape marc). Előállítása az előbbi eljárás után következik, amelynek
során a törkölyt 20 percig 120°C fokon forgódobban szárítják, őrölik, majd pelletálják. A
csoportokat ebben a kísérletben nem TMR-el (Total Mixed Ration) takarmányozták, hanem
napi kétszer kaptak lucerna szénát szálastakarmányként, illetve napi kétszer kapták a takarmány
abrak részeként a silózott vagy szárított törkölyt a kísérleti csoporttól függően. A kísérlet során
vizsgálták a tej mennyiségének és minőségi paramétereinek változását, az állatok közvetlen
metán emisszióját és a bendő mikrobák összetételét. Mind a silózott mind pedig a szárított
törköly etetése csökkentette a metán kibocsájtást.
Santos és mtsai. [12] 4db elsőborjas Holstein-fríz tehénnel végezték el a kísérletüket, ennek
során az állatokat 4x4-es latin négyzet elrendezésben helyezték el a brazíliai Maringa Állami
Egyetem kísérleti telepén. A tehenek átlagosan a laktáció 136. (+/-28) napjában voltak. A
takarmányhoz való bendőadaptációra 14 napot adtak az állatoknak, majd 7 napon keresztül
vették fel az adatokat. A szőlőtörkölyt nyersen minimum 30 napig silóban érlelték, majd 4
különböző bekeverési arányban etették (0, 50, 75, 100 g/szárazanyag kg). A napi takarmányt
naponta két részben kapták az állatok, az adagokat szója olajjal dúsították. A fejések naponta
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két alkalommal történtek, ahol rögzítették a tej mennyiségét, majd vizsgálták annak zsír-,
fehérje-, cukor-, szomatikus sejtszám- és karbamid tartalmát, valamint zsírsav összetételét.
Ezen kívül rögzítették az állatok által el nem fogyasztott napi takarmány mennyiségét is kgban.
A tej karbamid tartalma csökkent, a PUFA (többszörösen telítetlen zsírsav) tartalma azonban
növekedett. A kezeléseknek nem volt hatása a tej polifenol és flavonoid tartalmára. A
takarmányok emészthető szervesanyag aránya némileg csökkent a törköly magas lignin
tartalma és a gátolt fehérje emésztés miatt. A tej beltartalmának másik változása az etetett
törköly származék arányával együtt növekedő antioxidáns kapacitás volt.
A szőlőtörköly etetési kísérleteiben, annak felhasznált formájától függetlenül, egy esetben sem
tapasztaltak válogatást vagy jelentős csökkenést a kísérleti állatok szárazanyag felvételében,
így az állatok minden esetben felvették a megfelelő mennyiségű szőlőtörköly származékot [3]
[10] [12]. A szárazanyag felvételnek jelentős szerepe van a tejelő szarvasmarha takarmányok
összeállításakor, a megfelelő szárazanyag beállítása elsődleges szempont, a gyakorlatban a
legtöbb komponens arányát a szárazanyag mennyiségéhez viszonyítjuk. A szárazanyag felvétel
nagyban befolyásolja az állatok tejtermelését is, amely tapasztalat kiemelkedően fontos a
szőlőtörköly etetés gyakorlati alkalmazhatóságát tekintve. A tej mennyiségére és annak zsír-,
fehérje-, laktóz- valamint szomatikus sejtszám tartalmára két esetben nem tapasztaltak hatást a
fenti kísérletek közül [10] [12]. Santos és mtsai. [12] és Moate és mtsai [10] a tej összetételét
vizsgálva azt tapasztalták, hogy annak PUFA tartalma és aránya az összes zsírhoz képest
arányosan emelkedett az etetett szőlőtörköly mennyiségének hatására. Gessner és mtsai. [3]
voltak azok, akik a kontrol csoporthoz képest a GSGME-vel takarmányozott állatok
tejmennyiségében emelkedést tapasztalt az ellést követő 4, 5 és 6 hétben. Ez a növekedés
váratlan volt, elsősorban a jobb bendőfermentáció hatásaként értelmezték. Feltételezhető az is,
hogy a laktáció korai szakaszában alkalmazva a kiegészítés hatása jelentősebb mértékű az
állatok anyagcseréjére. Az ellést követő időszakban az szarvasmarhák anyagcseréje jelentős
változásokon megy keresztül a tejtermelés megindulásából következően.
A kutatók minden esetben kiemelik a szőlőtörköly polifenol tartalmát és azok közül is a tannin
jelentőségét. Ezt az anyag a törkölyben jelentős mennyiségben megtalálható.
3. A szőlőtörköly tannin tartalmának jelentősége tejelő szarvasmarháknál
A polifenolok növényi alkotóelemek, amelyek közül a flavonoid csoport tagjai állati és humán
kísérletekben is pozitív hatással voltak a szervezetre, részben antioxidánsként, másrészt pedig
gyulladáscsökkentő hatásukból adódóan [3] [6] [15]. A flavonoidok ezen tulajdonságairól
azonban kevés szakirodalom található a gazdasági állatokra gyakorolt hatásukat illetően [3]. A
szőlőben található polifenolokat négy csoportba osztjuk tulajdonságaik alapján: flavonok,
fenolsavak, antocianinok, tanninok [6]. Gessner és mtsai. [3] a vérvizsgálatok alapján arra a
következtetésre jutott, hogy a flavonoidok egy része felszívódik a szarvasmarhák esetében, így
elmondható, hogy a szőlőtörköly flavonoidjainak egy része hasznosul az állatok szervezetében.
A tanninok a növényi eredetű polifeolok egy változatos csoportja, amelyeket két alcsoportba
osztunk: a hidrolizálható és a nem hidrolizálható (vagy kondenzált) tanninokra [13]. A szőlő
kocsány, héj és mag részében a procianidinek és ezek prekurzorai a -katechin és az epikatechin
találhatóak meg elsősorban [6]. A bendőben a tanninok képesek a bendő számára
emészthetetlen komplexeket létrehozni fehérjékkel és szénhidrátokkal. Ezenkívül a hidrolizált
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tanninok akadályozzák a bendőben a metanogén és hidrogén előállító mikrobák szaporodását,
ezáltal csökkentve a metán kibocsájtást, mindezt az emészthető szervesanyag csökkentése
nélkül [7].
4. A szőlőtörköly takarmányozási hatásainak értékelése
A szőlőtörköly alacsony táplálóanyag tartalma ellenére magas rosttartalma mellet potenciális
és olcsó takarmányforrás a szarvasmarhák számára [10]. Borjú hízlalási kísérletek alapján
energiaforrásként való értékesülése az árpáénak 50%-a [5]. Gessner és mtsai. [3] a
vérmintákban némileg megemelkedet béta-hidroxi-vajsav szintet tapasztalt a szőlőtörköllyel
takarmányozott csoportnál, ami a ketózis kialakulásának egyik indikátora. Ez a 3-4kg-mal több
tej termelésével járó glükóz hiánnyal lehet kapcsolatban.
A tanin tartalom a kísérletek alapján hatással van a takarmányban található fehérjékre, azokkal
komplexeket alkotva a bendőben való hasznosulásukat gátolja, amely elviekben így a
vékonybélben felszívódó, azaz by-pass fehérje mennyiségét növeli. Az így képződő by-pass
fehérje hatással lehet a termelt tej mennyiségére attól függően, hogy a takarmányban lévő
nyersfehérjéből milyen9 mennyiségben képződnek fehérje komplexek. A tannin tartalmú
takarmányok gyakorlati használata azonban kérdéses, leginkább csak magas bendőben
hasznosuló fehérje tartalmú növények legeltetésénél lehet jelentősége egyelőre [4]. Egyes
legelőn megtalálható fajok tartalmaznak tanninokat (pl.: baltacim) [14], azonban a védett
fehérje bevitel így is jóval kevesebb az intenzív takarmányozáshoz képest. Ha a legelőn
gyakoriak a tannin taralmú növények, azok nagy mennyiségben fogyasztva toxikus hatásúak is
lehetnek, májproblémákat és akár vetélést is okozhat szarvasmarháknál [11].
A silózás hatására a szabad tannin tartalom csökken a szőlőtörkölyben, de csak az oldható (a
kötésbe nem lépő) tannin csoportoké, mindemelett javuló emészthetőség tapasztalható. Ha
polietilén-glikolt adunk betároláskor a szőlőtörkölyhöz, annak hatására tovább javul a
minősége, valamint gazdaságosabbá teszi felhasználását [1]. A polietilén- glikol emellett
tovább erősíti a tanninok metántermelést csökkentő hatását a bendőben [13].
Fontos még azt is megemlíteni a szőlőtörköly takarmányként való felhasználása kapcsán, hogy
a szőlőtermesztés nagy mennyiségben használ fel peszticideket. Ezen növényvédő szerekből
származó anyagmaradványok nem csak a húsban, de a tejben is megjelenhetnek, illetve jelentős
problémát okozhat ezek hatása a bendőflóra összetételére és így a bendő működésére.
Ausztráliában jelenleg is használják a szőlőtörkölyt, mint takarmányt, ezért az Ausztrál Tejipari
Szövetség (Dairy Australia) 2011-ben kiadott egy felhívást a tejtermelők számára. Eszerint a
boripari melléktermékek nyers etetése esetén fennáll a növényvédő szer szennyezettség
veszélye, ezért a forgalmazó cégek azt gőz desztillációval eltávolítják a maradék alkohollal
együtt. Ezt követően tételenként ellenőrzik a peszticid maradványokat. Ezt a terméket
forgalmazó és így feldolgozó cégek akkreditációt kapnak a szövetségtől, a gazdák pedig ez
alapján ezektől a vállalatoktól vásárolnak.
Gessner és mtsai. [3] kísérletében kapott eredmények alapján arra az érdekes következtetésre
jutott, hogy a szőlőtörköly nem a máj gyulladásos állapotát befolyásolta, hanem azon gének
aktivitását, amelyek az endoplazmatikus retikulummal összefüggő stressz kialakulásáért is
felelősek. A polifenolok pozitív bioaktív hatásával kapcsolatban még nem teljesen tisztázott,
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hogy az kémiai tulajdonságaiból vagy fiziológiai hatásaiból ered, a polifenol metabolitok
kutatása ezért is fontos a jövőben [15].
5. Összefoglalás
A szőlőtörköly takarmányként való alkalmazása nem csak arra ad lehetőséget, hogy
hulladéknak számító mellékterméket hasznosítsunk, hanem arra is, hogy annak előnyös
tulajdonságait is kihasználjuk (Greenwood és mtsai., 2012). A témában készült kutatások arra
mutatnak rá, hogy a flavonoidokban gazdag növényi származékok takarmányként való
alkalmazása stratégia lehet a kérődzők egészségének és teljesítményének javítására [3]. A
szőlőtörköly különböző mértékben feldolgozott formáinak használata a kísérletek eredményei
alapján a jövőben mindennapossá válhat a gyakorlatban. Nem csak alacsony ára, gyors
gazdasági megtérülése, de mindamellett környezeti terhelést csökkentő hatása is indokolja
használatának elterjedését. Ilyen módon történő felhasználása mind a tejelő szarvasmarha mind
a borászati ágazat számára előnyt jelenthet.
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Absztrakt
A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (OIV) adatai szerint 2015-ben a világ
szőlőterülete 7,5 millió hektár volt, mely csökkenő tendenciát mutat. Magyarország
szőlőtermesztése több évszázados múltra tekint vissza és a szőlő-borágazat még napjainkban is
jelentős. A magyarországi szőlő-bor ágazat a világ bortermelésének töredékét, mintegy 1%át
adja. [1.] A szőlőterület nagysága az EU-csatlakozást követően jelentősen csökkent, azonban
az elmúlt pár évben stabilizálódni látszik, a termőterület jelenleg mintegy 63 ezer hektárt tesz
ki. Az Európai Unió területén komoly szabályozás alá esik a borszőlő termesztése, a tagállamok
számára csupán évi egy százaléknyi területbővítést engedélyeznek, pedig ennél jóval nagyobb
növekedésre is igény lenne Magyarországon. Az Európai Unió új szőlőtelepítési engedélyezési
szabályozásának köszönhetően ugyan korlátozott mértékben, de alkalom nyílik a tagállamok
számára a termelési potenciál növelésére. Kutatásunk során a hazai szőlőtelepítés helyzetét,
illetve annak lehetőségeit vizsgáltuk. Kutatásunkban az egy hektárra jutó telepítési
költségekkel, illetve az igénybe vehető támogatási lehetőségekkel foglalkoztunk. Arra a
kérdésre kerestünk választ, hogy 1 hektár cserszegi fűszeres szőlő telepítése milyen költségekkel
jár, és milyen támogatások állnak rendelkezésre. Munkánk során gazdasági számításokat
végeztünk, melyek segítségével azt vizsgáltuk, hogy a szőlőtelepítésnek milyen beruházási
költségei vannak. Rávilágítunk a telepítési támogatások fontosságára, amelyek csökkenthetik
ezen beruházás magas forrásigényét. A téma rendkívül aktuális napjainkban, hiszen nagy
anyagi befektetést és kockázatot jelent egy szőlő ültetvény telepítése, aminek megtérülése
hosszú távúnak mondható. Jelenleg bár problémát okoz a vidéki térségekben az elnéptelenedés,
ennek ellenére mégis lassú, de kedvező tendenciát figyelhetünk meg. A hazai szőlőtermő terület
lassú növekedése is elősegítheti a kedvező folyamatok alakulását. A magas beruházási
forrásigény mellett óriási problémát okoz a termőföldhöz jutás is. A termőföld ára nagyon
magas, továbbá nehezíti a telepítést az is, hogy művelés alatt állnak a jelenlegi területek.
Összességében viszont úgy gondoljuk, hogy a talajhoz mért legjobb fajta kiválasztásával,
megfelelő tápanyag-utánpótlással, illetve némi szerencsével sikeresen tudunk gazdálkodni.
Kulcsszavak: szőlő, telepítés, költség, támogatás, beruházás
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1. Bevezetés
A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (OIV) adatai szerint a világ szőlőterülete 7,5
millió hektár volt 2015-ben, mely csökkenő tendenciát mutat. Szembeötlő, hogy a negatív
trendért elsősorban a borászati Óvilág felel, míg az Újvilág lassú fejlődést mutat. Az OIV adatai
alapján 2000 és 2013 között az európai országok részesedése 62,5 %-ról 55 %-ra esett. Ennek
oka elsősorban a három legnagyobb bortermelő ország (Franciaország, Spanyolország és
Olaszország) 13-17 %-os visszaesése volt.
A magyarországi szőlő-bor ágazat a világ bortermelésének töredékét, mintegy 1 %-át adja.
Magyarország borágazatának középpontjában továbbra is a magyarországi piac áll. A
szőlőterület nagysága az EU-csatlakozást követően jelentősen csökkent, ez az elmúlt pár évben
azonban stabilizálódni látszik, jelenleg mintegy 63 ezer hektár. Egyértelmű tendencia a
kékszőlők arányának (2014-ben 30 %) lassú növekedése, valamint az illatos fehér és a
rezisztens fajták előretörése. [1]
Magyarország tehát egy kis bortermelő ország, igen nagy termőhelyi változatossággal. A
szőlőtermesztésben egyre gyakrabban okoz problémát a globális felmelegedés miatt létrejövő
szélsőséges hőmérséklet és csapadékeloszlás. [2]
Az Európai Unió területén komoly szabályozás alá esik a borszőlő termesztése, a tagállamok
számára csupán évi egy százaléknyi területbővítést engedélyeznek, pedig ennél jóval nagyobb
növekedésre is lenne igény Magyarországon.
2016-ban már lehetőség volt a magyarországi szőlőterület 1 százalékos növelésére, ám a
gazdák többségének körében ez a lehetőség nem volt ismert. Uniós támogatást hosszú évek óta
nem tudtak a termelők igénybe venni, a magyar kormány azonban újratelepítési és
szerkezetátalakítási támogatásokkal, illetve egyéb, az ágazat számára igénybe vehető
pályázatokkal igyekezett megfelelő forrást juttatni. EK Tanácsi rendelet (Tanácsi rendelet,
2008) született a kivágási támogatásokról és a Nemzeti borítékok rendszeréről. Az ÚMVP I.
tengelyéből a kertészet korszerűsítéséhez nyújtott támogatás 78,6 millió Ft, az ültetvények
korszerűsítéséhez nyújtott támogatás 27,9 millió Ft volt. [3]
Az Európai Unió új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozásának köszönhetően ugyan
korlátozott mértékben, de alkalom nyílik a tagállamok számára a termelési potenciál
növelésére. A magyar kormány a lehetőséget kihasználva a Vidékfejlesztési Program
keretében, mintegy 4 milliárd forint támogatást csoportosított át, új borszőlőültetvények
telepítésére. A magyar kormány idén januárban borszőlőültetvények telepítését támogató
pályázatot hirdetett a Vidékfejlesztési Program keretében.
2017-ben összesen 642 hektárra – ez az előző évi terület 1 százaléka – jelezték, hogy
szeretnének telepítési igényt benyújtani. 2018 elején Magyarországon megjelent a Zártkerti
Program pályázati felhívása, az önkormányzatok 2 milliárd forintra pályázhatnak. A program
támogatja a már gondozásba vett területek mezőgazdasági hasznosítását, így a szőlőtelepítést
is.
Az új telepítésekkel kapcsolatosan elmondható, hogy már jóval nagyobb hektáronkénti
tőszámmal terveznek a gazdák, nagyobb a termésátlag, az új fémoszlopos telepítés megkönnyíti
a gépesítést, tehát szívesen modernizálnak a termelők.
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2003 óta 15,1 %-kal fogyott Magyarország termőterülete. Ez a visszaesés elsősorban a fehér
szőlőfajták ültetvényeinek területében jelentkezik, amely 18,6 %-kal csökkent, de a kékszőlők
termőfelülete is 5,8 %-kal redukálódott.
Annak okán Magyarország szőlő termőterülete drasztikusan lecsökkent az utóbbi közel húsz
évben, illetve az ültetvények magas aránya elöregedett, ezért fontos, hogy ösztönözzék a
szőlőtelepítéseket. A mezőgazdaság és ezen belül a szőlő és bortermelés versenyképességének
növelése a korszerű technológiák alkalmazását igényli, amit fékez az élőmunka-erő alacsony
ára, a fekete és a szürke foglalkoztatás, valamint a tőkehiány. [4] Szerencsére a döntéshozók
felismerték ezt, és különböző módon próbálják ösztönzni a szőlőtelepítési kedvet.
Mindezek tükrében munkánk során 1 hektár nagyságú szőlőültetvényre vonatkozóan végeztünk
gazdasági számításokat. Választ kerestünk arra, a kérdésre, hogy 1 hektár cserszegi fűszeres
szőlő telepítése milyen költségekkel jár, illetve számba vettük az ezzel kapcsolatosan
rendelkezésre álló támogatásokat. Összességében tehát célunk volt az, hogy egy majdani
termelőnek gazdasági jellegű képet nyújtsunk a szőlő telepítésének vonatkozásában.
Kutatásunk fókuszában Magyarország legnagyobb termőterülettel rendelkező borvidéke, a
Kunsági borvidék áll. Kiemelendő továbbá, hogy a Kunsági borvidék - a maga nemében európai
szinten – egyedülálló, hiszen a talaj magas, 80 % feletti kvarctartalma miatt gyökeres európai
szőlődugvánnyal is telepíthető a szőlő a filoxéria-immunitás miatt.
A Kunsági borvidék rendelkezik a legsokoldalúbb fajtaszerkezettel. Magyarország borvidékei
közül egyedülálló módon, a Kunsági borvidéken jelentős a rezisztens szőlőfajta-használat is,
hiszen a vezető fajták közé tartozik a Bianca és az Aletta. Megemlítendő azonban a
kutatásunkban szereplő fajta, a Cserszegi fűszeres is, mely termőterületét tekintve az országban
már a második helyen áll.
2. Anyag és módszer
1. táblázat: Kutatás alapadatai
Fajta
Cserszegi fűszeres
Terület
1 hektár
Oltványok
270 Ft/db
Oszlopok
1700 Ft/db
Sor és tő távolság
2,3m*1,0m
Huzal
350 Ft/kg
Munkabér
Aktuális minimálbér
Ft/óra)
Kockázat
Magas
Forrás: saját számítás

(794

Fajtaválasztásunk a Cserszegi fűszeresre esett. Ennek több oka is van, az egyik, hogy büszkék
vagyunk a Georgikonon elért szőlőnemesítési eredményekre, valamint rendkívül nagy sikereket
tudhat maga mögött a fajta. Mivel a szőlőtelepítés egy igazán idő és tőkeigényes befektetés,
ezért nagyon fontos figyelembe venni az aktuális kereslet mellett a jövőbeli tendenciát is. A
cserszegi fűszeres Magyarországon az egyik legnépszerűbb termesztett fajta, valamint a

23

fiatalok körében is egyre inkább keresettnek mutatkozik. Számításinkat 1 hektár nagyságú
területre végeztük el, a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Az oltvány árát több árajánlat
összevetése alapján 270 Ft/db értéken kalkuláltuk. A sortávolságot 2,3 méterre, a tőtávolságot
1 méterre terveztük. A szőlőtermesztés egy igazán kézimunkaerő igényes ágazat, ezért
munkánk során bérköltséggel is kalkulálnunk kellett, melynek alapja az aktuális minimálbér:
794 Ft/óra. A mezőgazdaság minden ágazata, így a szőlőtermesztés is rendkívül kockázatos
tevékenység. Tovább nehezíti a termelést a kiszámíthatatlan környezeti hatások mellett a
különböző kórokozók, kártevők. Szintén negatív tényezőként hat a gazdálkodásra a
mezőgazdaságban kialakult munkaerőhiány is.
3. Eredmények
A vizsgálat során három csoportra osztva kalkuláltuk a beruházás bekerülési értékét, melyet az
alábbi táblázat alapján szeretnénk szemléltetni.
2. táblázat: A beruházás tételes költségei, Ft
Trágyázás
282 000
Talajmunkák
Előkészítés
költségei
összesen
Támberendezés anyaga
Rögzítés
Támrendszer összesen
Oltvány ára
Egyéb telepítés
Telepítés költségei összesen
Összesen

254 000
536 000
1 644 000
850 000
2 494 000
1 422 000
356 000
1 778 000

4 808 000
Forrás: saját számítás

A beruházási költségek jelentős része az első évben merül fel, így hosszabb ideig van lekötve
befektetésünk anélkül, hogy jövedelmet hozna. A beruházási költségek összetételét vizsgálva
elmondható, hogy a legmagasabb hányadot, közel 40%-ot a támrendszerre fordított összeg teszi
ki. A telepítés és az ápolás költséghányada 30% körül alakul, míg az előkészítés költségei 10
% alatt maradnak.
A vizsgálat során három csoportra osztva kalkuláltuk a beruházás bekerülési értékét. Első
csoportba az előkészítés költségei tartoztak. Talaj előkészítés folyamata magába foglalja a
szerves- illetve műtrágyázást, de a szántást és a forgatást is ebbe a csoportba soroltuk. Második
költségcsoportba a támrendszer költségei tartozik úgy, mint a támberendezés anyaga valamint
a tartópálcák, illetve a huzal költsége. A harmadik csoportba pedig a telepítés költségeit
foglaltuk össze. Külön számoltuk az évenkénti ápolás költségeit, amit az első négy évben
azonosnak vettünk.
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A tápanyag-utánpótlás az előkészítés költségeinek több mint 40 %-át teszi ki (2. táblázat). A
talaj-előkészítés munkái további 40 %-ot jelentenek az előkészítés összköltségéből. A
támrendszer teljes beruházásának közel 70 %-át a támberendezés anyaga teszi ki, ami 1.644.000
forintot jelent. A telepítés költségeinek közel 80 %-át teszi ki az oltvány megvásárlása. Az
oltvány árát 270 forintos darabárral számítottuk, oltvány mennyiségét 1 hektár nagyságú
területhez vettük figyelembe munkánk során.
Tételesen feltüntettük azokat a tényezőket, (3. táblázatban) amiket az ápolás költségeinek
összesítésekor kell megjegyeznünk. Az ápolás költségei minden évben felmerülnek, ezt az
összeget 604.000 forinttal kalkuláltuk, már az első évtől kezdődően. Növényvédőszer összegét
200.000 forinttal számítottuk, ez az összeg magába foglalja az év során felmerülő szükséges
növényvédőszerekre fordított költségeket. Az ápolás összköltségeit tekintve megállapíthatjuk,
hogy a kézimunkára fordított összeg jelentős. Az ápolásra fordított teljes összeg költségei, közel
10 %-át jelenti a teljes beruházásnak.
3. táblázat: Az ápolás tételes költségei, Ft
Növényvédőszer
200 000
Ápolás kézi
239 000
Ápolás gépi
65 000
Tápanyag utánpótlás
100 000
Ápolás költségei összesen
604 000
Forrás: saját számítás
4.Támogatási lehetőségek
Az ültetvény későbbi megtérülés idejét nagymértékben befolyásolják a telepítési tényezők.
Ezért már a kezdeti időszakban fontos a költségek minimalizálása, számtásaink során mi is erre
törekedtünk. A szőlőtelepítés igen tőkeigényes és ennek előteremtése egy fiatal, kezdő
gazdálkodó számára nehézséget jelenthet. A saját forrás szükséglet csökkentésére több
lehetőség is adott. Egyrészt idegen tőke bevonása hitel formájában, ennek azonban jelentős
kamatköltsége van, amely tovább növeli a telepítési költségeket. Másik lehetőség tőke
bevonására a rendelkezésre álló mezőgazdasági és pályázati támogatások igénybevétele,
amelyeket a következőkben ismertetni is szeretnénk. A fentiekben említettek alapján a
beruházás összege 4.808.000 forintot jelent, amihez még hozzá adódik az ápolás költsége, ami
604.000 forintot tesz ki. A nagy tőkét igénylő beruházás terheit csökkenthetik a pályázatok. A
rendelkezésre álló pályázatokat az alábbiakban szeretnénk részletezni. Fontos azonban
megemlítenünk, hogy a feltüntetett pályázatok közül a telepítési támogatás és a szerkezet
átalakítási támogatás összege együttesen ugyan azon területre nem vehető igénybe.
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4. táblázat: Potenciális támogatási lehetőségek, Ft
Fiatal gazda pályázat 12 500 000
(egyszeri)
Telepítési támogatás (ha)
2 500 000
Szerkezetátalakítási 3 000 000
támogatás (ha)
Területalapú
támogatás 70 000
(ha)
Forrás: saját szerkesztés
4.1 Fiatal gazda pályázat
A támogatások fontos részét képzik a termelésnek. Meglátásunk szerint a különböző
támogatások adta bevételi lehetőségek nagyban hozzájárulnak a versenyképes termeléshez.
Napjainkban egyre elterjedtebb lehetőség a pályakezdő gazdálkodók körében a Fiatal gazda
pályázat. Ez egy vissza nem térítendő támogatás. A pályázat benyújtása online történik, egy
ingyenes felületen, tehát lehetősége van minden pályázónak saját maga által kitöltött felületen
elnyerni a pályázati összeget. Tapasztalataink szerint ritka, ha valaki saját maga nyújtja be a
pályázatot, valószínűleg a biztos siker érdekében bízzák inkább egy nagyobb tapasztalattal
rendelkező, profi szakemberre. Számtalan pályázatíró cég hirdeti magát és várja ügyfeleit, ahol
leggyakoribb fizetési mód a sikerdíj. A sikerdíj azt jelenti, hogy az ügyfélnek nem kell a
szolgáltatásért előre fizetni, csak abban az esetben, ha nyer a pályázat, ebben az esetben
általában az elnyert összeg 3-5 %-át kell kifizetni. Fiatal gazda pályázati keret 37,7 milliárd
forint volt 2015-ben. Ebben az évben azonban háromszoros túljelentkezés volt erre az összegre.
A feltételek között szerepelt, hogy a jelentkező 18-40 év közötti, helyben lakó, magyar
állampolgár, valamint mezőgazdasági végzettséggel rendelkező személy legyen. A korábbi
évekkel ellentétben napjainkban már azon fiatal gazdák is pályázhatnak, akik már rendelkeznek
bizonyos üzemmérettel.
Jelenleg a pályázat benyújtásához 6000 euró STÉ (Standard Termelési Érték) szükséges a felső
határ pedig 25.000 euró STÉ. Nem kizáró ok, ha valaki már hívott le más pályázati összeget. A
pályázat elnyeréséhez előnyt jelent, ha 1000 fő alatti településen folyik a gazdálkodás, ökológiai
gazdálkodás, valamint a foglalkoztatás növelése. [5]
4.2 Szőlőkivágási és telepítési támogatás
A szőlőkivágási és telepítési pályázat célja, hogy a gazdák lehetőséget kapjanak arra, hogy
felhagyjanak mezőgazdasági tevékenységükkel, vagy ültetvényeiket megfiatalítsák. Ez egy
vissza nem térítendő támogatási forma. 2016. január 1-jétől úgy változott az uniós
szőlőtelepítési szabályzás, hogy az új telepítéseket nem lehet az uniós borpiaci programból
támogatni. A tagállamok pedig csak a szőlőterületük egy százaléknak erejéig telepíthetnek új
ültetvényt. Ez Magyarországon 2016-ban 642 hektárt jelentett. A telepítési engedélyeket
április1-30.-a között lehet igényelni, közölte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A 2016-os
évben csupán 50 hektár új szőlőültetvény telepítésére kértek engedélyt. Ez a szám önmagában
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megtévesztő lehet, mivel 2015-ben mindenki beváltotta a korábban megszerzett, de az új
szabályozás miatt megszűnő újratelepítési engedélyt. Szakértők szerint elképzelhető, hogy idén
642 hektárt is meghaladja az igénylések száma, de e téren szkeptikusak. Vannak, akik úgy vélik
400-500 hektár új ültetvény keletkezése is nagy siker lenne. [6]
Pályázat igénybevételének, feltételeinek rövid ismertetése:(2015/16): A hegybíró hatósági
bizonyítványa alapján igazolható, hogy ő a szőlő terület használója. A kérelem beadását
megelőző évben a terület teljes nagyságára szüreti jelentést kell benyújtani.
Kizáró ok lehet továbbá az is, ha már korábbi évek során (10 borpiaci éven belül) telepítési
támogatást nyert. Amennyiben a kivágást már megkezdték az adott területen vagy a terület
szőlő termőhelyi kataszterbe nem sorolták be szinténmegvonást eredményezhet. Fontos
továbbá az is, hogy a pályázatra benyújtandó terület borszőlőfajtával legyen beültetve,
ellenkező esetben eredménytelen pályázatot vonhat maga után. [7]
4.3 Területalapú támogatás
Területalapú támogatásra évente 400 milliárd összeg folyik ki a gazdákhoz. A Területalapú
támogatás az érvényes földhasználót illeti. Érvényes földhasználónak az tekinthető, akit a
földhivatal annak jegyez be. Ez a támogatás azt illeti, aki a területet műveli. Terület alapú
támogatást 2 rész tesz ki, SAPS valamint a zöldítési program. Ez két külön összeget jelent, két
külön megítélés szükséges az összeg elnyeréséhez. Egy gazdálkodó 1037 hektárig kaphat teljes
mértékű támogatást, azaz eddig a határig jogosult mind a 2 rész összegére. 1037-1200 ha között
(5 %-os mérsékléssel) jogosult, amennyiben eleget tesz a zöldítésnek az egész területre kaphatja
a gazdálkodó. 1200 hektáron vagy ezt meghaladó területen gazdálkodók nem jogosultak a
SAPS rész által nyújtott összegre. 2016-ban a támogatható terület 4,9 millió hektár, az október
17-től hektáronkénti kifizethető előleg mértéke legfeljebb 14.722 forint, írja az agrotrend.hu
honlapja. Megközelítőleg 70-71 ezer forint körüli összegre tehető, ami a gazdákat illetheti éves
szinten hektáronként. Április eleje és május közepe között lehet a gazdálkodónak benyújtania
e támogatásra való igényét, ebben a falugazdász segítséget tud nyújtani, díjtalanul. Ez az összeg
némileg évente eltérő lehet, az euró árfolyamától függően. [8] [9]
5. Következtetések és javaslatok
Véleményünk szerint a szőlőtermesztés egy igazán idő- és tőkeigényes befektetés, ezért a
pályázatoknak rendkívül nagy jelentőségük van. Fiatal, pályakezdő gazdálkodóként különösen
megterhelő lehet egy ilyen, ehhez hasonló mértékű beruházás. A szántóföldi kultúrákhoz képest
hosszabb megtérülési időre számíthatunk. Az ültetvény megtérülési idejét nagyban
befolyásolják a telepítési tényezők. Az oltványok beszerzése és a támrendszer kiépítése ezt
nagyban befolyásolja, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg, a szántóföld megszerzésének
nehézségeiről sem. Modellünk készítése során, a támrendszer kiépítésére faoszlopokat
használtunk, ennek oka az olcsóbb technológiai megoldásra való törekedés. A későbbi
megtérülés során, már a kezdeti szakaszban kiadott költségek nagy szerepet játszanak, ezért
már ebben az időszakban is nagyon oda kell erre figyelni. A növényvédelem, valamint a
tápanyag utánpótlás kapcsán is rendkívül sokfajta termékárral és minőséggel találkozhatunk a
piacon. Ezen termékek megfelelő megválasztása igazán fontos. Megfelelő mennyiségű és
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minőségű termést, csakis megfelelő tápanyagutánpótlással, valamint helyes növényvédőszer
megválasztásával várhatunk.
A lehetőség szerint, a költségek minimalizálása érdekében az ár mellett a hatóanyag
mennyiségére is oda kell figyelni.
Sajnos a téli, illetve tavaszi fagyok is rendkívül nagy problémát okozhatnak a
szőlőtermesztésben, illetve tovább nehezítheti a termelést a különböző kórokozók és kártevők
pusztításai. Ezért fontos a megfelelő időben, megfelelően alkalmazott növényvédelem, ami
viszont sajnos nagy költséget jelent a termelés során.
6. Összefoglalás
A támogatások a beruházás saját forrás igényét csökkentik. Munkánk során számba vettük a
szőlőtelepítés kapcsán rendelkezésre álló támogatások és pályázatok összességét. Évekig van
lekötve a befektetés anélkül, hogy az jövedelmet termelne. Ennek oka, hogy a kezdeti
szakaszban még termés nem várható. Az agrártámogatások egy része a Magyar Állam, egy
része pedig az Európai Unió által biztosított.
A mezőgazdaság, így természetesen a szőlőtermesztés is egy rendkívül nagy tőkeigénnyel és
kockázattal rendelkező ágazat.
Véleményünk szerint fontos, a „több lábon állás”. A szőlőtermesztés mellett más
kultúrnövényekkel való foglalkozás csökkentheti a rendkívül magas kockázatot. Az árak sajnos
nagyon kiszámíthatatlanok, így, ha az egyik termény felvásárlási ára, vagy termés mennyisége
drasztikus módon csökken, a másik termény eladásával továbbra is jövedelemhez juthatunk.
A mezőgazdasági termelés során a legnagyobb kockázati tényezőt az időjárás jelenti, ezzel
szemben még a nagy tapasztalattal rendelkező gazdák is tehetetlenek. A külső hatásoknak
köszönhetően nehéz előre megjósolni az éves árbevételt, ami szintén negatív tényezőként hathat
a termelésre. Véleményünk szerint valódi elhivatottságra van szükség a szőlőtermesztéshez,
de helyes termesztéstechnológia, megfelelő fajta megválasztásával, a költségek
minimalizálásával, illetve némi szerencsével sikeres szőlőtermesztők lehetünk.
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HALFOGYASZTÁSI SZOKÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE
Fodor Márk
Debreceni Egyetem, MSc-hallgató, fodormark93@gmail.com
Absztrakt
Kérdőívem elkészítése előtt az volt a célom, hogy megvizsgáljam a magyar halfogyasztási
szokásokat. Kíváncsi voltam arra is, hogy miként befolyásolja a jövedelemhelyzet, valamint a
különböző húsok elkészíthetősége, zsírtartalma. Befolyásolja-e a fogyasztókat az, hogy a termék
magyar vagy külföldi? Kutatómunkámat a szekunder kutatással kezdtem, ahol elkészítettem a
kérdőívet. Igyekeztem úgy megszerkeszteni, hogy információt kapjak a fogyasztók általános
húsfogyasztási és vásárlási szokásairól is. Ezt követően tértem át a halfogyasztásra. Itt kitértem
arra, hogy az emberek milyen gyakorisággal tesznek az asztalukra és vásárolnak különböző
haltermékeket. Amennyiben nem, vagy ritkán, akkor kötődik –e valamilyen kiemelt időszakhoz
a termékek előnyben részesítése. A kitöltésre a közösségi média segítségét vettem igénybe, ahol
különböző csoportokban és oldalakon osztottam meg a kérdőívet. Összesen 511 válasz érkezett,
ám a minta nem tekinthető reprezentatívnak. A válaszadók 61,4 %-a nő, 38,6 %-a pedig férfi.
Életkorokat tekintve a 0-18-as korosztályból 9,2 %, a 19-25 közötti korosztály 53,2 %, 26-35
között 14,1 %, 36-45 között 11,0 %, 46-55 között 6,3 %, 56 felett pedig 6,2 % töltötték ki. Ebből
42,1 %-nak van felsőfokú végzettsége vagy diplomája, 45,0 %-nak középfokú végzettsége /
érettségije, 9,8 %-nak 8 általános, 3,1 %-nak pedig szakmunkás. Az adatok kiértékelése az SPSS
programcsomag segítségével történt. Húskészítményeket a megkérdezettek csaknem fele (49,0
%) fogyaszt és mindössze 8,7 % ritkábban, mint hetente. Ez utóbbinak különböző okai lehetnek.
Legtöbben (30,6 %) a bonyolult elkészítést jelölte meg indokként, további 18,9 % egészségügyi
okokat. A leggyakrabban fogyasztott húsféle a csirke (95,0 %), míg a hal mindösszesen 30,2 %ot kapott. Kutatási területem fókuszában a halfogyasztás állt, így ennek jellemzőit is vizsgáltam.
Ebből kiderült, hogy 76,9 % ritkábban, mint havonta, vagy havonta 2-3 alkalommal eszik.
Ennek az oka az, hogy nem szeretik (45,3 %). Itt felmerült kérdésként az is, hogyha ritkán
fogyaszt halat, akkor melyik az az időpont, amikor fogyaszt. Erre egyhangúlag a karácsony
érkezett válaszként. Ha figyelembe vesszük az egészségtudatosságot, akkor azt láthatjuk, hogy
azok, akik nagyon odafigyelnek az egészséges választásra, hetente 1-2 alkalommal
fogyasztanak halat, ez egyébként 1,2 %-ot jelent. Azok, akik egyáltalán nem figyelnek oda, ők
ritkábban, mint havonta esznek. Ide a válaszadók 0,8 %-a tartozik. Érdekes tény az is, hogy
akik figyelnek is rá meg nem is, azok havonta 2-3 alkalommal teszik asztalra a halat (19,0 %).
Azok közül, akiknek fontos az egészséges táplálkozás, ők szintén havi 2-3 alkalommal esznek
halat (9,0 %). Akiknek nem, azok is ezt a választ jelölték, ám ők összesen 2,2 %-ot tesznek ki.
A válaszadók 43,1 %-a a halat a drága árkategóriába sorolta, azonban akadtak olyanok is
(31,1 %), akik szerint még pont elviselhető. 71,9 %-nak fontos tényező az ár a hal megvételénél.
Ezzel ellentétben a származási helyet már nem tartották annyira fontosnak, de még itt is
odafigyelnek rá (58,7 %).
Kulcsszavak: hal, halfogyasztás, marketing, vásárlási szokások, fogyasztói magatartás
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1. Bevezetés, célok
Napjainkban egyre nagyobb teret hódít meg az egészségtudatos életmód és az egészséges
táplálkozás. Ez részben annak köszönhető, hogy a rohanó világban az emberek elkezdtek
figyelni arra, hogy mit és milyen mennyiségben fogyasztanak. Ugyan egyik legnépszerűbb
húsfajta erre a csirkemell, egyre többen esznek már Magyarországon is halat.
Kutatásom során kitérek a magyar emberek halfogyasztási szokásaira, Bár szezonális
terméknek tekintendő, egyre gyakrabban kerül a háztartások asztalára a hal. Fontos szempont,
hogy népszerűbbé tegyük a halat, amely nem csak az életvitel szempontjából fontos.
Célkitűzésem az volt, hogy megvizsgáljam a magyar fogyasztók húsfogyasztási szokásait,
különösen azt, hogy az ár és a minőség milyen arányban befolyásolja az általuk választani
kívánt terméket. További célkitűzések közé tartozik az is, hogy megvizsgáljam: az emberek
honnan szereznek információt a különböző haltermékekről, illetve honnan szerzik be a
terméket. Fontosnak tartom azt is, hogy a nemek közti megoszlás hogyan alakul, így
megvizsgálom a szignifikáns különbségeket is.
2. Szakirodalmi áttekintés
A tenyésztett halak az elmúlt két évtizedben jelentős figyelmet kaptak a vadon élő tengeri halak
alternatívájaként. Az akvakultúra rendszer lehetővé tette az emberek számára, hogy
élelmiszerként értékeljék a halat, és ez a rendszer hozzájárult bizonyos veszélyeztetett vízi fajok
megőrzéséhez [1]. A FAO [2] legfrissebb kiadása szerint a halászat és az akvakultúra világpiaci
termelése 2012-ben 158 millió tonna volt, ami 10 millió tonnával több, mint 2010-ben. A
halászati termelés aránya a teljes élelmiszerfogyasztás 70 %-át tette ki az 1980-as években,
miközben 2012-re elérte a 85 %-ot [3].
Az Európai Unióban (EU 28) az egy főre eső hal- és halászati termék ellátás az elmúlt tíz évben
lassú, de folyamatos gyarapodást mutat. Az Unióban az átlagos egy főre jutó halfogyasztás 22,7
kg/fő/év volt 2014-ben. A fogyasztási adatokat vizsgálva megállapítható, hogy igen nagy a
szórás, mert például a legalacsonyabb értékkel Magyarország esetében találkozhatunk, ami 4,6
kg/fő/év [4]. Az MFOR 2017 szerint az egy főre jutó éves halfogyasztás Magyarországon 6,5
kilogramm, ami a rendszerváltáskori 2,8 kilogrammhoz képest jelentős növekedést mutat,
viszont messze elmarad a 24 kilós európai átlagtól, ami a déli tengeri országokban akár 40-50
kilogramm is lehet [5]. A MAHAL 2016 szerint a hazai rendkívül alacsony halfogyasztás oka
az édesvízi haltermékek magas ára. A rendelkezésre álló információk szerint a fogyasztói igény
egyre inkább a magasabb hozzáadott értéket képviselő termékek iránt mutatkozik, melyek a
következők szerint csoportosíthatók: a hazai fogyasztási szerkezetben 48 százalék az élő és friss
konyhakész hal, 22 százalék a fagyasztott és 30 százalék tartósított és konzerv készítmény [6].
A fogyasztás alacsony szintjéből adódik, hogy a halüzletek száma kevés az országban, 2012
végén 220-at üzemeltettek. Budapesten 47 halüzlet működött, a kerületek közül a legtöbb, 8
darab a Vásárcsarnoknak is otthont adó 9. kerületben [7].
A hal szívbarát élelmiszer jellegét a 80-as évek közepén kezdték hangsúlyozni, amikor is
ismertté váltak a Grönlandon, illetve Dániában városi körülmények közt élő eszkimók vérzsír
szintjeiben mérhető, a tengeri hal fogyasztásával összefüggésbe hozható különbségek [8]. A hal
az állati fehérjék és az egészséges, hosszú láncolatú omega-3 zsírsavak létfontosságú forrása,
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ugyanakkor más tápanyagokat is tartalmaz, mint például jódot, D-vitamint és kalciumot [9].
Számos vizsgálatot végeztek már arra vonatkozóan, hogy a halfogyasztás hatására csökken a
férfiaknál a stroke veszélye [10]. Egy másik kísérletnél bizonyíték van arra is, hogy az n-6
zsírsavak növelhetik az emlőrák esélyét, azonban az omega-3 zsírsavak elfojthatják ennek a
hatását, és csökkenthetik a kialakulásának veszélyét úgy, ahogy késleltethetik a prosztatarák
progresszióját [11]. A hal fontos fehérjeforrás, és az étrendben betöltött jelentősége az
egészségtudatos amerikaiak körében nőtt [12].
Egy tanulmányból, mely 35955 fő ember (35-74 év közöttiek) minta megkérdezésén alapul,
kiderül, hogy a teljes halfogyasztás 6-7-szeres eltérést mutat a nők és férfiak körében, a
legalacsonyabb (Németország) és legmagasabb (Spanyolország) között. Összességében a fehér
halak fogyasztása 49 %-ot illetve 45 %-ot képvisel a nők és férfiak körében, ahol a legnagyobb
fogyasztás Spanyolországban és Görögországban van, még a legkevesebbet Németországban
és Hollandiában eszik [13].
Egy másik tanulmányban összegyűjtötték a fogyasztók főbb társadalmi-gazdasági jellemzőire
vonatkozó általános információkat, nevezetesen a havi rendelkezésre álló jövedelmet: Q8,
iskolázottsági szintet: Q9, háztartások életkorát: Q10, nemet: Q11 és foglalkozást: Q12. A korra
vonatkozó adatokat öt csoportra osztották: a) 18 - 25, b) 26 - 35, c) 36 - 50, d) 51 - 65 és e) >
65 éves. A havi rendelkezésre álló jövedelem adatokat szintén öt csoportra osztották: a) <700,
b) 700-1000 c) 1,001 - 1,500, d) 1,501 - 2,500 és e) > 2,500 EURO. Továbbá a háztartások
szakmájának tekintetében az adatokat hat csoportra bontották: a) magánszemélyek, b)
közalkalmazottak, c) szabadúszók, d) mezőgazdaságosok, e) hallgatók és f) munkanélküliek.
Végül a háztartásbeli nevelési szintet elemi, középiskolai vagy felsőoktatási kategóriába
sorolták. Az 1. táblázat bemutatja az alkalmazott módszertan legfontosabb eredményeit a
tenyésztett hal fogyasztási gyakoriságát illetően. A becsült kategorikus regressziós modell azt
mutatta, hogy mindegyik független változó béta együtthatója összhangban van a fennmaradó
független változók jelenlétével. Fogyasztási preferencia: füstölt, vásárlási pont: A
szuperpmarket és az ár a modell legmagasabb szignifikáns béta együtthatóival rendelkező
független változók voltak, és a modell kiszámíthatóságának legnagyobb fontossága (23,4%,
17,3%, 10,9% és 10,7 %). Az oktatás és a termékforma: skálázott kisebb jelentőséget
tulajdonított a fenti modell kiszámíthatóságának (10% és 8,4%). Összességében ezek a
prediktorváltozók a teljes jelentőség 80,7% -át adták [14].
1. táblázat: A tenyésztett halak kategorikus regresszió modellje (standardizált
koefficiens, relatív fontosság és tolerancia értékek)
Független
Relatív
Szabványos együtthatók F érték
Tolerancia
változók
fontosság
Béta
Standard hiba
Nem
0,128
0,055
5,401
0,018
0,817
Kor
-0,095
0,055
2,965
0,027
0,813
Oktatás
0,144
0,061
5,664
0,100
0,674
Szakma
-0,200
0,053
14,425
0,046
0,894
Jövedelem
-0,114
0,052
4,691
0,026
0,902
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Fogyasztási
preferencia
Ár
Vásárlási
pont:
Szupermarket
Vásárlási
pont:
Halárus
Termék formája:
Méretezett
Kedvelt termék:
Füstölt

0,296

0,062

22,875

0,234

0,647

0,273

0,057

23,026

0,107

0,765

0,170

0,058

8,507

0,109

0,730

-0,149

0,054

7,752

0,003

0,863

0,174

0,056

9,744

0,084

0,799

0,269

0,059

21,049

0,173

0,721

Forrás: Kaimakoudi E. et. al., 2014.
Egy tanulmány készült Krétán is, az Égei tengeren, ahol különösen fontosnak tartják az
halászatot és az akvakultúrát. A kérdőív egyszerű, 12 kérdésből áll, amely két részből tevődik
össze. Az első rész 7 kérdést tartalmaz a fogyasztási szokásokról, a halászati termékekkel
kapcsolatos attitűdökről, fogyasztási gyakoriságról: Q1 (1-2 alkalom / hét, 1-2 alkalom / hónap,
5-6 alkalom / év, nem fogyaszt). Vásárlási hely: Q2 (halbolt, halgazda, szupermarket), valamint
a válaszadók vásárlási kritériumai Q3: (nyers vagy feldolgozott) Q4 (frissen vagy fagyasztva),
feldolgozott fajták közül preferált Q5 (filé, füstölt, konzerv, sózott), Q6: ár és végül eredet Q7
(akvakultúra vagy halászat). A második rész általános adatokat gyűjtött a fogyasztók főbb
demográfiai jellemzőiről. Q8: jövedelem, Q9: iskolai végezettség, Q10: kor, Q11: nem és Q12:
szakma. Az első klaszter 100 fogyasztóból állt, ami a teljes minta 67 %-át adta. A fogyasztók
többsége (47 %) középfokú végzettséggel rendelkezett és több, mint 50 éves volt (33 %). A
fogyasztók többsége (40 %) úgy nyilatkozott, hogy havi jövedelme kevesebb, mint 700 € és
magánszektorban dolgoznak (26 %) és ebben a klaszterben a fogyasztók csak kis mértékben
részesítik előnyben az akvakultúra termékeit (22 %) a fogásokkal (78 %) szemben. A
klaszterben viszonylag magasabb fogyasztási mintát mutattak be a halászati termékekből (62
% heti 1-2 alkalommal fogyaszt halat). Ezen felül ezek a válaszadók azt állították, hogy inkább
friss halászati termékeket vásárolnak (100 %) nyers állapotban (58 %). Halászati termékeket
halüzletekben és halgazdaságokban 53 %-ban 41 %-ban vásárolnak. A második klaszter 49
fogyasztóból állt, ami a minta 33 %-át adta. Az első klaszterrel összehasonlítva, a klaszter
fogyasztói magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek (46,9 %). Ők (34,7 %) 26 és 35 év
közöttiek. E mellett a legtöbb fogyasztó ebben a csoportban (36,7 %) magas jövedelemmel
rendelkezik, melynek mértéke 1001 és 1500 € között van. Legtöbbjük a közszférában dolgozott
(34,7 %). Az első klaszter fogyasztóival ellentétben a második klaszter fogyasztói
elkötelezettebbek az akvakulturális termékek iránt (37 %). Itt egyébként egy viszonylag
alacsony fogyasztási mintát láthatunk, hiszen 53 %-a a válaszadóknak havonta 1-2 alkalommal
fogyaszt halat. Ezek a válaszadók azt állították, hogy inkább fagyasztott termékeket (98 %)
feldolgozott (63 %) állapotban vásárolnak. Ők elsősorban a szupermarketekben (61 %)
vásárolnak halászati termékeket [15].
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3. Anyag és módszer
Szekunder kutatásom, melynek során a hazai és nemzetközi szakirodalmak felkutatását és
rendszerezését végeztem el, hozzájárult ahhoz, hogy mélyebben beleássam magam a témába.
A források között szerepelnek különböző könyvek, publikációk és internetes források is.
Primer kutatásomat kérdőíves megkérdezéssel végeztem el, amelyet online, a docs.google.hu
felületen készítettem el. A válaszok főként a közösségi médiából (Facebook) érkeztek, ahol a
kérdőívet különböző felületeken, csoportokban és oldalakon tettem közzé, de középiskolában,
tanórán is kitöltötték azt a diákok.
Összesen 511 ember válaszát tudtam kiértékelni. Ebben szerepeltek egy- és többválaszos
lehetőségek, valamint skálás kérdések is. A skálás lekérdezésnél 1-5-ig terjedő értékek közül
választhattak a válaszadók, ahol az 1 a legrosszabb, míg az 5 a legjobb volt. A kérdések között
kíváncsi voltam arra, hogy a fogyasztók milyen gyakran fogyasztanak húst, milyen
gyakorisággal vásárolnak, milyen tényezők befolyásolják a vásárlást. Ezenkívül kitértem a
halfogyasztási szokásokra is, mikor fogyaszt, vásárol és miért nem fogyaszt halat. Továbbá
fontos szempontnak tartottam az egészség és környezettudatosságot is. A háttérváltozók közül
a nemre, életkorra és iskolai végzettségre tértem ki. A minta nem reprezentatív, de általános
következtetésekre lehetőséget ad (2. táblázat).
2. táblázat: Válaszadók szoci-demográfiai megoszlása (N=511)
Szocio-demográfiai változók
Fő
%
Nem
Férfi
197
38,40
Nő
314
61,60
Életkor
14-18
47
9,20
19-25
272
53,30
26-35
72
14,10
36-45
56
11,00
46-55
32
6,30
56+
31
6,10
Iskolai végezettség
Szakmunkás
16
2,90
Maximum 8 általános
50
9,80
Középfokú végzettség, érettségi
230
45,10
Felsőfokú végzettség, diploma
215
42,20
Forrás: Saját szerkesztés, 2018.
A primer kutatás kvantitatív adatainak elemzéséhez az SPSS elemző programot használtam.
Elemzésemben gyakorisági megoszlásokat, majd kereszttáblás vizsgálatokat végeztem a
háttérváltozókra vonatkozóan. Itt azokat az eredményeket vettem figyelembe, amelyek a Khi
négyzet próba szerint szignifikánsak (sig.<0,05). A skálás kérdéseknél az átlagot és a szórást
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vettem figyelembe. Az ábrák és táblázatok elkészítéséhez a Microsoft Excel programot
használtam.
4. Eredmények
4.1. Húsfogyasztás gyakorisága
Az első kérdésben a húsfogyasztás gyakoriságára kérdeztem rá, amelyet az 1. ábra mutat be.

1. ábra: Húsfogyasztás gyakorisága (N=511)
Forrás: Saját szerkesztés, 2018.
Jól látszik, hogy a válaszadók közel fele, 49,0 %-a napi rendszerességgel fogyaszt húst, míg
32,0 %-uk heti 3-4 alkalommal. Nagyon csekély azon kitöltők száma, 1,7 %, akik egyáltalán
nem esznek semmilyen húsfélét. Azok, akik naponta fogyasztanak húst, azok közül 48,1 %
tekinti magát egészségtudatosnak is meg nem is. A férfiak 61,2 %, míg a nők 41,4 %-a fogyaszt
napi rendszerességgel húst (p<0,001).
4.2. A húsfogyasztás elutasításának okai
A második kérdésre azoknak a válaszát vártam, akik az 1. kérdésnél a soha lehetőséget jelölték
be. Ez a megkérdezettek 20,12 %-a volt, azaz 111 ember. Ennél a kérdésnél egyébként több
válasz is megjelölhető volt. Ezt a 2. ábra szemlélteti.
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2. ábra: Ha nem fogyaszt húst, miért nem?
Forrás: Saját szerkesztés, 2018.
A legtöbben (30,6 %) a bonyolult az elkészítése válaszlehetőséget jelölték be. Utána
következett az egyéb (19,9 %), majd az egészségügyi okokból (18,9 %). Az egyéb lehetőséghez
érkezett válaszok között szerepelt a vegetáriánus, a nincs időm elkészíteni, illetve a nem
kívánja.
4.3. Húsvásárlást befolyásoló tényezők
A 3. táblázatban foglaltam össze azokat a tényezőket, amelyek a leginkább befolyásolhatják a
húsvásárlást. Itt feltűnik az egészséges életmóddal is összefüggésbe hozható zsírtartalom,
frissesség, valamint az is, hogy a terméket Magyarországon állították-e elő.
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3. táblázat: Húsvásárlást befolyásoló tényezők
Átlag Szórás
A hús frissessége.
Külső megjelenése, állaga.
A hús higiénikusan van kihelyezve.
Pozitív tapasztalat a hússal kapcsolatban (pl. ízletesség).
A kiválasztott hús ára megfelelő számomra.
A szavatossági idő lejárata még messze van.
A húst Magyarországon állították elő.
A hús könnyű elkészíthetősége.
A húst akciós áron árusítják.
A hús előállításához nem használtak genetikailag
módosított takarmányt.
A húst az Európai Unióban belül állították elő.
A húsnak alacsony a zsírtartalma.
A húson állatjólétre utaló igazolás van.
A hús eredete egészen a termelőig nyomon követhető.
A hús előállítása környezetbarát módon történt.
A hús bio minősítésű.
Forrás: Saját szerkesztés, 2018.

4,740
4,680
4,650
4,520
4,170
4,150
3,640
3,570
3,420

0,708
0,737
0,758
0,821
0,938
1,075
1,248
1,190
1,131

3,380 1,410
3,230
3,220
3,140
3,060
3,020
2,570

1,385
1,337
1,313
1,360
1,251
1,227

Relatív
Szórás %
14,9
15,7
16,3
18,2
22,5
25,9
34,3
33,3
33,1
41,7
42,9
41,5
41,8
44,4
41,4
47,7

A legelső befolyásoló tényező a vásárlók körében a hús frissessége volt (átlag: 4,470), emellett
itt volt a legalacsonyabb a szórás is (σ: 0,708), ami azt jelenti, hogy itt volt a legnagyobb
egyetértés a válaszadók között. Következő értékünk a külső megjelenés és állag (átlag: 4,680),
amelyben szintén elég nagy egyetértés született (σ: 0,737), majd azt követi a higiénikus
kihelyezés (átlag: 4,650), amely nem sokkal van elmaradva az előzőtől, a 0,758-as szórástól.
Itt kiderült az is, hogy a nők 3,34 %-a figyel oda a hús alacsony zsírtartalmára szemben a férfiak
3,02 %-ával. Szintén a nők kerültek többségbe (4,25 %) a szavatossági idő lejártával
kapcsolatban is a férfiakkal (3,99 %) szemben. A hús frissességére a női válaszadók 4,73 %-a
voksolt, még a férfiak 4,75%-a. A második legtöbbet jelölt válasz a külső megjelenés és az állag
volt, amelyre a férfi válaszadók 4,65 %-a szavazott, míg a nők 4,7 %-a. A harmadik
legfontosabb szempont a hús higiénikus kihelyezése, amelyet szintén inkább a nők (4,68 %)
tartanak szem előtt, mintsem a férfiak (4,61 %) (p<0,05).
4.5. Halfogyasztás gyakorisága
A magyar lakosság legnagyobb része szezonális termékként tekint a halra. A következő kérdés
során a vásárlók halfogyasztásának gyakoriságára kérdeztem rá. Ezt a 3. ábra szemlélteti. Itt a
lehetséges válaszok között volt az is, hogy soha nem fogyaszt halat, valamint az is, hogy ritkán.
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3. ábra: Halfogyasztás gyakorisága
Forrás: Saját szerkesztés, 2018.
A válaszadók 39,1 %-a havonta 2 – 3 alkalommal eszik, míg 37,8 %-a ritkábban, mint havonta.
A válaszadók mindössze 0,2 %-a fogyaszt valamilyen halat naponta, míg 11,4 %-a egyáltalán
nem. Azok, akik egészségtudatosnak is tekintik magukat meg nem is, közülük 40,9 % havonta
2-3 alkalommal eszik halat. Azok, akik nagyon egészségtudatosak, ők hetente 1-2 alkalommal
fogyasztanak.
Ha szemrevételezzük az iskolai végzettséget, akkor elmondhatjuk, hogy a felsőfokú
végzettségűek, diplomások 47,0 %-a havonta 2-3 alkalommal fogyasztanak halat, míg a
középfokú végzettségűek, szakmunkások és maximum 8 általános végzettségűek ritkábban,
mint havonta (p<0,05).
4.6. Halfogyasztás elutasításának indokai
Kérdőívemben annak az okait kerestem, hogy miért nem fogyaszt halteméket a válaszadó, vagy
ha csak ritkán fogyaszt, akkor azt mikor teszi. Ennek eredményét a 4. ábra reprezentálja. Ugyan
mindenkinek megvan a saját véleménye a különböző élelmiszerekről, az emberek nagyobb
többsége nem szereti a halat, nagyon ritkán vagy soha nem is fogyaszt. A 4. ábra a halmentes
étrendet követők által felsorakoztatott indokokat mutatja be (p<0,05).
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4. ábra: Halfogyasztás elutasításának indokai
Forrás: Saját szerkesztés, 2018.
A legtöbben (45,3 %) önmagában nem szeretik a halat, míg 16 % arra hivatkozik, hogy
bonyolult az elkészítése. A válaszadók 13,3 %-a nem engedheti meg magának azt, hogy ilyet
fogyasszon. 12,1 % az egyéb lehetőséget választotta, ahová olyan válaszok kerültek, mint a
rossz emlékek, szálkák miatti fogyasztási rituálé. A megkérdezettek mindösszesen 2,00 %-a
vegetáriánus, míg 1,3 %-a egészségügyi okokból nem fogyaszt.
A ritkán fogyasztók körében arra az időpontra vagy eseményre voltam kíváncsi, amikor
terítékre kerül a hal. A fogyasztók túlnyomó többsége karácsonykor eszik halat, de néhány
válasz között megjelent a nyaralás, a húsvét, illetve a horgászat is.
4.7. Információgyűjtés
A vásárlók többsége szeret megfelelően értesülni arról, hogy milyen terméket fogyaszt, ám nem
minden esetben egyszerű információt szerezni. Az 5. ábra azt reprezentálja, hogy azok, akik a
boltban vásárolnak különböző húsféléket, jelen esetben halat, milyen információ forrásból
tájékozódnak.
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5. ábra: A válaszadók hány százaléka gyűjt információt az adott forrásból?
Forrás: Saját szerkesztés, 2018.
Jól látható, hogy a többség (83,1 %) a családtagok tanácsai alapján veszi meg a különböző
haltermékeket, míg 81,4 % a csomagoláson található címkék alapján választ. 78 %-ban szerzik
be a szükséges információt a barátoktól és ismerősöktől, míg mindösszesen 22,5 % fogadja meg
a háziorvos tanácsát. Ennél is kisebb, 22,0 % pedig a környezet- és állatvédő csoportokét. Közel
azonos arányban állnak a gyártóktól származó információk (49,4 %) és a bolti reklámanyagok,
katalógusok (49,2 %).
Érdekesség, hogy az internetes fórumok és cikkek 61,4 %-ban vannak jelen, viszont biztató,
hogy a húsos pultban található információkat (63,9 %) is alapul veszi a fogyasztó, és kikéri az
eladóhelyi személyzet segítségét (78,0 %) is.
Statisztikai összefüggést találtam az internetes fórumokról és cikkekből való tájékozódás és az
életkor között A 14-18 év közöttiek 66,0%-a szerez a világhálóról információt, míg a 19-25 év
közöttiek 64,3 %-a. Az 56 év felettiek 58,1 %-a azonban már nem informálódik ebből a
forrásból (p<0,05).
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5. Következtetések és javaslatok
A megkérdezettek fogyasztási szokásai teljesen különbözőek. Igaz ez a halra és más egyéb
húsfélékre is. Azok, akik nem fogyasztanak semmilyen húst, nagyon eltérő véleményen vannak.
Fontos tényezőnek tartják az árat, amit általában minden olyan válaszadó megjelölt, akik a
húsfogyasztást elutasítják az ár miatt, így egy-egy nagyobb akció mellett több termék is eladásra
kerülhet.
A húsvásárlást különböző tényezők befolyásolják. Ezek változó módon hathatnak egyes
fogyasztókra, hiszen nem mindenki tartja fontosnak az egyik, illetve a másik tényezőt. Mint az
kiderült az eredményekből, a hús frissessége, megjelenése és állaga, valamint higiénikus
kihelyezése jelentősen befolyásolja a vásárlókat a döntésben. Ebből következtetésként
levonható, hogyha egy termék figyelemfelkeltő csomagolása vagy ízléses kihelyezése növeli a
vásárlás valószínűségét. Javaslatként fogalmaznám meg a termelők számára, hogy kiemelten
fontos olyan egységes csomagolás kialakítása, amely tartalmaz minden szükséges információt
az adott termékről, valamint megragadja a vevő figyelmét.
Magyarországon halat az emberek leggyakrabban karácsonykor fogyasztanak, azonban egyre
inkább beivódik a köztudatba az egészséges táplálkozás trend, amelynek köszönhetően akár
már havonta egyszer terítékre kerül valamilyen halfajta.
Az általam készített kérdőívből egyértelmű választ kaptunk arra, hogy a hal szezonális ételnek
számít Magyarországon, így nem véletlenül alacsony az egy főre jutó halfogyasztás az európai
országokhoz képest. Sokan a nehéz elkészíthetőség miatt nem fogyasztanak, míg mások nem
szeretik, de ennek a kiküszöbölésére a termelők már olyan késztermékeket állítanak elő,
amelyeket pár perc alatt meg lehet sütni. Ugyanakkor népszerűsítésükben hiányosságok
vannak, több kezdeményezésre lenne szükség, mivel nem jut el a lakosság nagy részéhez az
információ.
A fogyasztók többsége információit halvásárlás előtt leginkább a családtagoktól és a barátoktól
szerzi. Igy előfordulhat, hogy valaki a korábbi rossz élmények miatt (túl szálkás volt egy halfaj,
pocsolyaíze volt) negatív tapasztalatait fogja továbbadni. A rossz tapasztalatok miatt nem fog
vásárolni a későbbiekben sem halat, és negatívan befolyásol másokat is. Ennek kiküszöbölésére
lennének alkalmasak a termékkóstoltatók.
Ugyan az egészségtudatos táplálkozás egyre nagyobb teret nyer az egész világon, ezt a
termelők, főként a haltermelők, nem használják ki eléggé. Különféle eszközöket lehetne
bevonni azért, hogy népszerűsítsék saját termékeiket, például egy-egy nagyobb áruházban
termékkóstoltató promóció keretében, amely általában vásárlással végződik. Erre a célra
véleményvezetőket, például sikeres és elérhető sportolókat is fel lehet kérni, mivel általában
jobban befolyásolja döntésünket egy híres ember, mint egy újságbéli reklám. Egy sikeres és
népszerű vízilabdázó, aki az adott terméket jóízűen fogyasztja, generálhat egyfajta ingert a
fogyasztóban, s talán legközelebb ő is azt a terméket fogja választani.
Továbbá fontos szerepet tölthetnek be a különböző főzőműsorok, illetve internetes felületek is,
ahová számos receptet lehetne feltenni azért, hogy a fogyasztó nyitott legyen az új dolgokra, és
próbálja meg elsajátítani azokat. Sokak számára az egészségtudatosságot a csirke jelenti, ám az
étrendbe a vitaminokban és az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokban
gazdag halat is be lehetne vezetni úgy, hogy legalább egy hónapban egyszer vagy kétszer
asztalra kerüljön.
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Absztrakt
A beállított kísérlet célja, annak megállapítása, hogy egy új fermentációs eljárással előállított
probiotikum miképpen befolyásolja a brojlerek termelési paramétereit. A vizsgálatban összesen
360 (1 napos) vegyes ivarú Ross 308 brojler került beállításra. A kísérlet 1 napos korban indult
és 42 napos korban zárult. Ezen időszak alatt a négyfázisú (prestarter, indító, nevelő, befejező)
takarmány és ivóvíz ad libitum állt a madarak rendelkezésre. A kísérletben 3 fülke, fülkénként
60 madár (összesen 180 madár) részesült azonos kezelésben. A kísérletben két kezelést
alkalmaztunk: K0 (kontroll) és K1 (kísérleti takarmány). A K0 kezelésben a brojlerek a
szükségleteiknek megfelelő energia (AMEn) és táplálóanyag tartalmú prestarter, indító, nevelő
és befejező takarmányt kaptak (Magyar Takarmánykódex, 2004). A K1 takarmányt egy új kettős
fermentációs technológiával előállított probiotikumos készítménnyel egészítettünk ki. A
készítményben a mikroorganizmusok a saját biológiai mátrixukban kerülnek bevitelre, így a
Lactobacillus-, Bifidobaktérium törzsek által előállított metabolitok (vitaminok, szerves savak)

44

is jelen vannak a készítményben. A takarmány táplálóanyag és ásványi anyag tartalmának
meghatározása Wendee-i analízissel történt. A vizsgálat során a madarak súlya, a kísérlet 1.,
10., 21., 32. és 42.napján került megmérésre. Feljegyzésre került továbbá a napi takarmány
felvétel és meghatározásra került a napi súlygyarapodás, a fajlagos takarmány-, energia és
fehérje értékesítés. A kísérleti adatok statisztikai értékelését kétmintás t-próbával végeztük el.
A szignifikáns kezeléshatást P <0,05 szinten vizsgáltuk (SAS, 2010). A kísérleti adatok azt
mutatták, hogy a probiotikum alkalmazása pozitív hatással volt a termelési paraméterekre. A
kísérleti takarmány etetésekor szignifikánsan (P<0,05) nőtt a brojlerek záró súlya (K0: 2590
g/madár, K1: 2717 g/madár) továbbá javult a napi súlygyarapodás mind a négy fázisban
(prestarter, indító, nevelő, befejező) (K0: 19; 45; 89; 89 g/nap/madár és K1: 19 ,47, 85, 104
g/nap/madár) valamint a teljes kísérlet során (K0: 61 g/nap/madár és K1: 64 g/nap/madár)
(P<0,05). A K1 csoportban ugyancsak mind a négy fázisban valamint a kísérlet teljes ideje alatt
szignifikánsan (P<0,05) csökkent a takarmány felvétel (K0: 5, 83, 133, 199, 420 g/nap/madár
és K1: 4, 73, 119, 172, 369 g/nap/madár), javult a fajlagos takarmányértékesítés (K0: 0,26;
1,47; 1,45; 1,88; 1,32 kg/kg súlygyarapodás és K1: 0,21; 1,31; 1,31; 1,37; 1,12 kg/kg
súlygyarapodás) továbbá a fajlagos energia (AMEn) (K0: 31,2; 183,5; 186; 244,5 MJ/kg
súlygyarapodás és K1: 26,3; 163,9; 167,9; 177,8 MJ/kg súlygyarapodás) és a fajlagos fehérje
(K0: 55,1; 298,4; 276,6; 343,36 g/kg súlygyarapodás és K1: 46,5; 266,7; 249,6; 249,9 g/kg
súlygyarapodás) felhasználás is (P<0,05). A kísérletben kapott adatok alapján megállapítható,
hogy az új fermentációs eljárással előállított probiotikum alkalmazása esetén van lehetőség a
brojlerek termelésének javítására.
Kulcsszavak: brojler, probiotikum, termelési paraméterek
1.

Bevezetés

A tudomány fejlődésével egyre jobban megismerjük a takarmányban megtalálható táplálóanyagok kémiai szerkezetét és fizológiás hatásait, ezáltal sokkal hatékonyabb takarmány
kiegészítők fejleszthetők ki. Amióta az antibiotikumokat, mint hozamfokozókat 2006-ban
betiltották az Európai Unióban a gazdasági haszonállatok takarmányozásában, a baromfitartás
két legnagyobb problémája az elhalásos bélgyulladás és diszbakteriózis állományszintű
növekedése figyelhető meg. A diszbakteriózis vagy más néven diszbiózis a hasznos és káros
bélmikroflóra, káros baktériumok irányába történő arány felborulását jelenti, mely
bizonyítottan hatással van a brojlerek egészségére és teljesítményére (4). A bélcsatorna a
madarak legnagyobb szerve, melynek működése a kiegyensúlyozott bélflóra fenntartásán
múlik. Ha a bélcsatorna egészségi állapota nem megfelelő az alábbi hatások figyelhető meg:
csökkent növekedés, kevésbé egyöntetű állomány, nem megfelelő emésztés (gyengébb
zsírfelszívódás), állategészségügyi problémák (9). Az madarak bélflóráját baktériumok,
vírusok, gombák és egysejtűek alkotják. A baromfi szervezetében közel 800 féle baktérium
található. A baktériumok az állatok termelését, egészségi állapotát többféle módon
befolyásolhatják: segítik az emésztést és támogatják a szervezet védekezőképességét (3). A
bélcsatorna egészségi állapotát a takarmány probiotikummal történő kiegészítésével javíthatjuk
(2, 5, 7, 14). A probiotikum egy olyan élő mikroflórás készítmény, mely képes stabilizálni a
madarak bélflóráját (8). Ezek a mikroorganizmusok képesek olyan enzimeket termelni, melyek
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támogatják az állatok (pl. sertés, baromfi) emésztési folyamatait, továbbá gátolják a pathogen
baktériumok elszaporodását. A probiotikumok lehetnek tejsavtermelő baktérium termékek
(Lactobacillus, Enterococcus, Pedicococcus stb.) vagy más különböző baktérium spórák (8,17).
A fermentációs technológia során az élő mikroorganizmusok (baktériumok) a takarmány
táplálóanyagaiban eltérő változásokat idézhetnek elő pl.: szénhidrátok lebontásával a
baktériumok különböző metabolitokat állítanak elő (aminosavak, enzimek, vitaminok,
antibiotikumok, melyek kedvező hatással rendelkeznek (10).
A kísérlet célja, annak megállapítása, hogy egy fermentációs eljárással előállított új
probiotikum miképpen befolyásolja a brojlerek termelési paramétereit a teljes nevelési időszak
során. A készítményben a mikroorganizmusok a saját biológiai mátrixukban kerülnek bevitelre,
így a baktériumok (Lactobacillus-, Bifidobaktérium törzsek) által előállított metabolitok
(vitaminok, szerves savak) is jelen vannak a készítményben.
2. Anyag és módszer
2.1. Kísérleti állatok
A kísérletbe összesen 360 (1 napos) vegyes ivarú Ross 308-as brojler hibrid került beállításra
(1. kép). A madarak napos korban érkeztek a kísérleti telepre (Debreceni Egyetem,
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Kísérleti telep,
Kismacs). A kísérlet az első életnaptól indult és 42 napos korban zárult. Ezen időszak alatt a
négyfázisú (prestarter, indító, nevelő, befejező) takarmány és ivóvíz ad libitum állt a madarak
rendelkezésre.
1. kép: Egy napos Ross 308-as brojler hibridek

Forrás: saját kép
2.2. Állatok elhelyezése
A 360 brojler egy istállóban volt elhelyezve (2. kép). A madarakat 6 mélyalmos tesztfülkében
(egyformán 3,35m2), véletlenszerűen helyeztünk el (3. kép). A fülkék alomanyaga fűrészpor
volt. Az állatházba 60 brojlert helyeztünk el fülkénként és kezelésenként 3 fülke állt
rendelkezésre, így összesen 180 madár részesült azonos kezelésben. Az állatokat a kísérlet teljes
időtartalma alatt -kezeléstől függetlenül- ugyanolyan körülmények között tartottuk. Két
ventilátor biztosította a szellőzést, gázégő a fűtést, a hőmérsékletet (fogadáskor 32-34 °C, majd
hetente 2 °C-kal csökken) automatikus programozás szabályozta. A világítási programot a
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Schothorst Kutatóintézet (Hollandia) javaslata alapján állítottuk be (23 óra világítás: 1 óra sötét
periódus az első 4 napban; majd 8 óra világítás 6 óra sötét periódus, max 4 óra sötét) (16). Az
elhullásokat, beleértve az elhullás lehetséges okát, továbbá a kísérlet szempontjából szükséges
további információkat naponta jegyeztük fel.

2. kép: A kísérleti istálló

3. kép: Madarak elhelyezése, tesztfülke

Forrás: saját kép

Forrás: saját kép

2.3. Kezelés, kísérleti takarmány összetétele, számított táplálóanyag tartalma
A kísérlet során két kezelést alkalmaztunk: kontroll (K0) és kísérleti takarmány (K1). A
takarmány összetétele kukoricára és szójára volt alapozva. Mindkét kezelésben a brojlerek a
szükségleteiknek megfelelő energia (AMEn) és táplálóanyag tartalmú takarmányt kaptak (11).
A K1 takarmányt egy kettős fermentációs technológiával előállított új probiotikumos
készítménnyel egészítettünk ki (0,5%). A készítményben a mikroorganizmusok a saját biológiai
mátrixukban kerülnek bevitelre, így a baktériumok (Lactobacillus-, Bifidobaktérium törzsek)
által előállított metabolitok (vitaminok, szerves savak) is jelen vannak a készítményben.
Az etetés négy fázisban történt: prestarter (1-10.napig), indító (10-22.napig), nevelő (2231.napig) és befejező (32-42.napig) (1.táblázat).
1. táblázat: A takarmányok számított táplálóanyag tartalma
Prestarter
Szárazanyag (g)
890,6
AMEn
baromfi 12,23
(MJ/kg)
Ny.fehérje (g)
215,8
Ny.zsír (g)
46,1
Ny.rost (g)
33,7
Lys (g)
13,7
Met (g)
5,7
Ca (g)
8,5
P (g)
6,3

Indító
890,3
12,47

Nevelő
891,5
12,81

Befejező
891,5
13,01

202,8
48,3
35,1
12,7
5,4
7,3
5,5

190,5
62,2
37
11,7
5,3
7,1
5,2

182,8
68,3
38,8
10,9
4,9
6,7
4,9

Forrás: saját
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2.4. Kísérletben mért paraméterek
A vizsgálat során a madarak súlya, a kísérlet 1., 10., 21., 32. és 42.napján került megmérésre.
Feljegyzésre került továbbá a fülkénkénti napi takarmány felvétel és meghatározásra került
fülkénként a napi súlygyarapodás, a fajlagos takarmány-, energia és fehérje értékesítés.
Feljegyzésre került továbbá az elhullott madarak száma és elhullási testtömege.
2.5. A takarmány kémiai analízise
A takarmány kémiai összetételének meghatározása az AOAC (2012) szabványnak megfelelően
történt (1). A takarmányok tervezett táplálóanyag tartalma megközelíti az analízis eredményeit,
a 2. táblázat ellenőrzésül szolgál a számított táplálóanyag eredményeihez.
2. táblázat: A takarmányok vizsgált táplálóanyag tartalma

Kontroll

Kezelés

Prestarter
Indító
Nevelő
Befejező
Prestarter
Indító
Nevelő
Befejező

Szárazanyag
(%)
91,72
88,86
87,81
87,56
88,23
90,11
87,92
88,13

Ny. fehérje (%)
21,7
21,69
19,65
18,57
21,67
20,72
18,58
17,74

Ny.
(%)
5,58
5,47
5,34
6,83
5,65
5,67
7,41
7,27

zsír Ny. rost Ny. hamu
(%)
(%)
3,67
5,67
3,45
5,61
3,13
4,93
3,62
4,79
3,17
5,65
2,89
5,11
3,81
4,91
3,79
4,64

2.6. Statisztikai analízis
A kísérleti adatok statisztikai értékelését kétmintás t-próbával végeztük el. A szignifikáns
kezeléshatást P <0,05 szinten vizsgáltuk (SAS, 2010) (15).
3.

Eredmények és azok értékelése

A kísérleti adatok azt mutatták, hogy a probiotikum alkalmazása pozitív hatással volt a
termelési paraméterekre.
A brojlerek teljesítményét reprezentáló adatok (záró súly, takarmányfelvétel, napi
súlygyarapodás, fajlagos takarmányértékesítés és fajlagos energia és fehérje értékesítés) a 3-8.ik táblázatokban vannak összesítve. Általánosságban megállapítható, hogy a kontroll és a kezelt
csoportok teljesítményre vonatkozó adatok között szignifikáns különbség volt tapasztalható
(P<0,05).
A kísérleti takarmány etetésekor szignifikánsan (P<0,05) nőtt a brojlerek záró súlya (g/madár)
továbbá javult a napi súlygyarapodás (g/nap/madár) az indító és befejező fázisban valamint a
teljes kísérlet alatt (P<0,05) (3.tábázat, 4. táblázat).
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3. táblázat: A kezelés hatása a brojlerek záró súlyára (g/madár)
Kontroll
(K0)

Kezelés
(K1)

RMSE*

Induló súly (1 napos korban)
(g/madár)

39

39

0,2

Záró súly (42 napos korban)
(g/madár)

2590 a

2717 b

93

*Root mean square error.
a,b
P<0,05 szinten szignifikáns különbség
4. táblázat: A kezelés hatása a brojlerek napi súlygyarapodására (g/nap/madár)
Napi
súlygyarapodás
Kontroll
(g/nap/madár)
(K0)

Kezelés
(K1)

RMSE*

Prestarter (1-10 nap)

19

19

2

45

47 b

3

85

89

1

89 a

104 b

13

61 a

64 b

2

Indító (10-22 nap)
Nevelő (22-32 nap)
Befejező (32-42 nap)
Teljes kísérlet (1-42 nap)

*Root mean square error.
a,b
P<0,05 szinten szignifikáns különbség
A kezelt csoportban (K1) mind a négy fázisban, valamint a kísérlet teljes ideje alatt
szignifikánsan (P<0,05) csökkent a takarmány felvétel (g/nap/madár) és javult a fajlagos
takarmányértékesítés (kg takarmány /kg súlygyarapodás) (5. táblázat, 6.táblázat).
5. táblázat: A kezelés hatása a brojlerek takarmányfelvételére (g/nap/madár)
Takarmányfelvétel
(g/nap/madár)

Kontroll
(K0)

Kezelés
(K1)

RMSE*

Prestarter (1-10 nap)

5a

4b

1

Indító (10-22 nap)

83 a

73 b

7,3

Nevelő (22-32 nap)

133 a

119 b

11

Befejező (32-42 nap)

198 a

172 b

18

Teljes kísérlet (1-42 nap)

420 a

368 b

36

*Root mean square error.
a,b
P<0,05 szinten szignifikáns különbség.
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6. táblázat: A kezelés hatása a brojlerek fajlagos takarmány értékesítésére (kg
takarmány /kg súlygyarapodás)
Fajlagos takarmány értékesítés
(kg takarmány /kg súlygyarapodás) Kontroll
(K0)

Kezelés
(K1)

RMSE*

Prestarter (1-10 nap)
Indító (10-22 nap)

0,3 a

0,2 b

0,04

1,5 a

1,3 b

0,1

Nevelő (22-32 nap)

1,5 a

1,3 b

0,1

Befejező (32-42 nap)

1,9 a

1,4 b

0,4

1,3 a

1,1 b

0,1

Teljes kísérlet (1-42 nap)

*Root mean square error.
a,b
P<0,05 szinten szignifikáns különbség.
A kezelés hatására minden fázis során javult a fajlagos energia (AMEn) (MJ/kg súlygyarapodás)
és a fajlagos fehérje felhasználás (g/kg súlygyarapodás) (P<0,05) (7. táblázat, 8. táblázat).
7. táblázat: A kezelés hatása a brojlerek fajlagos energia felhasználására (MJ /kg
súlygyarapodás)
Fajlagos energia felhasználás
Kontroll
(AMEn)
(K0)
(MJ/kg súlygyarapodás)
Prestarter (1-10 nap)
31,2 a

Kezelés
(K1)

RMSE*

26,3 b

4,9

183,5 a

163,9 b

13,5

186 a

167,9 b

11,7

244,5 a

177,8 b

46,8

Indító (10-22 nap)

Nevelő (22-32 nap)

Befejező (32-42 nap)

*Root mean square error.
a,b
P<0,05 szinten szignifikáns különbség.
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8. táblázat: A kezelés hatása a brojlerek fajlagos fehérje felhasználásra (g/kg
súlygyarapodás)
Fajlagos fehérje felhasználás
(g fehérje /kg súlygyarapodás)

Kontroll
(K0)

Kezelés
(K1)

RMSE*

55,1 a

46,5 b

8,8

298,4 a

266,7 b

21,9

276,6 a

249,6 b

17,4

343,6 a

249,9 b

65,7

Prestarter (1-10 nap)

Indító (10-22 nap)

Nevelő (22-32 nap)

Befejező (32-42 nap)

*Root mean square error.
a,b
P<0,05 szinten szignifikáns különbség
4. Következtetések
A szakirodalmi adatok alapján várt pozitív hatást tapasztaltunk a probiotikum alkalmazása
során. Inatomi (2015) és Mountzouris et al. (2015) brojlerekkel végzett kísérletük során szintén
szignifikáns növekedést tapasztaltak probiotikum etetés hatására a termelési paraméterekben, a
kontroll csoporthoz képest (6, 13). Pro-, pre- és szimbiotikum hatásának összehasonlításával
végzett kísérletet Mookiah et al. (2014). Az eredményeik alapján megállapították, hogy a
szimbiotikummal etetett csoport eredményei szignifikánsan nem különböztek a másik két
csoporttól, vagyis a pro- és prebiotikum szinergista hatása nem érvényesült. Tehát több kísérleti
eredménye alapján a probiotikum hatására történt szignifikáns javulás, ezért hozamfokozás
szempontjából a takarmány kiegészítése probiotikummal ajánlott (2, 4, 12, 14).
A kísérleti adatból az alábbi fontosabb következtetések vonhatók le:
• a probiotikum alkalmazása pozitív hatással volt a brojlerek termelési paramétereire
a nevelési időszak során a kontroll csoporthoz képest
• nőtt a brojlerek záró súlya, javult a napi súlygyarapodás és csökkent a takarmány
felvétel (P<0,05)
• javult a fajlagos takarmányértékesítés, a fajlagos energia (AMEn) és a fajlagos
fehérje felhasználás is (P<0,05).
A kísérletben kapott adatok alapján megállapítható, hogy az új fermentációs eljárással előállított
probiotikum alkalmazásával van lehetőség a brojlerek termelésének javítására.
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Absztrakt
Az egyes állattartási módszerek, az alkalmazott korszerű-, és kevésbé korszerű eljárások
különféle módon és mélységben hatnak a környezetre. Az állattartás legfőbb környezeti
vonatkozásai az állat anyagcseréjéhez kapcsolódnak, melynek során az állat az elfogyasztott
takarmányt hasznosítva a felesleget üríti, s ennek következményeként tápanyagokban gazdag
trágya keletkezik. A gazdasági állatokkal összefüggő ammónia emisszió egy kritikus
környezetszennyező tényező. Az állatok N-ürítése csökkenthető, ha a tápok fehérje és aminosav
tartalmát minél pontosabban közelítjük az állat szükségletéhez. Az ammónia emissziót
befolyásoló legfontosabb takarmányozási lehetőségek az ürített N arányának csökkentése a
vizelettel, a tápok fehérjetartalmának csökkentése megfelelő aminosav kiegészítéssel, több
takarmányozási fázis használata, továbbá a vizelet és a bélsár pH-jának csökkentése.
Kutatásunk során a fehérjecsökkentés hatékonyságát vizsgáltuk kísérleti körülmények között.
Vizsgálatainkat a Czakó J. által megfogalmazott anyagforgalmi kísérletekre vonatkozó
metodika alapján végeztük el, „B” genotípusba sorolható Magyar Nagyfehér
sertésállománnyal. Egy hagyományos fehérjetartalmú tápsor (kontroll) mellett egy 1,5 (1.
kezelés), illetve egy 3%-al (2. kezelés) kisebb fehérjetartalmú tápot etettünk csoportonként
azonos kezdősúlyú ártányokkal. Az állatokat csoportosan hizlaltuk. Minden tipikusnak
tekinthető takarmányozási fázisban 6-6 állatot egyedi kihasználási ketrecbe helyeztünk és teljes
N-forgalmi vizsgálatot végeztünk négy takarmányozási fázisban, választott malac kortól
vágásig. Így kaptuk a következő eredményeket. Az összes ürített N, illetve a bélsárral és a
vizelettel ürített N mennyiségének változása az elvárásoknak megfelelően alakult. A csökkentett,
fehérjetartalmú tápokat fogyasztó állományoknál minden fázis esetében alacsonyabb ürítési
értéket kaptunk a kontroll csoporthoz viszonyítva. N emészthetőség szempontjából is a
fehérjecsökkentett tápok etetése esetében kaptunk jobb eredményeket. A kisebb fehérjetartalmú
tápot fogyasztó állatok N-retenciója szintén minden fázisban kedvezőbb volt. A kapott
eredmények részben az emészthetőség javulásával, részben pedig a kisebb karbamid ürítéssel
magyarázhatók. Az ammónia leltár számításakor jelenleg hazánkban 34%-os N-retencióval
számolunk a 20-50 kg közötti és az 50 kg-nál nagyobb hízó sertéseknél. Eredményeink alapján
ezek az értékek a valóságban lényegesen kedvezőbbek, amit egyéb más irodalmi adatok is
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megerősítenek. További fontos eredményünk, hogy a hizlalás során a különböző korcsoportú
állatok a N- és TAN ürítés szempontjából eltérően reagálnak a tápok fehérjecsökkentésére és a
fehérjecsökkentés hatása nem additív, hanem csökkenő hatékonyságú.
Összességében tehát elmondható, hogy a tápok fehérjetartalmának csökkentése megfelelő
aminosav kiegészítéssel, hatékony módszer a sertéshízlalásból származó ammónia emisszió
csökkentésére, ez által az állattenyésztés környezetterhelésének mérséklésére.
Kulcsszavak: Ammónia emisszió, fehérje csökkentés, környezetterhelés, sertéstakarmányozás
1. Bevezetés
Az állattartó telepek számos káros környezeti hatás potenciális forrásai. Az állattartás legfőbb
környezeti vonatkozásai az állat anyagcseréjéhez kapcsolódnak, melynek során az állat az
elfogyasztott takarmány egy részét hasznosítja, a felesleget pedig üríti, s ennek
következményeként tápanyagokban gazdag trágya keletkezik. Az állatok nitrogén ürítése
fontos része a N-ciklusnak, azonban a túlzott nitrogénterhelés környezeti problémákat okozhat,
mint például az egyensúlyi mértéken felüli ammónia emisszió. Az EU direktívák az ammónia
kibocsájtására vonatkozóan szigorodnak. A karon jelenleg is folyó átfogó kutatást végzünk a
sertéstartással összefüggő ammónia emisszó csökkentésének érdekében. Cél az integrált
szemléletmódnak megfelelően, hogy az állat minél kevesebb N-t ürítsen, és az ürített mennyiség
a szántóföldekre juttatva ne illanjon, vagy szivárogjon el, mint szennyezőanyag, hanem a
növények számára felvehető, hasznosítható legyen. Ammónia kibocsátás az állattenyésztés
több szintjén jelentkezik, mely során a veszteségek jelentősen eltérőek lehetnek. Ebből
következően több fronton lehet beavatkozni annak érdekében, hogy csökkentsük az ammóniakibocsátást az állattenyésztés vonatkozásában. Alapvetően két különböző beavatkozási
stratégiát lehet elkülöníteni. Az első egy elő-kiválasztás megközelítésű szemlélet, mely során
az állatok takarmányozásával, a fehérje bevitel csökkentésével már a létrejövő ammónia
mennyiségét csökkenthetjük a gazdaságban. A második a trágya utólagos kezelésével csökkenti
az ammónia-kibocsátást. A következőkben az első stratégiában rejlő lehetőségekhez
kapcsolódó vizsgálataim eredményét szeretném ismertetni.
2. Irodalmi áttekintés
2.1. Az állattenyésztés környezeti hatásai
Az állattartási technológiák színvonala hazánkban nagyon változatos, rossz körülmények között
dolgozó gazdaságok éppúgy működnek, mint korszerű nagygazdaságok. Az egyes állattartási
módszerek, az alkalmazott korszerű-, és kevésbé korszerű eljárások különféle módon és
mélységben hatnak a környezetre.
Az állattartó telepek potenciálisan számos káros környezeti hatás kialakulásához járulnak
hozzá: a környezeti levegő összetételének megváltozása (NH3, SO2, NOx); eutrofizáció (N, P);
az üvegházhatás fokozódása (CO2, CH4, N2O); vízkivétel (felszín alatti víz használata); helyi
zavaró hatások (bűz, zaj); diffúz peszticid-kibocsátás; a felszíni és felszín alatti víz, a földtani
közeg szennyezése. Az állattartás legfőbb környezeti vonatkozásai az állat anyagcseréjéhez
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kapcsolódnak, melynek során az állat az elfogyasztott takarmányt hasznosítva a felesleget üríti,
s ennek következményeként tápanyagokban gazdag trágya keletkezik. Az állattartás
vonatkozásában tehát a legfőbb gondot a trágyakezelés okozza, ami jelentős környezeti
kockázatot hordoz [3], [8].
Az ammónia emisszió
A mezőgazdasági termelők állandó nyomás alatt állnak, hogy minimalizálják gazdálkodásuk
környezetre gyakorolt hatását. Bár a legtöbb környezetvédelmi aggály, ami az állattartással
kapcsolatos, az elmúlt két évtizedben a vízminőségre összpontosult, napjainkban a levegő
minőségének kérdése is egyre nagyobb figyelmet kap. Ugyanis azokon a területeken, ahol
intenzív állattenyésztés zajlik, a légköri ammónia-kibocsátás nagymértékű emelkedése volt
megfigyelhető az elmúlt évek során. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének
(EPA) becslése szerint az állati mezőgazdasági ammónia kibocsátás 50-85%-át teszi ki a teljes
ember-okozta ammónia kibocsátásnak az Egyesült Államokban (marha: 43.4%,
baromfiak:26.7%, sertés:10.1%, trágyázás:9.5%). Egy nemrégiben készült tanulmány az
ammónia-kibocsátást azonosította a levegő-minőség romlás legfontosabb tényezőjeként
regionális, nemzeti és nemzetközi szinten is. A negatív hatások számtalanok. A légköri
ammónia lerakódása a felszíni vizek eutrofizálódásához vezethet ott, ahol a foszforkoncentráció elegendő ahhoz, hogy segítse a káros alga-növekedést. A tápanyagok feldúsulása
és az eutrofizáció számos vízi állatfaj pusztulását okozhatja. Az ammónia lerakódás alacsony
pufferkapacitású talajon talaj savanyodást és bázikus kation kimerülést eredményezhet.
Amellett, hogy hatással van a vizekre, növényekre és a talaj rendszerekre, az ammónia reagál
más vegyületekkel, és 2,5 mikronnál kisebb méretű légköri részecskéket, úgynevezett PM2.5szemcsés anyagot alkot. Ezek az anyagok számos, a közelmúltban folyt közegészségügyi
vizsgálat eredménye alapján összefüggésbe hozhatók jelentős légzőszervi, szív- és érrendszeri
megbetegedések kialakulásával. Ezeket a problémákat súlyosbítja, hogy az elpárolgott
ammónia több száz mérföldre is eljuthat származási helyétől [4].
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Az ammónia keletkezése az állattenyésztésben
Az a nitrogén, ami a fehérje metabolizmus során nem épült be az állati szervezetbe az
kiválasztódik karbamid formájában (emlősöknél) vagy húgysav formájában (madaraknál) a
vizelettel valamint karbamid, ammónia, és fehérje formájában az ürülékkel. További mikrobális
tevékenységek hatására a trágya bomlásának indul és az ammónia a levegőbe jut. Ez a folyamat
a N-ciklus része, melyet nem részletezek, csupán a 1. számú ábrával szeretném összefoglalni
[4], [6].

1. ábra: A N-ciklus
Forrás: Füleky, 1999 [12]
Ammónia kibocsátás az állattenyésztés több szintjén történik, mely során a veszteségek
jelentősen eltérőek lehetnek. Ennek eredményeként több lehetőség van arra, hogy csökkentsük
az ammónia-kibocsátást az állattenyésztés vonatkozásában.
Két különböző stratégiát lehet elkülöníteni. Az első stratégia egy elő-kiválasztás megközelítésű
szemlélet, mely során az állatok takarmányozásával már a létrejövő ammónia mennyiségét
csökkentjük a gazdaságban. A második stratégia a trágya utólagos kezelésével csökkenti az
ammónia-kibocsátást [4].
Néhány konkrét adat a sertéstartásra vonatkozóan
A sertéstartás fő környezetvédelmi vonatkozása az előzőekben említetteknek megfelelően az
állat anyagcseréjéhez kapcsolódik, mely során az állat takarmányt fogyaszt és emészt, majd a
felesleget üríti, melynek következményeként tápanyagokban gazdag trágya keletkezik. (2.
ábra)
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2. ábra: Hízósertések N-forgalma és az NH3 emisszió alakulása [10]
Forrás: Aarnink, 2007
Általánosan elfogadott becslések és a fenti ábra adatai szerint a sertéstartás során a nitrogén
fogyasztása, hasznosulása, illetve vesztesége a következők szerint alakul:
•
•
•

30% az állat szöveteibe beépül
50% vizelettel távozik
20% pedig bélsárral távozik.

A keletkezett ürülék (vizelet+bélsár) összes nitrogéntartalma tehát 70%, melyből:
• 31% távozik a levegőbe ammónia formájában
• 38% távozik a földekre kijutott trágya formájában.
A keletkező trágya N-tartalmak közel 50%-a nem hasznosul a mezőgazdaságban, hanem a
környezetet terheli, az elavult és nem megfelelő tartástechnológiai, trágyakezelési és
trágyakijuttatási technológiák következtében [7], [9].
A takarmányozás hatása az állatok ammónia ürítésére
Az állatok által ürített ammónia mennyisége csökkenthető, ha már eleve kevesebb a
takarmánnyal bevitt nitrogén mennyisége. Ez megvalósítható az állatok mindenkori igényeihez
igazított
több
fázisú
takarmányozással,
vagy
alacsony
nyersfehérjetartalmú
kristályosaminosavakkal kiegészített tápok etetésével. Ezzel a módszerrel a sertések esetében,
fajtától függően 2-3% nyersfehérje-tartalom-csökkentés érhető el, amivel elkerülhető a többlet
nitrogén ürítés [3], [4].
Az UNECE Reaktív Nitrogén Munkacsoportjának kiadványa szerint, az ammónia-kibocsátás
csökkentésének az egyik legköltséghatékonyabb módszere az állati takarmányok
fehérjetartalmának optimalizálása, csökkentése. A nyersfehérjetartalom 1%-os mérséklésével
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(abszolút értékben) ugyanis akár 5-15%-kal kevesebb ammóniagáz keletkezhet az állattartás, a
trágyatárolás és a trágyakijuttatás során, a vizelet és a bélsár pH értékétől függően. Emellett a
dinitrogén-oxid emisszió is csökken, és a nitrogén felhasználásának hatékonysága is javul az
állattartás során. Az említett munkacsoport, a csökkentett fehérjetartalmú takarmányozás
megvalósításához, készített egy állatfajokra, azon belül fejlődési fázisokra osztott
takarmányozási ajánlást, melyben a csökkentési szándéktól függően három kategóriába sorolva
adja meg a takarmány nyersfehérjetartalmának ajánlott célértéket. A sertés esetében ezek a
következők:
1. táblázat: A takarmány átlagos nyersfehérje tartalma (%) [11]
Fejlődési fázisok
Kismértékű
Közepes mértékű Nagymértékű
emisszió csökkentés emisszió csökkentés emisszió csökkentés
*
vemhes koca
15-16
14-15
13-14
szoptató koca
17-18
16-17
15-16
malac <10kg
21-22
20-21
19-20
malac 10-25kg
19-20
18-19
17-18
hízósertés 25-50kg 17-18
16-17
15-16
hízósertés 50-110kg 15-16
14-15
13-14
hízósertés >110kg
13-14
12-13
11-12
*Megfelelően kiegyensúlyozott és optimális emészthető aminosav kiegészítéssel.
Forrás: Bittman és mtsai, 2014
A „nagymértékű emisszió csökkentés” kategóriában a nyersfehérjetartalom a legalacsonyabb
intervallumban mozog, ez feltételezi a legmagasabb szintű takarmányozási technológiát. Az ide
tartozó értékek tudományos kísérleteken alapulnak, alkalmazhatóságukat a gyakorlat is
igazolta. A „közepes mértékű emisszió csökkentés” és a „kismértékű emisszió csökkentés”
kategóriában szereplő nyersfehérje értékek a „nagymértékű emisszió csökkentés” kategóriából
származtatott, számított értékek, attól egy-egy százalékponttal különböznek [1].
2.2. A sertések genotípus alapján történő besorolása
A sertések fejlődési üteme különböző, ami a növekedés eltéréseiben is megnyilvánul. Ez
alapján megkülönböztetünk gyors növekedésű és lassú növekedésű sertéseket, ami
tulajdonképpen a növekedési erélybeli alapvető biológiai különbségből adódik, természetesen
a két szélsőérték között számos átmenettel. A fejlődés ütemét, a növekedés intenzitását
alapvetően örökletes tényezők határozzák meg, amelyek érvényesülésében természetesen a
környezeti feltételek is közrejátszanak.
A hústermelés intenzitásával és a húsminőségbe fennálló jellegzetes biológiai eltérések olyan
szembeötlő külső és belső sajátosságok következményei, amelyek alapján a sertések jól
elhatárolhatóan ún. fejlődési típusokba sorolhatók. Az életkor függvényében ugyanis a
hústermelés intenzitása és tartama együttesen határozza meg a hústermelés kapacitását, amely
jelenség egyben a zsírszövetek képződésének megindulásával és a zsírlerakódás mértékével is
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összefüggésben áll. Ennek természetes eredményeként a testrészek egymáshoz viszonyított
aránya a fejlődés során olyan jellegzetes testformák kialakulását okozza, melyek
figyelembevételével a fejlődés szakaszai nyomon követhetőek és így típuskülönbségek
határozhatók meg.
Így azokat a sertéseket, amelyekre születésüktől kezdődően intenzív húsbeépítés jellemző,
korán érő fejlődési típusokként (A genotípus) tartjuk számon. Rájuk jellemző, hogy az egyes
fejlődési szakaszok szerinti testaránybeli eltérések mérsékeltek. E típus legjellegzetesebb
képviselői a középnagy fehér hússertés (middle white) és a berkshire fajtába tartozó sertések.
Általában a koraérő típust képviselő egyedek hajlamosak a korai elzsírosodásra, aminek
hátrányos következményei miatt manapság nagymértékben visszaszorultak a tenyésztésben.
Azok a nagy hústermelési kapacitású sertések, amelyeknek mind a hústermelési intenzitásuk,
mind hústermelésük tartama nagy, a későn érő típust (B genotípus) képviselik. Ilyenek a nagy
fehér hússertések, illetve a lapálysertések. Szembeötlő sajátosságuk, hogy nagy növekedési
erélyűek, és ezt az adottságukat nagy testtömeg eléréséig megőrzik, tehát nagy rámájúak.
Életkor szerinti fejlődési szakaszaikra jellemzőek a kifejlett testarány változások. Fiatal korban
a törzshöz képest a fej és a végtagok méretaránya jelentősen eltér a kifejlett egyedekétől.
A korán és későn érő hússertés típusokból napjainkra kitenyésztettek egy átmeneti
típusváltozatot (A genotípus), amelyre a feltűnően nagy hústermelési kapacitás jellemző. A
korán érő típusba tartozókénál ugyanis számottevően hosszabb időtartamú, de azokéhoz
hasonló intenzitású hústermelést felmutató típusváltozatot képviselnek a pietrain és a német
lapálysertés fajták. Az ezeknél az extrém méretű izomzatot nevelő sertéseknél valamelyest
mérsékeltebb húsformákat mutató sertések is ebbe az átmeneti típusba sorolhatók. Az e típust
képviselő egyedek testarányaiban fejlődési stádiumonként jóval kisebb eltolódások
mutatkoznak, mint ami a későn érő típusba tartozó egyedek esetében megfigyelhető. A
zsírosodási hajlam éppen a hústermelés tartamának meghosszabbodása következtében
mérsékeltebb, és a növekedés során későbbi életszakaszban jelentkezik.
Annak alapján, hogy a sertések milyen végtermék-előállításra a legalkalmasabbak, ún. has
znosítási típusba soroljuk őket. Azokat a sertések, amelyek a hústermelést előnyösen szolgálják,
hússertéseknek, azokat, amelyek viszont a zsír előállításában hasznosíthatók előnyösebben,
zsírsertéseknek nevezzük.
A gyors növekedés az intenzív húslerakás következménye, ezért az ilyen sertéseket
hússertéseknek nevezzük (A és B genotípusok). A testállomány izomrészeinek lassú
gyarapodása ezzel szemben a zsír fokozott mérvű beépítésével párosul. Az ilyen sertések a
zsírsertések (C genotípus) csoportjába sorolhatók.
A hússertésekkel szemben a zsírsertésekre a jóval kisebb hústermelési kapacitás jellemző, ami
legfőképpen a mérsékeltebb intenzitású húslerakásban, fehérjebeépítésben jut kifejezésre.
Jellemző sajátosságuk a mérsékeltebb növekedési erély és az, hogy a testállomány gyarapítása
során már fiatalabb kortól kezdődően fokozott mértékű a zsírlerakás is. Magától értetődő, hogy
e típuscsoporton belül is megkülönböztetünk korán és későn érő változatokat, ugyanis a
cornwall és az öves sertésekre a kis hústermelési intenzitás, de tartós húslerakás a jellemző.
Ezzel szemben a mangalica egyedeinek hústermelési intenzitása kicsi, a hústermelés tartama
feltűnően rövid.
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Az ismert típusbesorolásnak nemcsak elméleti, hanem nagyon jelentős gyakorlati hatása van.
Az egyes típust meghatározó tulajdonságok döntően befolyásolják a különböző végtermékek
előállítására való alkalmasságot. Ezt az 3-es számú ábrával szeretném alátámasztani.

3. ábra: A napi fehérjebeépítésben mutatkozó különbségek genotípusok között, 25-125
kg élőtömeg-tartományban [13]
Forrás: Schinckel, 1996
A sertéshúsfogyasztás utóbbi évtizedekben bekövetkezett rohamos növekedése a tenyésztőket
kiemelkedő hústermelő képességű fajták kialakítására ösztönözte, melyek aztán széles körben
elterjedtek világszerte. Természetesen egy-egy régióban, országban a nemesítési munka révén
a fajtákon belül helyi változatok jöttek létre. A nemzetközi kapcsolatok a sertéstenyésztésben
is széleskörűek, így folyamatosan lehetővé válik a változatok genetikai kapcsolódása.
Valójában tehát a magyar fajtaösszetételt is (a mangalica kivételével) világfajták határozzák
meg [5].
3. Anyag és módszer
3.1. Az állatkísérleti metodika leírása
Az ammónia emissziót befolyásoló takarmányozási lehetőségek hatásait Czakó J. [2] által
megfogalmazott anyagforgalmi kísérletekre vonatkozó metodika alapján végeztük el. A kísérlet
során a takarmányozási csoportokba tíz-tíz-tíz, hím ivarú választott malac került beállításra a
Pannon Egyetem Georgikon Karának Tanüzeméhez tartozó Magyar Nagyfehér Törzstenyészet,
„B” genotípusba sorolható állományából. Az állatok takarmány fogyasztását és
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tömeggyarapodását a kísérlet időtartama alatt folyamatosan mértük. Az egyes kísérleti
takarmányok etetése során a csoportokból hat-hat-hat egyed egy hét időtartamra
anyagcsereketrecbe került, ahol a takarmányfogyasztás és tömeggyarapodás mellett a vizeletés bélsárürítés külön-külön mérhető volt, mely adatokból pedig meghatározható volt a N ürítés
(Bélsár: 4-fázis*3-kezelés*6-egyed=72-minta; vizelet: 4-fázis*3-kezelés*6-egyed=72-minta).
Az egy hetes időtartam két nap szoktatási és öt nap mintavételi időszakból tevődött össze. A
mintavételeket 24 óránként, a reggeli etetés után közvetlenül végeztük el. A bélsár esetében
minden nap a teljes mennyiséget lemértük és -10°C-on tároltuk a mintavételezési szakasz
végéig. Ekkor az összegyűjtött mintákat felengedtük, homogenizáltuk majd egy reprezentatív
mintát vettünk belőle. Az így kapott minta ismételt lehűtése után a laboratóriumba szállítottuk
elemzésre. A vizelet gyűjtéséhez használandó gyűjtőedényekbe, a N veszteség csökkentésére,
még a gyűjtés megkezdése előtt 20 ml 5%-os kénsavat mértünk. A naponta ürített vizelet teljes
mennyiségét lemértük, majd műanyag edénybe 100 ml-t kimértünk belőle és szintén -10°C-on
tároltuk a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig.
A kísérletben felvett adatokból meghatározásra került a korcsoport és fehérje specifikus teljes
N ürítés, N emésztés, TAN, N-retenció. Elvégzésre került továbbá a N-forgalmi és ammónia
emissziós értékek értékelése, összehasonlítása az irodalmi adatokkal és a jelenleg használatban
lévő emissziós faktorokkal.
3.2. A kísérleti állatok takarmányozása, kísérleti takarmányok
A kísérleti állatok a vizsgálatok alatt a csoportos elhelyezés során ad libitum takarmányozásban
részesültek, míg az anyagcsereketrecben való elhelyezésük során az ad libitum napi fogyasztás
95%-nak megfelelő mennyiségű takarmányt vehettek fel két egyenlő részletben (7:00 és 15:00
órakor). Ivóvíz csoportos tartás esetében szopókás önitatókból, az anyagcsereketrecekben pedig
vályúból tetszés szerint állt az állatok rendelkezésre.
Egy hagyományos fehérjetartalmú tápsor mellett egy 1,5, illetve egy 3%-al kisebb
fehérjetartalmú tápot etettünk csoportonként azonos kezdősúlyú ártányokkal. A tápok teljes és
emészthető aminosav tartalma az elsődlegesen limitáló aminosavak (LYS, MET, THR, TRP)
tekintetében megegyezett. Az állatokat csoportosan hizlaltuk. Minden tipikusnak tekinthető
takarmányozási fázisban 6-6 állatot egyedi kihasználási ketrecbe helyeztünk és teljes Nforgalmi vizsgálatot végeztünk négy takarmányozási fázisban, választott malac kortól vágásig.
A takarmányozási fázisok a gyakorlatban alkalmazott intervallumokra vonatkoztak (20-30kg;
30-40kg; 40-80kg; 80kg <), de az elmúlt évben kidolgozott algoritmus szerint könnyen
átszámíthatók a KSH adatbázis korcsoportjaira (20-50kg; 50kg <) a következőképpen:
20 nap x (20-30kg ért.) + 15 nap x (30-40kg ért.) + 11,25nap x (40-80kg ért.)
KSH 20-50kg érték/nap = ----------------------------------------------------------------------------------------46,25 nap

KSH 50kg < érték/nap

33,75 nap x (40-80kg ért.) + 30 nap x (80kg < ért.)
= ----------------------------------------------------------------------------------------63,75 nap
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3.3. A laboratóriumi vizsgálatok során alkalmazott analitikai módszerek
A vizsgálati/mérési
Paraméter
módszer
A meghatározás elve
azonosítója
A mintát, a takarmány jellege szerint, meghatározott
152/2009/EK
III.
Szárazanyag
körülmények között szárítjuk. A tömegveszteséget
melléklet A
méréssel határozzuk meg.
A mintát katalizátor jelenlétében roncsoljuk. A savas
152/2009/EK
III. oldatot nátrium-hidroxid-oldattal lúgosítjuk. Az
melléklet C
Nyersfehérje
ammóniát lepároljuk. A felszabadult ammóniát bőséges
bórsavoldatba desztilláljuk, majd kénsavoldattal
titráljuk.
A mintát n-hexánnal extraháljuk. Az oldószert
Nyerszsír
MSZ 6830-19:1979
desztilláljuk és a maradékot szárítás után mérjük.
A szükség esetén zsírtalanított mintát többször egymás
után meghatározott koncentrációjú kénsav és káliumhidroxid forrásban lévő oldataival kezeljük. A
zsugorított
üvegszűrővel
szűréssel
152/2009/EK
III. maradékot
Nyersrost
elválasztjuk, kimossuk, megszárítjuk, lemérjük és 475melléklet I
500 C-on elhamvasztjuk. A hamvasztásból eredő
tömegveszteség megegyezik a vizsgálati minta
nyersrosttartalmával.
152/2009/EK
III. A mintát 550 C-on hamvasztjuk, a maradékot
Nyershamu
melléklet M
megmérjük.
A ciszteint és a metionint a hidrolízis előtt
ciszteinsavvá, illetve metionin-szulfonná kell oxidálni.
Az oxidálást 0 C-on végezzük perhangysav/fenol
keverékével. Az oxidálószer-felesleget nátriumdiszulfittal bontjuk le. Az oxidált mintát sósavval
159/2009/EK
III. hidrolizáljuk 24 órán keresztül. A hidrolizátum
Aminosav
melléklet F
kémhatását pH = 2,20 értékre állítjuk be. Az
aminosavakat ioncserés kromatográfiával választjuk
szét, és ninhidrines reakcióval, 570 nm-en (prolin
esetében 440 nm) végzett fotometriás detektálással
határozzuk meg. Alkalmazott műszer: INGOS AAA
400.
A hígtrágya összes nitrogéntartalmát tömény kénsavas
feltárást követően határozzuk meg. A hígtrágya
Összes
nitrogéntartalma ammónium-szulfáttá alakul át. A
nitrogéntartalom MSZ-08-0478/3-87
késavas oldatból az ammóniát lúggal felszabadítani,
hígtrágya
átdesztillálni és ismert mennyiségű savban felfogva,
majd a savfelesleget titrálással meghatározni.
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Összes
MSZ-08-1744/1nitrogéntartalom
1988
szerves trágya

Bruttó energia

A szerves trágya nitrogénvegyületeit tömény kénsavas
feltárással ammónium-szulfáttá alakítjuk. A késavas
oldatból az ammóniát lúggal felszabadítani,
átdesztillálni és ismert mennyiségű savban felfogva,
majd a savfelesleget titrálással meghatározni.
A bélsár, illetve a vizelet minták beszárítását követően
IKA C6000 típusú bombakaloriméter segítségével
került meghatározásra.

3.4. Statisztikai értékelés
Valamennyi vizsgálat paraméter esetén a kapott eredményeket egytényezős varianciaanalízis
segítségével (ANOVA) összehasonlítottuk, 95 %-os megbízhatósági szinten. Amennyiben az
F-teszt szignifikáns volt az átlagok közötti különbségeket azonos elemszám esetén Tukey teszt,
eltérő elemszám esetén Hochberg teszt segítségével határoztuk meg. A kiértékelést az SPSS
22.0 program segítségével hajtottuk végre.
4. Eredmények és értékelésük
Az 1. kezelés a 1,5%-kal csökkentett fehérjetartalmú tápot, míg a 2. kezelés a 3%-al csökkentett
fehérjetartalmú tápot jelölik. A kontroll csoport tápjának fehérjetartalma a Magyar
Takarmánykódex „B” genotípusú sertések számára ajánlottakkal megegyező volt. A
diagrammokon található eltérő betűjelzések a szignifikáns különbségeket mutatják (p<0,05).
Az anyagforgalmi kísérletek során a különböző kezelések összehasonlításának alapja, hogy a
vizsgált állatok csoportjai között a kiinduláskor ne legyen különbség. Az 4. ábrán jól látható,
hogy az anyagcsereketrecbe állítás kezdetén a különböző kezelési csoportok élősúlya között
nem volt szignifikáns eltérés. A vizsgált állomány tehát egyöntetű volt mind a négy korcsoport
esetén.

4. ábra: A kísérlet megkezdésekor mért élősúlyok (kg) [14]
Forrás: Saját
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A bélsárral ürített N mennyiségének változása az elvárásoknak megfelelően alakult. A
csökkentett fehérjetartalmú tápokat fogyasztó állományoknál minden fázis esetében
statisztikailag alacsonyabb ürítési értéket kaptunk a kontroll csoporthoz viszonyítva. A két
fehérjecsökkentett kezelés között, a harmadik fázist kivéve, nem tapasztaltunk szignifikáns
eltérést. Az 5. ábrán jól megfigyelhetőek a korcsoportok közötti N ürítési különbségek.
Látható, hogy a kor előrehaladtával az ürített N mennyiségek folyamatosan nőnek. A kisebb
fehérjetartalmú tápoknak az idősebb korcsoportokban van nagyobb hatása az ürített nitrogénre.

5. ábra: A bélsárral ürített nitrogén mennyisége (g/nap) [14]
Forrás: Saját
A N emészthetőség szempontjából az első fázis kettes kezelését kivéve a fehérjecsökkentett
tápok etetése esetében kaptunk jobb eredményeket. Eredményeink alapján a 1,5%-al
csökkentett fehérjetartalmú táppal mért értékek kedvezőbbek voltak. Az emészthetőség
javulásának hátterében az állhat, hogy a csökkentett fehérjetartalmú tápok receptúrájának
kialakítása növekvő arányú kristályos aminosav kiegészítőkkel történt. A kristályos
aminosavak felszívódása közel 100%-os, lényegesen jobb, mint a takarmányfehérjéké. A 4.
fázis kontroll csoportjánál mértük a legkisebb emésztési együtthatót. Ez magyarázza a 5. ábrán
látható megnövekedett bélsár N-tartalmat ennél a csoportnál.
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6. ábra: A tápok nitrogéntartalmának emészthetősége (%) [14]
Forrás: Saját
A vizelettel ürített N mennyiségének változása is az elvárásoknak megfelelően alakult (7. ábra).
A csökkentett fehérjetartalmú tápokat fogyasztó állományoknál a második fázis egyes kezelését
kivéve, minden fázis esetében statisztikailag alacsonyabb ürítési értéket kaptunk a kontroll
csoporthoz viszonyítva. A 3%-kal alacsonyabb fehérje tartalom a fiatalabb állatoknál
eredményezett további csökkenést. A két kezelés között, a második fázist kivéve, nem
tapasztaltunk szignifikáns eltérést. Az ábrán a bélsárral ürített N mennyiségek alakulásához
hasonlóan jól megfigyelhető a korcsoportok közötti N ürítési különbség. A kor előrehaladtával
itt is nőnek az ürített N mennyiségi értékek és a tápok fehérjetartalmának az idősebb állatoknál
van nagyobb hatása.

7. ábra: A napi vizelet nitrogén ürítés alakulása (g/nap) [14]
Forrás: Saját
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Az irodalmi adatok 1%-os táp fehérjecsökkentés esetén 10%-kal kisebb vizelet N ürítésről és
hasonló nagyságrendű ammónia emisszió csökkenésről számolnak be [1], [7]. Esetünkben az
1%-os fehérjecsökkentésre vonatkozó vizelet N ürítés csökkenés 9,0 és 28,5% között változott
a különböző korcsoportokban (8. ábra). Az ábrán jól látható, hogy a fehérjecsökkentés
nagysága nem egyenes arányban befolyásolja a vizelet N-t. A 1,5%-os kezelés relatíve
hatékonyabb volt. A 3%-kal kisebb fehérjetartalom ugyan abszolút értékben nagyobb
csökkenést eredményezett, de a további pozitív hatása nem additív.

8. ábra: A kísérleti tápok 1%-os fehérjecsökkentésének hatása vizelet N ürítésre (%)[14]
Forrás: Saját
A vizelet szabad ammóniatartalmát több tényező együttes hatása alakítja, melyek között a
legjelentősebb a fehérje hasznosulása. A gyengébben hasznosuló, nagyobb mennyiségű
fehérjéből több lesz a vérplazma ammónia szintje és a májban szintetizálódó karbamid
koncentrációja. Ugyancsak megnöveli a vér és a vizelet ammónia szintjét, ha a vastagbélben
nagyobb arányú az emésztetlen fehérje bakteriális bontása, amelynek eredményeképpen a
képződő ammónia nem alakul át teljes egészében bakteriális fehérjévé, hanem részben fel is
szívódik. Emiatt a nagyobb fehérjetartalmú tápok etetése elméletileg nagyobb vizelet ammónia
koncentrációt kellet volna, hogy eredményezzen. Ez csupán a 4. hízlalási fázisra volt jellemző
esetünkben (9. ábra). A fiatalabb sertéseknél egymással ellentétes trendek érvényesültek. Mivel
a vizelet ammóniatartalma nem meghatározó az ammónia emisszió szempontjából, csupán
mintegy 10%-a a vizelettel ürített összes nitrogénnek, az eredmények inkább élettani és
metabolikus szempontból érdekesek.
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9. ábra: A vizelettel ürített ammónia mennyisége (g/nap) [14]
Forrás: Saját
Az összes ürített N mennyiségének változása szintén a várakozásoknak megfelelően alakult
(10. ábra). A csökkentett fehérjetartalmú tápokat fogyasztó állományoknál minden fázis
esetében statisztikailag alacsonyabb ürítési értéket kaptunk, mint a kontroll csoport esetében. A
két fehérje-csökkentett kezelés között, a második fázist kivéve, nem tapasztaltunk szignifikáns
eltérést.

10. ábra: A kísérletben szereplő állatok összes N ürítése (g/nap) [14]
Forrás: Saját
Hazánkban jelenleg 8,6 kg/sertés/év N ürítéssel számolunk az ammónia leltár készítésekor a
20-50 kg közötti sertéseknél, míg 12,5 kg/állat/év értékkel a nagyobb súlyú (50 kg <) állatoknál.
Ezek az értékek megfelelnek a kísérletünkben a kontroll csoportnál kapott adatokkal. A táp
fehérjetartalmának csökkentése azonban lényegesen kedvezőbbé teheti ezt az értéket (10.
ábra).
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10. ábra: A kísérletben szereplő állatok összes N ürítése (kg/állat/év) [14]
Forrás: Saját
Az ammónia emissziót befolyásoló egyik takarmányozással összefüggő lehetőség, a vizelettel
ürített N arányának csökkentése. A vizeletben ugyanis a N karbamid formájában van jelen, ami
a képződő ammónia legfőbb prekurzora. A 11. ábrán jól látszik, hogy ebből a szempontból a
kettes kezelés mutatkozott a legjobbnak. Az első két fázisnál szignifikánsan, a harmadik fázis
esetében csak tendenciájában mutatott kedvezőbb eredményeket, mint a másik
fehérjecsökkentett kezelés vagy a kontroll. Ennél a paraméternél is jelentős eltérés tapasztalható
a fiatal malacok és az idősebb hízók között. Ez a nitrogénforgalmi kategória megegyezik az
ammónia emisszió számításakor általánosan használt ún. összes ammónia típusú N-el (TAN).
A leltárszámítás során az ürített N mennyiségét szorozzuk be annak TAN tartalmával, majd
ebből származtatjuk a további NH3 emissziót, ami a trágyakezeléssel tárolással és kijuttatással
áll összefüggésben. Jelenleg a sertés esetében valamennyi korcsoportnál és hasznosítási
típusnál 70%-os TAN értékkel számolunk. Eredményeink szerint ez a valóságban kisebb
értéket jelent és nagysága korcsoportonként és a táp fehérjetartalmának függvényében is
változik. A TAN értékét eredményeink alapján a 3%-os fehérjecsökkentett tápok etetése
befolyásolta leginkább. A 4. fázis kivételével ennél a kezelésnél 44-52%-os TAN arányokat
kaptunk.
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11. ábra: A vizelet N ürítés aránya az összes ürített N-ből (%) [14]
Forrás: Saját
A 12. ábrán jól látható, hogy a kisebb fehérjetartalmú tápot fogyasztó állatok N-retenciója
minden fázisban kedvezőbb volt. Szignifikáns különbség az egyes kezelés esetében az egyes
fázisban, a kettes kezelés esetében pedig a második fázisban volt. A kapott eredmények részben
az emészthetőség javulásával, részben pedig a kisebb karbamid ürítéssel magyarázhatók. Az
ammónia leltár számításakor jelenleg hazánkban 34%-os N-retencióval számolunk a 20-50 kg
közötti és az 50 kg-nál nagyobb hízó sertéseknél. Eredményeink alapján ezek az értékek a
valóságban lényegesen kedvezőbbek, amit egyéb más irodalmi adatok is megerősítenek.

12. ábra: A N retenció alakulása (%) [14]
Forrás: Saját
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A 13. ábrán szerepelnek a kísérlet végén mért záró súlyok. Látható, hogy az egyes kezelések
átlagsúly értékei között nem volt lényeges eltérés, kvázi a fehérjecsökkentett tápok etetése nem
rontotta a sertések testtömeg-gyarapodását. Ez alól az utolsó fázis volt kivétel, ahol a kontroll
csoportba tartozó állatok jobban növekedtek.

13. ábra A kísérleti csoportok záró élősúly eredményei [14]
Forrás: Saját
5. Összefoglalás
A különböző gazdasági állatfajok nitrogén ürítése és a trágyából felszabaduló ammónia
jelentősen terheli a környezetet és veszélyezteti az állatok és az ember egészségét. A
sertéstartással összefüggő ammónia emisszióval kapcsolatosan nem állnak rendelkezésünkre
részletes és megbízható adatok. E helyzet javítására különböző korú, keszthelyi nagy fehér
sertésekkel végeztünk nitrogén forgalmi vizsgálatokat annak megállapítása érdekében, hogy
ennek a genotípusnak hogyan alakul a fehérje hasznosítása és az ammónium N ürítése a hízlalás
különböző fázisaiban. Arra is választ kerestünk, hogy a csökkentett fehérjetartalmú,
aminosavakkal komplettált tápok etetésekor milyen mértékben javítható az állatok Nretenciója.
Eredményeink alapján megállapítható, hogy még a kisebb növekedési erélyű sertés
genotípusokra is jobb N-retenció, kisebb N ürítés és kisebb TAN érték jellemző, mint amit
jelenleg a leltárkészítés során használunk. Ugyancsak fontos eredményünk, hogy a használt
genotípusra vonatkozóan meghatároztuk a hagyományosnál kisebb fehérjetartalmú tápokkal
elérhető N és TAN ürítés csökkenés mértékét. További fontos eredményünk, hogy a hizlalás
során a különböző korcsoportú állatok a N- és TAN ürítés szempontjából eltérően reagálnak a
tápok fehérjecsökkentésére és a fehérjecsökkentés hatása nem additív, hanem csökkenő
hatékonyságú.
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Absztrakt
Az antibiotikumokat felfedezésük óta nagy mennyiségben használták a mezőgazdasági termelés
állattenyésztési ágazatában nem csupán betegségek kezelésére, hanem megelőzésképpen és
hozamfokozóként is. A túlzott felhasználás vezetett az antibiotikum rezisztens bakteriális törzsek
számának emelkedéséhez. Ennek a veszélyét ma már komoly problémának tekintik világszerte.
Az Európai Unióban az antibiotikumok hozamfokozóként való használatát 2003-ban tiltották
be, azonban a szakhatóságok által vezetett statisztika szerint tagállamok felhasználása között
jelentős különbségek vannak. Mivel az állatok emésztőcsövéből az antibiotikumok abszorpciója
nem teljes, valamint felszívódásuk után az állat szervezetében folyó anyagcsere folyamatokban
nem mindig bomlanak le teljes egészében, így az állattenyésztés során felhasznált szerek nagy
aránya jut a szerves trágyán keresztül a mezőgazdasági területekre, ahol a talajból a növények
felveszik, és szöveteikbe akkumulálják őket. Míg arra nincs bizonyíték, hogy milyen hatással
vannak a növényekben felhalmozódott hatóanyagok az emberi szervezetre, a növények
fejlődésére bizonyítottan hatással vannak. A zöldségnövények jelenthetik a nyersen való
fogyasztás következtében a legnagyobb kockázatot a gyógyszerhatóanyagok felhalmozódása és
a rezisztens baktériumok humán expozíciója esetében. Ennek a tanulmánynak a célja az
antibiotikumok és maradékanyagaik mezőgazdasági területekre jutásának bemutatása,
hatásának felmérése a növényekre, a globális jogi szabályozás áttekintése, valamint az
antibiotikum használat jótékony hatásainak kiváltását célzó új alternatív készítmények
feltérképezése az állati termelésben. A témával foglalkozó kutatások eredményei rámutatnak,
hogy továbbra is foglalkozni kell a gyógyszerfelhasználás csökkentésének kérdésével. Fontos a
jogi szabályozás naprakészen tartása, a legújabb kutatási eredmények figyelembe vételével,
hiszen nagy a potenciális lehetőség a gyógyszerkészítmények felhasználásának javítására.
Kulcsfontosságú lépés lehet az állattartó gazdaságok megfelelő tájékoztatása a túlzott
felhasználás árnyoldalairól, valamint az alternatív készítmények fejlesztése, tesztelése és
használatuk népszerűsítése.
Kulcsszavak: antibiotikum, szervestrágya, antibiotikumrezisztencia, probiotikum
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1. Bevezetés
Az antibiotikumokat rendszerint a 20. század egyik legnagyobb jelentőségű felfedezésének
tekintik (12). Tömeggyártásuk és alkalmazásuk az orvostudományban és a mezőgazdaságban
már több mint 60 éve létezik, a közegészségügyet és a mezőgazdasági termelékenységet
jelentősen javította világszerte (22). Valóban nagy a jelentőségük, de az igazi csoda mégis az
antibiotikum-rezisztencia kialakulása, amelynek komoly problémájához, azok túlzott
használata vezetett. Az antibiotikumok jelentőségét és értékét azonban nem lehet alábecsülni;
teljesen függünk tőlük a fertőző betegségek kezelése tekintetében, soha nem tekinthetünk rájuk
puszta árucikként (12). Ezek az emberi és állati terápiára használt szerek az utóbbi években a
környezet potenciális szennyezőiként kerültek a figyelem középpontjába (21). Sajnos a 20.
században használatba vett kemikáliákat úgy kezdték el alkalmazni, hogy nem ismerték a
környezetre és emberre kifejtett hatásaikat. Az Európai Közösség az 1980-as évektől ennek
vizsgálatát kötelezővé tette. Kezdetben ez a kockázatbecslés gyógyszerekre nem vonatkozott,
ma már kötelező az újonnan engedélyezésre kerülő állatgyógyászati készítményeknél, humán
vonatkozásban azonban még folyamatban van (37). Kutatók szerint az antimikrobiális
felhasználás mintegy 50-90%-a az emberek és az állatok vizeletében és bélsarában választódik
ki, eredeti formájában, részlegesen lebomolva, vagy metabolitok formájában (6). Ezeknek a
vegyületeknek és metabolitjaiknak jelentős mennyisége ürül így a környezetbe: lehúzzuk őket
a lefolyón, hulladékként eldobjuk őket, vagy bekeverjük a gazdasági állatok takarmányába, (21)
hiszen termelésük során szubterápiás dózisban alkalmazva, mint hozamfokozó használjuk őket
(13).
A témával kapcsolatos kutatások szerteágazóak, és sokszor ellentmondanak egymásnak. A
jelenlegi kutatási eredményekből kitűnik, hogy az antibiotikumok és maradékanyagaik
mezőgazdasági alkalmazásuk során a talajba kerülve 4 területen is kockázatot jelentenek:
1)
A talajban lakó életformák és talajfolyamatok befolyásolásán keresztül,
2)
A növények növekedésére gyakorolt hatáson keresztül,
3)
a növényekben való felhalmozódáson keresztül valamint
4)
az antibiotikum rezisztencia gének és baktériumok kialakulásának
előmozdításán keresztül. (1. ábra)
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1. ábra: Az antibiotikumok és maradékanyagaik 4 támadási pontja a talajba való
kijuttatás esetén
Forrás: saját forrás
2. Az antibiotikumok előfordulása a szervestrágyában és a trágyázott földek talajaiban
Az állatok emésztőcsövéből az antibiotikumok abszorpciója nem teljes, illetve felszívódásuk
után az állat szervezetében folyó anyagcsere folyamatokban nem mindig bomlanak le teljes
egészében, ennek következtében jelentős mennyiségük választódik ki a vizeletbe vagy marad a
bélsárban, amely így a trágyába kerül. A trágyát a növényi tápanyagok és szerves anyagok
forrásaként használják világszerte, a talajminőség javítása érdekében, különösen az ökológiai
és fenntartható gazdálkodásban (23). Mivel ezek a gyógyszerek kémiailag stabilak és
viszonylag hosszú időn keresztül fennmaradhatnak a környezetben, a szennyezett talajokon
vagy a szennyezett vízforrásokon termesztett növényekben nagy a kockázata a gyógyszerek,
köztük az antibiotikumok akkumulációjának. Ez a felhalmozódás ismeretlen egészségügyi
kockázatot jelent a fogyasztókra nézve(9). Szatmári (2012) egy kísérletében vizsgálta egy
viszonylag új tetraciklin származék, a doxiciklin ürülését sertésekkel. Eredményei azt mutatták,
hogy a doxiciklin terápiás dózisban történő alkalmazása után jelentős mennyiségben volt jelen
a sertéstrágyában. Koncentrációja ugyan csökkent az trágya érlelésével, de nagy mennyiségben
került a talajba a szántóföldi kijuttatás idejében. Itt az idő előrehaladtával csökkent a
mennyisége, de ez a csökkenés minden esetben függ a talajmélységtől és a típusától is. A
kijuttatás után 20 héttel még 30-60 µg/kg koncentrációban lehetett kimutatni az egyes
rétegekből. Átmenetileg gátolta a talajban élő mikroorganizmusok egyes életfolyamatait, így a
nitrogén transzformációs tevékenységüket és energiatermelő anyagcsere-folyamataikat is (37).
Jjemba és mtsai.(2002) szerint a talaj folyamatokra gyakorolt hatások a talajtípustól és más
tényezőktől függően eltérőek lehetnek az antibiotikumok hatóanyagának kémiai szerkezetétől
függően. A hatóanyagok között találunk gyorsan lebomlóakat (tilozin), lassan lebomlóakat
(ivermectin), és nagyon lassan lebomlóakat (tetraciklinek) is. A hatóanyag lebomlásának
sebessége nem csak annak fajtájától, hanem attól is függ, hogy a trágyázott talajnak milyen a
típusa. Az ivermectin például agyagos talajban gyorsabban bomlik le, szemben a
metronidazollal, aminek lebomlása homoktalajon gyorsabb. A különböző vegyületek egymásra
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gyakorolt hatása is jelentős lehet. Additív, antagonista és szinergista hatás egyaránt kialakulhat,
így növelhetik, vagy épp csökkenthetik egymás környezetre gyakorolt hatását (37). Egy
Kínában végzett kutatás során a legmagasabb antibiotikum koncentrációkat elsősorban az
állattenyésztési üzemekhez tartozó növénytermesztési területeken figyelték meg. A
klórtetraciklin, a szulfamidok és a kinolonok egyes mintákban meghaladták az Nemzetközi
Állat-egészségügyi Szervezet által meghatározott ökotoxikus határértéket (100 μg / kg) (26).
Más xenobiotikus vegyületekhez hasonlóan,, a humán és állatgyógyászatban használt terápiás
vegyületek adszorpciója a talajkolloidokhoz főként a talaj szerves anyagainak, pH-jának,
ásványianyag koncentrációjának, agyagtartalomának és hőmérsékletének függvénye. A talaj
szervesanyagadszorpciója lényegesen csökkentheti a terápiás szerek növényekre gyakorolt
hatását, mivel a felvételük vízben oldva történik. A szermaradványok tehát akkor szennyezik
különösen a talajvizet, ha rosszul adszorbeálódnak a talaj kolloidjain (21).
3. A termesztett növények antibiotikum szennyeződésének veszélyei
A szervestrágyával kijuttatott antibiotikumok elsősorban azt a veszélyt jelenthetik, hogy az
élelmiszerként, vagy a takarmányozási célból termelt növények felveszik azokat a talajból.
Kumar (2005) kísérletében azt vizsgálta, hogy a kukorica (Zea mays L.), a zöldhagyma (Allium
cepa L.) és a káposzta (Brassica oleracea L. Capitata) milyen mértékben veszi fel az eltérő
antibiotikumokat a talajból. Mindhárom növénybe bejutott a termesztésük során a
klortetraciklin, ellentétben a tilozinnal. A klortetraciklin koncentrációja a növényi szövetekben
viszonylag alacsony volt (2-17 ng/g friss tömeg), de a koncentráció arányosan növekedett a
trágyában jelenlévő antibiotikumok növekvő mennyiségével. Tenyészedény kísérlettel is
vizsgálták a fejeskáposztát (Brassica oleracea L. capitata) és a zöldhagymát
(Allium tricoccum) homoktalaj közegben. Az eredmény ebben az esetben is hasonló volt, a
klortetraciklint a növények felvették, a tilozint viszont nem.
Míg arról nincs elegendő információ, hogy az egyes terápiás vegyületek bioakkumulációja
komoly veszélyt jelent-e a szennyezett növények fogyasztói számára, nem kérdéses, hogy egyes
vegyületek károsak a növények növekedésére, amit szabályozott laboratóriumi kísérletek is
bizonyítanak. A terápiás szerek hatása a szabadföldi növényekre vegyületektől és növényfajtól
függően jelentősen eltér, valamint talajtípusonként más a biológiai hozzáférhetőségük is. Erre
a megállapításra jutott Batchelder (1982) is vizsgálata során, amely szerint a bab (Phaseolus
vulgaris L) termésmennyiségét negatívan befolyásolta az oxitetraciklin és a klórtetraciklin. A
terméscsökkenés a Ca, K és Mg koncentrációjának csökkenéséhez vezetett. A két antibiotikum
hatóanyag ugyanakkor a retek (Raphanus sativus) és a búza (Triticum aestivum) növekedését
fokozta (21). Hu és mtsai. (2012) kutatásai szerint az antibiotikumok eloszlása a növényekben
nem egyenletes, legtöbb a levélben majd a szárban, legkevesebb pedig a gyökérben halmozódik
fel, de más kutatási eredmények ezzel kapcsolatban is ellentmondásosak. Chen és mtsai. (2017)
vizsgálták a kínai kel (Brassica rapa chinensis) és a víziparaj (Ipomoea aquatica) tetraciklin és
a szulfametoxazol felvételét a talajból. A szulfametoxazolt mindkét növény hatékonyabban
vette fel, mint a tetraciklint. Ennél a vizsgálatnál azonban a levelek és a szárak elsősorban
csatornaként működtek, nem pedig tárolóhelyként. Legtöbb szermaradvány a gyökérben
raktározódott. A tetraciklin akkumulálódása azonban magasabb volt mindkét növény esetében.
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4. Antibiotikum rezisztens bakteriális törzsek fenyegetése
Az elmúlt néhány évtizedben az antibiotikum-rezisztens bakteriális törzsek számának
növekedését figyelték meg, amelyek egyre súlyosabb, nehezen kezelhető és néha halálos
fertőzéseket okoznak (5). Az antibiotikumok felfedezése és használata előtt gyakorlatilag nem
voltak ellenálló plazmidok. Röviddel a penicillin bevezetése után megfigyelték az első
penicillinrezisztens baktériumokat (30, 3). Azóta minden új antimikrobiális vegyület
bevezetését antimikrobiális rezisztencia kialakulása követte (25). A megfelelő koncentrációjú
antibiotikumok jelenlétében a környezetben egyes baktériumtörzsek, vírusok és fágok képesek
rezisztencia kialakítására a hatóanyagokkal szemben (5). Knapp és mtsai. (2010)
talajvizsgálatai is azt mutatták, hogy az antibiotikum rezisztencia gének a vizsgált
antibiotikumok minden csoportjánál 1940 óta jelentősen emelkedtek, különösen igaz ez a
tetraciklinek esetében, ahol 15-ször többet figyeltek meg, az 1970-es évekhez viszonyítva. Az
antibiotikumok és a rezisztencia gének magas koncentrációban való kijutása a természetes
ökoszisztémákba, hatással lehet a környezeti mikrobiális populációk struktúrájára és
aktivitására, ezek a változások pedig befolyással lehetnek az emberi egészség jövőbeni
alakulására (28). Ennek alapján tehát az mondhatjuk, hogy az antibiotikumok
mezőgazdaságban történő alkalmazása növelheti a humán gyógyászatban a rezisztencia
kialakulásának kockázatát. Bár ez a kapcsolat megalapozott, nincs olyan adat, amely
egyértelműen bemutatná a mezőgazdaságból származó fenyegetés nagyságát. (8). Smalla és
mtsai.. (2000) szerint a sertéstrágyával bizonyítottan kerülhetnek antibiotikum rezisztens
plazmidok a mezőgazdasági területekre. Yang és mtsai. (2013) zeller (Apium graveolens) és
uborka (Cucumis sativus L.) esetében vizsgálták, hogy az antibiotikummal kezelt állatok
trágyáját kijuttatva a talajba, a növényekbe kerülhet-e antibiotikum rezisztens baktérium.
Eredményeik azt mutatták, hogy az állati trágyában jelen lévő rezisztens baktériumok
előfordulása összefüggésben áll az állatfajjal és az alkalmazott antibiotikumok relatív
mennyiségével. A rezisztens baktériumokat megtalálták a növények szöveteiben is,
legmagasabb koncentrációban a gyökérben. Marti (2013) tanulmányában azon kísérleti
eredményekről számolt be, amelyekben különféle antibiotikumokkal szemben rezisztens
baktériumokat vizsgáltak, paradicsom (Solanum lycopersicum), uborka (Cucumis sativus),
bors (Piper nigrum), sárgarépa (Daucus carota), retek (Raphanus sativus) és saláta (Lactuca
sativa) esetében. Eredményei szerint trágyázott talajban az antibiotikum-rezisztens
baktériumszám növekedése megfigyelhető volt, de a zöldségeken ez nem volt kimutatható.
Zhang és mtsai. (2017) tanulmányukban a bordáskelt (Brassica chinensis L.) vizsgálták és
kimutatták, hogy az antibiotikumokat a hidroponikus tenyésztési környezetből a növény
felszívja. Az abszorpció szelektív volt különböző antibiotikumokkal szemben, és az
abszorpciós mennyiség az antibiotikum-koncentrációjával volt összefüggésben. A
felhalmozódott antibiotikumok befolyásolták a növény növekedését és növelték a rezisztens
baktériumok és a rezisztencia gének mennyiségét, ami fontos lehet a gének élelmiszerláncon
keresztüli lehetséges átvitelének körülményei miatt.
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5. Globális helyzet, jogi szabályozás:
Az európai szakhatóságok statisztikát vezetnek és minden évben jelentést is adnak ki a
tagállamok gyógyszerfelhasználásáról (1. táblázat). Az alábbi táblázatban országokra lebontva
látható a 2014 évi emberi és állati gyógyszerfelhasználás. A táblázatban bemutatott
összfogyasztás, mind az állati, mind az humán vonatkozásban jelentős eltéréseket mutat. Ez azt
jelzi, hogy mindkét szektorban nagy a potenciális lehetőség a gyógyszerkészítmények
felhasználásának javítására (14).
1. táblázat: Európai országok gyógyszerfelhasználása 2014-ben:
Consumption in mg/kg biomass
Country
Humans Animals Country
Humans
Austria
70,9
56,3
Italy
166,9
Belgium
153,4
158,3
Latvia
81,6
Bulgaria
116
82,9
Lithuania
102,5
Croatia
128,4
114,8
Luxembourg
130,2
Cyprus
124,7
391,5
Nethetlands
49,9
Czech Republic
99,4
79,5
Norway
140,1
Denmark
143,5
44,2
Poland
110,7
Estonia
71,7
77,1
Portugal
116,1
Finland
139,2
22,3
Romania
181,7
France
174,2
107
Slovakia
140,2
Germany
56,9
149,3
Slovenia
105,5
Hungary
86,6
193,1
Spain
112,6
Iceland
101,7
5,2
Sweden
119,8
Ireland
155,6
48
United Kingdom
128,7
All
123,7
Forrás: ECDC/EFSA/EMA, 2017

Animals
359,9
36,7
35,5
40,9
68,4
3,1
140,8
201,6
39,1
65,9
33,4
418,8
11,5
62,1
151,5

Az Európai Unióban 2000-től kezdődően csökkentették a hozamfokozó antibiotikumok
felhasználási lehetőségét (13). Az 1831/2003/EC rendeletben pedig 2006. január 1.-től meg is
tiltották az antibiotikumok hozamfokozóként való alkalmazását (38). A világ területeihez
képest ezen a területen Európa élen jár. Például az USA-ban is készült ugyan erről ajánlás, de
bevezetésre még nem került (5). Az Egyesült Államokban az antibiotikum-rezisztens
baktériumok elleni küzdelemre vonatkozó nemzeti cselekvési terv hangsúlyozza, hogy minden
szinten fokozni kell az antibiotikum-rezisztencia elterjedésével szembeni küzdelmet. A
délkelet-ázsiai WHO országok is kötelezettséget vállaltak arra, hogy foglalkoznak a kérdéssel
a Jaipur-nyilatkozatban. Dél-Afrikában is zajlik a folyamat, amelyet a GARP (Global Antibiotic
Resistance Partnership) munkája indított el, és a kormányzati valamint a magánszektor
vezetőinek széles koalícióján keresztül jelenleg is tart.
A Disease Dynamics, Közgazdaságtudományi és Hivatali Központ (CDDEP) továbbra is
megbízható adatokat gyűjt össze a világ minden tájáról az antibiotikum használatáról és az
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ellenálló baktériumtörzsekről és ezeket az információkat a ResistanceMap (www.
resistancemap.org) című oldalon el lehet érni (17). Tehát az Európai Unióban a
legnaprakészebb a szabályozás, azonban sajnos itt sincs jelenleg még sem ivóvízre sem
gyógyszer- vagy hormonmaradványokra határérték meghatározva, mivel a jelenlegi
tudományos bizonyítékok alapján nem alakult ki konszenzus a közegészségügyi kockázat
szempontjából jelentős mennyiségre vonatkozóan (31). Van Boeckel és mtsai. (2015)
előrejelzései szerint az antimikrobális felhasználás 2030-ra a fejlődő országokban akár 99%kal is növekedhet. Az antimikrobás szerek globális fogyasztása az állattenyésztésben 2010-ben
63.151 (± 1.560) tonna volt, és 2030-ra 67% -kal, 105.596 (± 3,605) tonnára emelkedik. A
globális növekedés kétharmada (66%) az antimikrobiális fogyasztásban az élelmiszertermelő
állatok növekvő számának köszönhető. A fennmaradó harmad (34%) a gazdálkodási gyakorlat
változásának tulajdonítható, az állatok nagyobb hányada 2030-ig az intenzív gazdálkodási
rendszerekben lesz nevelve.
6. Az antibiotikumok kiváltási lehetősége az állati termelésben
Az antimikrobiális szerek teljes elhagyása az állategészségügyi kezelésekből nem megoldás.
Szakértők szerint ezzel egy légüres tér keletkezne, ahol fertőző betegségek szabadon
terjedhetnének, tönkre téve az állattenyésztő és növénytermesztő szektorokat, veszélyeztetve a
közegészségügyet. Az antimikrobiális szereknek megvan a maga szerepe az
állategészségügyben. Ehelyett a FAO és partnerei az antimikrobiális szerek felelős és
körültekintő alkalmazását javasolják. A nem terápiás használatot minimálisra kell csökkenteni.
(15) Az hozamfokozásra használt antibiotikumok tilalmának köszönhetően a halálozás és
megbetegedések fokozott mértékének leküzdése érdekében számos alternatív készítményt
tesztelnek. Ezek az antibakteriális vakcinák, bakteriofágok és endolizinjeik, antimikrobiális
peptidek (AMP-k), prebiotikumok, probiotikumok és szimbiotikumok, növényi kivonatok,
bakteriális quorum sensing (QS) inhibitorok, biofilm és virulencia inhibitorok, agyagásványok
és fémek, takarmány-enzimek, valamint baromfitojásból származó ellenanyagok. (29, 16, 10,
11).
1.
Antibakteriális vakcinák, mint immunmoduláló szerek:
Immunmoduláló szereket használnak immunterápiára, amelyek a betegségeket az immunválasz
kiváltásával, fokozásával vagy elnyomásával kezelik. A vakcina az egyik legfontosabb
immunmodulátor, valamint néhány gyógyszer is alkalmazható erre a célra (42). Bár az
oltóanyagok csökkenthetik az antibiotikumok használatára való támaszkodásunkat, azok
inkább kiegészítők, mintsem helyettesítők. (10)
2.
Bakteriofágok:
A bakteriofágok olyan vírusok, amelyek képesek megfertőzni a baktériumokat, és amelyeket a
bakteriális fertőzések kezelésére alkalmaznak. Azonban az antibiotikumok fágokra történő
cseréje bakteriális betegségek kezelésében vitatható azok számos tulajdonsága miatt. Jelenleg
a fő probléma a klinikai vizsgálatokból származó adatok hiánya, ami akadályozza az egyetemes
alkalmazást. (10)
3. Endolizinek:
Az endolizinek a fágok lítikus ciklusában keletkeznek, - amikor a fertőzött gazdatestet
kényszerítik önmaga reprodukálására – (10, 40) lebontva a bakteriális peptidoglikánt, hogy
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megkönnyítsék az új fágok felszabadulását a fertőzött baktériumokból. Az endolizinek gyorsan
elpusztítják a tágabb antibakteriális spektrumú érzékeny törzseket, mint a fágok, és a
tevékenységük könnyebben kimutatható. Az endolizin termelés hagyományos módszerei
azonban bonyolultak, így a költségek magasabbak, mint a fágok tekintetében. Jelenleg nincs
publikált klinikai vizsgálat az endolizinekről. (10)
4.
Virionhoz kapcsolódó peptidoglikán hidrolázok:
A bakteriofág-virionhoz társított peptidoglikán-hidrolázok (VAPGH-k) egyfajta fágliázok,
amelyek bakteriális peptidoglikánt hidrolizálnak, hogy segítsék a fágok bejutását a bakteriális
sejtekbe. Jelenleg a tisztított VAPGH-k kutatásai korlátozottak. A VAPGH-k hatással vannak
bizonyos antibiotikum-rezisztens kórokozókra is, növelve alkalmazási lehetőségeiket (32; 10).
5.
Antimikrobiális peptidek:
Bár az AMP-k jó baktericid hatással bírnak és könnyedén emészthetőek, anélkül, hogy káros
hatással lennének a takarmány ízére vagy szennyeznék a környezetet, a velük kapcsolatos
kutatások még korlátozottak. (10)
6.
Probiotikumok, prebiotikumok és szimbiotikumok:
Probiotikumok:
A
probiotikumokat
az
Egészségügyi Világszervezet
olyan "mikroorganizmusokként" definiálja, amelyek – élő állapotban és megfelelő
mennyiségben adva - javítják a gazdaszervezet egészségét." A probiotikumok képesek
elpusztítani a kórokozó mikroorganizmusokat antimikrobiális vegyületek, például
bakteriocinok és szerves savak segítségével, javítják a gasztrointesztinális mikrobiális
környezetet a bélnyálkahártyához való tapadással, ezzel megakadályozva a kórokozók
kötődését és a tápanyagokért történő versengését, serkentik a bél immunválaszt, javítják az
emésztést és a tápanyagok felszívódását. Az általánosan használt probiotikumok közé tartozik
a Bacillus, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus, Pediococcus,
Bifidobacterium, Bacteroides, Pseudomonas, élesztő, Aspergillus, és Trichoderma, stb. (1). A
probiotikumok takarmány-adalékanyagként történő alkalmazásának a problémás kérdései: {1}
a biztonságos baktériumfajok száma korlátozott; {2} a mikrobiális készítmények könnyen
inaktiválhatóak a takarmány-feldolgozó, szállítási és tárolási folyamatok során; {3} a
gasztrointesztinális traktusban és az epesavaknak nem képes ellenállni a használat során; {4}
kérdéses hogy a célba érő életképes baktériumok kolonizálódnak-e a bélben. Ezen túlmenően,
mivel nem állnak rendelkezésre megfelelő előírások és szabványok, a probiotikumok
forgalmazása során a megfelelő dózis feltüntetése nehéz, ehhez több állatkísérletre lenne
szükség. (10) A prebiotikumok elősegítik a kedvezőnek ítélt baktériumok szaporodását. Miután
az állatok emésztő enzimjei csak gyengén képesek őket bontani, a kedvező hatású baktériumok
tápanyagként hasznosítják őket, felszaporodnak, kiszorítva ezzel a patogéneket. (13)
Szimbiotikumokról a probiotikumok és a prebiotikumok együttes alkalmazásakor beszélünk.
(2). A pro- és prebiotikumok szinergikus mechanizmusa még nem jól ismert terület; ezért a
szimbiotikumok széleskörű alkalmazása még hosszú út előtt áll. (10)
7.
Növényi kivonatok
A fitobikotikumok közös jellemzője, hogy bioaktív komponensek komplex keverékei. A
biológiai tényezők, a gyártás és a tárolási feltételek miatt viszont nagy változékonyságot
mutatnak összetételükben. (20). Csak bizonyos feltételekkel javíthatják az állatok
teljesítményét és előzhetik meg a betegségeket (18). Bár a fitobikotikumok természetes
adalékanyagok csoportja, a hatásmechanizmusukkal kapcsolatos kutatásokat, a táplálékkal való
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kompatibilitást, a toxicitást és a biztonsági értékekeket célszerű meghatározni, mielőtt az állati
takarmányokban nagyobb mértékben alkalmazzuk őket. (10)
8.
Gátlást célzó patogének:
Quorum Sensing inhibítorok: A bakteriális patogenitás részben a QS rendszer szabályozása és
ellenőrzése alatt áll (35). Úgy tűnik, hogy a baktériumok érzékenyebbek az antibiotikumokra,
amikor az antibiotikumokat QS-sel kombinálva alkalmazzák. Ezért a kombinált használat
előnyös lehet az antimikrobiális hatások fokozására és a bakteriális rezisztencia megelőzésére.
A biofilm inhibitorok gátolhatják a biofilm képződést, azonban nem gátolják a baktériumok
növekedését. Ezért, amikor a biofilm inhibitor használatát abbahagyják, a baktériumok újra
biofilmet termelnek, hogy megvédjék magukat a káros környezeti hatásoktól. A bakteriális
toxinok működését és átvitelét gátló vegyületek kifejlesztése új módszer. (10)
9.
Agyagásványok és fémek:
Az agyagásványok réteges szerkezete miatt nagy adszorpciós kapacitással rendelkeznek és
kötődhetnek toxinokhoz, növényi metabolitokhoz, nehézfémekhez, enterotoxinokhoz, valamint
kórokozókhoz. Ez csökkenti a bélben lévő mikrobiális metabolitokat, toxinokat és enzimeket,
ezáltal növelve a teljesítményt. Azonban további kutatások szükségesek arra vonatkozóan,
hogy az agyagásványok lehetnek-e az antibiotikumok potenciális alternatívái és más
termékekkel pl. fémekkel kombinálva javul-e a hatásuk. Alkalmazásuk esetén ügyelni kell,
hogy a fémek felesleges felhasználása a fém rezisztencia kialakulását eredményezheti a
bélbaktériumoknál, egyidejűleg az antibiotikum rezisztenciával. (16)
10.
Enzimek
A enzimek biológiailag aktív fehérjék, amelyek megkönnyítik a tápanyagok kémiai bontását
kisebb vegyületekre a további emésztés és felszívódás érdekében. Az általánosan alkalmazott
különböző enzimek közé tartoznak a fitáz, szénhidrázok (xilanáz, celluláz, a-galaktozidáz,
pmannanáz, a-amiláz és pektináz) és proteázok. (16) Mivel az enzimek nem közvetlenül
támadják a baktériumokat, hanem csak csökkentik a baktériumok növekedésének szubsztrátját,
antibakteriális hatásuk nem egyértelmű. (10)
11.
Tojásból származó ellenanyagok:
A baromfi jól működő immunrendszere nemcsak a betegségek kivédésében játszik szerepet,
hanem a rendszer által előállított fajlagos immunglobulinok révén egyfajta terméket is nyújthat.
(36) A tojásból származó ellenanyagok kifejezetten azokat a folyamatokat célozzák meg amik
a növekedés immunszabályozásában játszanak szerepet. (11) Az IgY tipikus kis
molekulatömegű szérum antitest, a tojómadár véréből a petefészektüszőkbe folyamatosan
szekretálódik. Ez a madarakra jellemző fő ellenanyagtípus. A madarakban termelt ellenanyag
molekula az emlősökben termelődő IgG-től eltérő tulajdonságai jelentik a felhasználás
szempontjából az előnyöket (36).
7. Összegzés
A legbiztonságosabb módja annak, hogy elkerüljük a növények antibiotikumokkal való
expozícióját az, hogy biztosítsuk a vegyületek megfelelő mértékű lebomlását a trágyában,
annak a szántóföldre történő kijuttatása előtt (21). Megfelelő komposztálással lényegesen
csökkenhet a maradékanyagok mennyisége. A mezőgazdasági gyakorlatban azonban a
trágyaérlelés időtartama hígtrágya esetén nagyon változó. A földek kezelésére hónapokon
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keresztül érlelt, de a frissen a tárolóba került hígtrágya kijuttatása is jelentős. A friss, kijuttatott
trágyából a gyógykezelésre használt készítmények változatlan koncentrációban juthatnak a
talajba (37). A hígtrágya anaerob lebomlási folyamatának optimalizálása, amelyet már
használnak a metán / biogáz termelésére, hatékony folyamat lehet az
antibiotikummaradékanyagok eltávolítására (5). A mélyalmos trágyánál ez a veszély szintén
fennáll. Egy, az Egyesült Királyságban végzett vizsgálat szerint a tárolási idő 0 és 48 hónap
között változik (37, 7, 24, 33). A gyógyszermaradványok talajból való eltávolítására
alkalmazhatók esetleg remediációs módszerek is. Ilyen például a fitodeporcináció, amikor kis
gazdasági értékű növényeket termesztenek rövid ideig, hogy a szennyező vegyületeket azok
vegyék fel, majd csak ezután ültetik a magasabb gazdasági értékű növényeket. Ehhez a
módszerhez azonban szükség van erre alkalmas növények tesztelésére (21). Az antibiotikumok
sorsáról a környezetbe kerülve, valamint az antibiotikum-rezisztencia kialakulásáról és
terjedéséről alaposabb ismeretekre és információkra van szükség ahhoz, hogy a probléma
kezelésére megfelelő stratégiák kerüljenek kidolgozásra. Fontos továbbá a jogi szabályozás
naprakészen tartása, a legújabb kutatási eredmények figyelembe vételével, hiszen nagy a
potenciális lehetőség a gyógyszerkészítmények felhasználásának javítására. Az antibiotikumok
megelőző, vagy növekedésserkentőként való alkalmazásának betiltása az EU-ban már
megvalósult. Ez hozzájárul az antibiotikumok mennyiségének csökkentéséhez, de szükséges az
említett tilalom betartásának megfelelő ellenőrzése is. A mezőgazdasági területekre kijuttatásra
kerülő szerves trágyák esetén törekedni kell a megfelelő trágyakezelésre, hogy a termesztett
növények antibiotikumokkal és maradékanyagaikkal való expozícióját a minimálisra
csökkentsük. A zöldségek nyersen való fogyasztása miatt nagyobb a kockázata a rezisztens
baktériumok élelmiszerláncon keresztüli lehetséges átvitelének, azonban több kutatásra van
szükség ahhoz, hogy értékelni lehessen az élelmiszerek szennyeződésének hatásait. Kérdéses,
hogy a felsorolt antibiotikum-alternatívák valóban lehetnek-e olyan hatékonyak, mint az
antibiotikumok az állatok betegségeinek kezelésében. (10) Általános álláspont, hogy ezek a
termékek nem egységesek és az eredmények gazdaságonként nagyban különböznek, ezen kívül
jobban meg kell érteni a hatásmechanizmusukat is. A különböző alternatívák optimális
kombinációi, a jó gazdálkodási gyakorlattal együtt kulcsfontosságúak lehetnek a teljesítmény
maximalizálása és az állatok termelékenységének fenntartása érdekében, miközben az állati
termék előállításakor az antibiotikum-használat radikális csökkentésének célja felé haladunk.
(16) Összefoglalva, az antibiotikumok ésszerű használata és az antibiotikumok alternatíváinak
folyamatos fejlesztése szükséges az állattenyésztés hosszú távú fenntartható fejlődésének
biztosításához. Szigorúan meg kell határoznunk a célállatfajt, a kezelés időtartamát az
antibiotikumok körültekintő alkalmazására, valamint a felhasználásuk szabályozására.
Ugyanakkor meg kell erősítenünk a jogszabályok felügyeletét és végrehajtását annak
érdekében, hogy az antibiotikum-rezisztenciát és a maradékanyagokat az élelmiszerláncban
biztonságosan tudjuk lekövetni és szabályozni. Az új, hatékony és biztonságos alternatívák
kutatása és fejlesztése mellett meg kell erősítenünk az antibiotikumok és az alternatív
gyógyszerek együttes alkalmazásának hatásait, amelyek célja az egészséges mezőgazdasági
termelés fenntartása és az antibiotikumok hatékonyságának megőrzése a humán
gyógyászatban. (10)
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projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
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Irodalomjegyzék:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Anadon A., Martinez-Larranaga M. R, Aranzazu Martinez M.: Probiotics for animal nutrition
in the European Union. Regulation and safety assessment. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2006.
45 91–95 10.1016/j.yrtph.2006.02.004
Andersson H., Asp N.-G., Bruce A., Roos S., Wadstrom T., Wold A.: Health effects of
probiotics and prebiotics: a literature review on human studies. Scand. J. Nutr. 2001. 45 58–75
Barber, M.: Staphylococcal infection due to penicillin-resistant strains. Br Med J.; 1947. 2:
863–865
Batchelder, A.R.: Chlorotetracycline and oxytetracycline effects on plant growth and
development in soil systems. J. Environ. Qual. 1982. 11, 675–678.
Berkner S., Konradi S., Schönfeld J.: Antibiotic resistance and the environment there and back
again. - EMBO Reports, 2014. 15(7), 740–744.
Bougnom B. P., L. J.V. Piddock: Wastewater for Urban Agriculture: A Significant Factor in
Dissemination of Antibiotic Resistance - Environ. Sci. Technol., 2017. 51, 5863−5864, doi:
10.1021/acs.est.7b01852
Boxall A, Fogg LA, Kay P, Blackwel PA, Pemberton EJ, Croxford A.: Prioritisation of
veterinary medicines in the UK environment - Toxicol Lett. 2003. May 15;142(3):20718.
Qiuzhi C., W. Wang, G. Regev-Yochay, M. Lipsitch and W. P. Hanage: Antibiotics in
agriculture and the risk to human health: how worried should we be? - Evolutionary
Applications
published
by
John Wiley &
Sons Ltd
8
2015.
240–5 doi:10.1111/eva.12185
Chen H-R, Tirawat Rairat, Shih-Hurng Loh, Yu-Chieh Wu, Thomas W. Vickroy, ChiChung
Chou: Assessment of veterinary drugs in plants using pharmacokinetic approaches: The
absorption, distribution and elimination of tetracycline and sulfamethoxazole in ephemeral
vegetables. Plos One 2017. 12 (8): e0183087.
Cheng G., Hao H., Xie S., Wang X., Dai M., Huang L., Yuan Z.: Antibiotic alternatives: the
substitution of antibiotics in animal husbandry? Frontiers in Microbiology, 2014. 5, 217.
letöltve: http://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00217
Cook M. E.: Antibodies: Alternatives to Antibiotics in Improving Growth and Feed Efficiency
- J. Appl. Poult. Res. 2004. 13:106–119
Davies J., D. Davies: Origins and Evolution of Antibiotic Resistance – Microbiol. Mol. Biol.
Rev. 2010. September vol. 74 no. 3 417-433, doi: 10.1128/MMBR.00016-10
Dublecz K.:
Takarmányozástan
–
2011, letöltve:
2017. október
10.-én
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_13_Takarmanyozast
an/ch08.html
ECDC/EFSA/EMA second joint report on the integrated analysis of the consumption of
antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and
food-producing animals – Efsa Journal, 2017 July Volume 15, Issue 7 e04872 – doi:
10.2903/j.efsa.2017.4872
FAO - 2017.

83

16. Gadde U., Kim WH., Oh ST., Lillehoj HS: Alternatives to antibiotics for maximizing growth
performance and feed efficiency in poultry: a review - Anim Health Res Rev. 2017 Jun;
18(1):26-45. doi: 10.1017/S1466252316000207. Epub 2017 May 9.
17. Gelband H., M. Miller-Petrie, S. Pant, S. Gandra, J. Levison, D. Barter, A. White, R.
Laxminarayan: State of the World’s Antibiotics, 2015. CDDEP: Washington, D.C. - 2015.
letöltve:
https://thewire.in/wp-content/uploads/2015/09/State-of-theWorldsAntibiotics_proof_9.11.15-1.pdf
18. Giannenas A. I., Florou-Paneri P., Papazahariadou M., Christaki E., Botsoglou N. A., Spais A.
B.: Dietary oregano essential oil supplementation on performance of broilers challenged with
Eimeria tenella. Arch. Anim. Nutr. 2003. 57 99–106 10.1080/0003942031000107299
19. Hu Xiangang, Qixing Zhou, Yi Luo: Occurrence and source analysis of typical veterinary
antibiotics in manure, soil, vegetables and groundwater from organic vegetable bases, northern
China - Environmental Pollution, 2010 September, Volume 158, Issue 9, Pages 2992-2998
20. Huyghebaert G.: Ducatelle R, Van Immerseel F.:An update on alternatives to antimicrobial
growth promoters for broilers. Vet. J. 2011. 187 182–188 10.1016/j.tvjl.2010.03.003
21. Jjemba P. K.: The potential impact of veterinary and human therapeutic agents in manure and
biosolids on plants grown on arable land: a review - Agriculture, Ecosystems & Environment,
2002 December, Volume 93, Issues 1–3, Pages 267-278
22. Knapp C.W, Dolfing J, Ehlert P.A, Graham D.W: Evidence of increasing antibiotic resistance
gene abundances in archived soils since 1940. – Environ. Sci. Technol. 2010. Jan 15;
44(2):580-7. doi: 10.1021/es901221x.
23. Kumar, K., S. C. Gupta, S. K. Baidoo, Y. Chander, and C. J. Rosen: Antibiotic Uptake by
Plants from Soil Fertilized with Animal Manure. J. Environ. Qual. 2005. 34:20822085.
DOI:10.2134/jeq2005.0026
24. Kümmerer K.: Pharmaceuticals int he environment, Berlin, Heidelberg, New York, Springer,
2004. ISBN: 3-540-21342-2
25. Levy, S.B.: Antibiotic resistance: an ecological imbalance. Ciba Found Symp.; 1997. 207: 1–
9
26. Li Yan Wen, Xiao-Lian Wu, Ce-Hui Mo, Yi-Ping Tai, Xian-Pei Huan, és Lei Xiang:
Investigation of Sulfonamide, Tetracycline, and Quinolone Antibiotics in Vegetable Farmland
Soil in the Pearl River Delta Area, Southern China - J. Agric. Food Chem., 2011. 59 (13), pp
7268–7276, doi: 10.1021/jf1047578
27. Marti R., A. Scott, Yuan-Ching Tien, R. Murray, Lyne Sabourin, Yun Zhang, E. Topp: Impact
of Manure Fertilization on the Abundance of Antibiotic-Resistant Bacteria and Frequency of
Detection of Antibiotic Resistance Genes in Soil and on Vegetables at Harvest - Appl. Environ.
Microbiol. 2013. September vol. 79 no. 18 5701-5709 doi: 10.1128/AEM.01682-13
28. Martinez JL: Environmental pollution by antibiotics and by antibiotic resistance determinants.
Environ Pollut 2009. 157:2893–2902
29. Millet S., Maertens L.: The European ban on antibiotic growth promoters in animal feed: from
challenges to opportunities. Vet. J. 2011. 187 143–14410.1016/j.tvjl.2010.05.001
30. North, E.A and Christie, R.: Acquired resistance of staphylococci to the action of penicillin.
Med J Aust.; 1946. 1: 176–179
31. Országos Közegészségügy Központ (O.K.K.): Ivóvíz kiskáté - Lakossági tájékoztató a gyakran
ismételt kérdésekről 2016. – letöltve: http://oki.antsz.hu/files/dokumentumtar/kiskate-201603.pdf

84

32. Rodriguez-Rubio L., Martinez B., Rodriguez A., Donovan D. M., Garcia P.: Enhanced
staphylolytic activity of the Staphylococcus aureus bacteriophage vB_SauS-phiIPLA88
HydH5 virion-associated peptidoglycan hydrolase: fusions, deletions, and synergy with
LysH5. Appl. Environ. Microbiol. 2012. 78 2241–2248 10.1128/AEM.07621-11
33. Sarmah AK, Meyer MT, Boxall AB.: A global perspective on the use, sales, exposure
pathways, occurrence, fate and effects of veterinary antibiotics (VAs) in the environment Chemosphere. Oct;65(5):725-59. Epub 2006 May 4. doi: 10.1016/j.chemosphere.2006.03.026
34. Smalla K, Heuer H, Gotz A, Niemeyer D, Krogerrecklenfort E, Tietze E Exogenous isolation
of antibiotic resistance plasmids from piggery manure slurries reveals a high prevalence and
diversity of IncQ-like plasmids. Appl Environ Microbiol 2000. 66:4854–4862
35. Swift S., Downie J. A., Whitehead N. A., Barnard A. M., Salmond G. P., Williams P.: Quorum
sensing as a population-density-dependent determinant of bacterial physiology. Adv. Microb.
Physiol. 2001. 45 199–270 10.1016/S0065-2911(01)45005-3
36. Szabó M., Babos L.: Tojástermelés ellenanyag-termelés céljából – 2002, letöltve 2017 október
10.-én
a
Medium
on
Internet
for
Agrar
weboldalról:
http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/baromfi/2002_3/2002_3_54_56.pdf
37. Szatmári I.: A gazdasági haszonállatok tömegkezelésére használt doxiciklin egyes
környezettoxikológiai jellemzőinek vizsgálata – 2012, PhD értekezés
38. Terényi M.: Az antibiotikum felhasználás jogi szabályozása 2016. letöltve 2017 október 10.én a moaebt weboldalról: http://moaebt.hu
39. Van Boeckel, T. P., Brower, C., Gilbert, M., Grenfell, B. T., Levin, S. A., Robinson, T. P.,
Laxminarayan, R.: Global trends in antimicrobial use in food animals. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, 112(18), 5649–5654.
letöltve: http://doi.org/10.1073/pnas.1503141112
40. Vellai T.: Genetikai gyakorlatok - 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem – letöltve:
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/GenetikaiGyakorlatok/ch06s04.html
41. Yang Q., Ren S., Niu T. et al.: Distribution of antibiotic-resistant bacteria in chicken manure
and manure-fertilized vegetables – Environ. Sci. Pollut. Res. 2014, 21: 1231.
42. Zhang W., Sack DA: Progress and hurdles in the development of vaccines against
enterotoxigenic Escherichia coli in humans - Expert Rev. Vaccines 2012, 11 677-694 10.1586
/ erv.12.37
43. Zhang H., Li, X., Yang, Q., Sun, L., Yang, X., Zhou, M., Bi, L.: Plant Growth, Antibiotic
Uptake, and Prevalence of Antibiotic Resistance in an Endophytic System of Pakchoi under
Antibiotic Exposure. International Journal of Environmental Research and Public Health,
2017, 14 (11), 1336. letöltve: http://doi.org/10.3390/ijerph14111336
Lektorálta: Dr. Bartos Ádám, egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem, Georgikon Kar

85

A SZŐLÉSZETI-BORÁSZATI ÁGAZAT HELYZETE ÉS
ANNAK ASPEKTUSAI A MURAVIDÉK (PREKMURJE)
RÉGIÓBAN
Szabó Péter
Soós Adrienn
Bali Lóránt
Pannon Egyetem, Georgikon Kar
soosadrienn95@gmail.com – balilori@georgikon.hu – szabopeter@georgikon.hu
Absztrakt
A szőlőtermesztés és borászat kiemelkedően fontos szerepet játszik a mezőgazdaságban és a
vidékfejlesztésben egyaránt. Kutatásunk a szlovéniai Muravidéken vizsgálja a két ágazat
sajátosságait. A térségben jelentős a borászatok száma, melyek nagymértékben meghatározzák
a helyi gazdaság és a turizmus szerkezetét. Ennek függvényében vizsgáltuk az értékesítés egyes
aspektusait is ebben a témában. Kitérünk a Muravidéken hivatalosan engedélyezett fajták
termesztett területének nagyságára, a különböző fajták termesztésére és az ezekből készült
borok mennyiségének értékesítésére. A vizsgálat fő célja, hogy az említett területen a borászati
ágazat milyen szinten kapcsolódik az egyes vidék fejlődését meghatározó tényezőkhöz, illetve a
kutatás kitér az egyes fajták értékesítésének volumenére is. A vizsgálat lekérdezésen alapul,
melyben a Muravidéken élő szőlőtermelő gazdák, illetve a területen a borfogyasztók
véleményére vagyunk kíváncsiak. A kapott eredmények kiértékelésével szeretnénk választ kapni
arra a kérdésre, hogy mekkora az egyes fajták termőterülete, illetve milyenek a különböző
fajtákból készített borok értékesítési jellemzői. A tanulmány célja tehát a Muravidéki szőlészetiborászati ágazat elemző bemutatása, hogy választ találjunk arra kérdésre, miszerint hogyan
kapcsolódhat a szőlőtermesztés és borászat a vidékfejlesztéshez, mennyiben korrelál a kettő
egymással. Ahhoz, hogy erre választ kapjunk fontos megvizsgálni a vállalkozások lehetséges
fejlesztései irányait. A kérdőíves kutatás során felmerültek kérdések a fejlesztésekkel
kapcsolatban, melyek a vállalkozások jövőbeni lehetséges fejlesztési terveire kérdezetek rá. A
kiértékelt eredmények alapján elmondható, hogy a megkérdezett összes vállalkozás tervez
valamilyen formában fejlesztést az elkövetkezendő időben.
Kulcsszavak: Muravidék, vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés, borászat, értékesítés
1. Bevezetés
1.1 Bevezetés és kutatási célkitűzés
A szőlőtermesztés és borászat kiemelkedően fontos szerepet játszik Zala megyében és a
szlovéniai Muravidéken egyaránt. Az ágazat mind mezőgazdasági szempontból, mind
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vidékfejlesztési szempontból jelentős szerepet tölt be az említett térségekben. Ezért esett tehát
a választásunk erre a témára, mivel egyre nagyobb szerepet tölt be szőlőtermesztés és borászat
a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben egyaránt. A térségek kedvező természetföldrajzi
adottságai miatt számos kisebb-nagyobb borászatot találhatunk.
A kutatás a két, szomszédos borvidékre terjed ki, a Zalai, illetve a Muravidéki borvidékre. A
szőlőtermesztésnek mindkét - egykor egy történelmi vármegyében elhelyezkedő - térségben
komoly jelentősége, hagyománya van. A szőlőtermesztés és borászat mindkét térségben
meghatározza a mezőgazdaság szerkezetét, a vidéki térségek helyzetét, illetve fejlettségét,
fejlődését.
A mindkét térségben jelentős borászatok nagymértékben meghatározzák a vidékfejlesztés és a
falusi turizmus helyzetét. A tanulmány célja a szőlőtermesztés és a borászat sajátosságainak
vizsgálata az említett területeken, majd az eredmények összehasonlítása. Ugyanakkor a kutatás
másik fő célja, hogy e tényezők – szőlőtermesztés és borászat helyzete – hogyan járulnak hozzá
a vidéki térségek helyzetéhez, milyen mértékben járulnak hozzá a vidék fejlődéséhez, fejlődési
lehetőségekhez.
A tanulmány megírása során célul tűztük ki a két borvidék összehasonlítását, előre
meghatározott szempontok szerint. Elsősorban a mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre
gyakorolt hatásait vettük figyelembe. Mezőgazdasági viszonylatban fő összehasonlítási
szempontnak számít, hogy a szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkozó szervezetek mekkora
terülten gazdálkodnak, hány főt foglalkoztatnak, illetve milyen gazdasági-társasági formában
működnek. Ehhez kapcsolódóan fontos leszögezni azt is, hogy az adott szervezet milyen fajták
termesztésével foglalkozik, milyen terméket állít elő a szőlőből, illetve tagja-e valamely
hegyközségnek.
A vidékfejlesztés viszonylatában a kutatás során a következő szempontokat igyekeztünk
figyelembe venni. Elsősorban a szervezetek működésével, kapcsolati tőkéjével, programjaival
kapcsolatos tényeket elemeztük. Fontosnak tartjuk megvizsgálni, hogy az adott vállalkozások
részesednek-e Európai Uniós támogatásban, milyen jellegű fejlesztéseket terveznek a
vállalkozásban, illetve civil szervezetnek tagja-e az adott szervezet. Ugyanakkor a két térség
elhelyezkedése révén kiemelkedően fontos megvizsgálni, hogy az adott szervezetek
rendelkeznek-e határon átnyúló kapcsolatokkal, és ezek a kapcsolatok miben nyilvánulnak
meg.
A falusi turizmus és a vidék fejlettsége szempontjából fontos megvizsgálni a kutatás során,
hogy a vizsgált szervezetek, borászatok rendelkeznek-e olyan programokkal,
tevékenységekkel, melyek fellendítik az adott térséget, illetve annak kulturális életét. Ennek
megfelelően meg kell megvizsgálni, hogy az érintett szervezetek rendelkeznek-e ilyesfajta
rendezvényekkel, programokkal. Az ilyen programok közé tartoznak például a borkóstolók is,
melyek nagymértékben fellendíthetik, színessé tehetik környezetüket, meghatározhatják a
falusi vendéglátás helyzetét a térségben.
A célkitűzésünk tehát a fenti szempontok elemzésével mindkét vizsgált terület – Zalai borvidék
és Muravidéki borvidék –összehasonlítása mezőgazdasági és vidékfejlesztési szempontokból.
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1.2 A Zalai borvidék természetföldrajzi jellemzése
A Zalai borvidék a Dunántúl hegyes-dombos kontinentális éghajlati területbe tartozik, ezen
belül a mérsékelten hűvös - mérsékelten nedves éghajlati típusba. Az országnak e területe azok
közé a területek közé tartozik, amelyek legközelebb esnek az Alpokhoz, az Adriai-tengerhez és
az Atlanti-óceánhoz. Ennek köszönhetően a területen nem túl forró nyár és enyhe tél jellemző
és kismértékű hőingadozás, amely a mérsékelten kontinentális éghajlat jellemzője. Az évi
napfénytartam 1900-1950 óra között változik, téli fagykár a szőlőültetvényeket ritkán sújtja. Az
évi csapadékmennyiség itt a legmagasabb az országban, 700-800 mm közötti, ezzel a Zalai
borvidék hazánk legcsapadékosabb borvidéke.
A Zalai borvidék települései két körzetre oszthatók [1]. Talajjellemzők szempontjából
kimondottan jó adottságokkal rendelkezik: nagyrészt dombokból áll a borvidék, melyet főként
homokos-agyagos üledékek alkotják, lösztakaróval. A térségben a dombok csúcsai ritkán
emelkednek 300 m fölé. Ennek megfelelően a szőlők 150-300 m tengerszint feletti
magasságban a dombok többnyire déli, délnyugati kitettségű lejtőin helyezkednek el. A térséget
az egykori Pannon-beltenger homokos-agyagos üledékei építik fel. A dombságon barna
erdőtalajok vagy barnaföldek képződtek, melyek kedvezőek a szőlőültetvény létesítéséhez.
Mezőgazdasági szempontból fontos megemlíteni, hogy a szlovén határ menti térség az ország
egyik legcsapadékosabb területe, a hűvös, nedves éghajlatnak köszönhetően magas a relatív
páratartalom. Ennek következményeként ez a terület az ország legjelentősebb vízfelesleggel
rendelkező térsége, ezért az aszály itt kevésbé jelent veszélyt a mezőgazdasági termelésre.
A csapadékbőség és a kedvező hármas éghajlati hatás (kontinentális, mediterrán és óceáni)
következményeképp változatosa növényzet és magas fokú a biodiverzitás. [2]
1.3 Muravidék természetföldrajzi jellemzése
Szlovénia, annak ellenére, hogy földrajzilag kicsinek tekinthető, sokszínű, éghajlati
szempontból eltérő tájegységekből áll. Az országban - hasonlóan Magyarországhoz – négy
földrajzi régió találkozik, melyek az Alpok, Dinári-hegység, Kárpát-medence és a
Mediterránium. Ennek köszönhetően sokszínű, térségenként eltérő éghajlattal rendelkezik, a
tengerparton mediterrán, a hegységekben hegyvidéki, míg a völgyekben és fennsíkokon
kontinentális éghajlat jellemző.
A Muravidék kisrégió egykor a történelmi Magyarországhoz tartozott. A vidék három kisebb
tájegységre tagolódik. Északon található az ún. Dombvidék (Goričko), mely nagyrészt szlovén
lakta terület. A középső területen található a szintén szlovén lakosságú Középső-vidék
(Ravensko). A Lendva-vidéki síkság (Dolinsko) található a déli részen, melynek nagyrészt
harmada magyar nemzetiségű.
A régió sajátos természetföldrajzi sajátosságai miatt önálló, sajátos mezőgazdasági területet
képez. A Muravidék Szlovénia egyik legjobb mezőgazdaságú területei közé tartozik. [3]
A szlovén-magyar határvidék felszíne egy 150-300 méter magasságú eróziós dombvidék, a
domborzat hármas osztatú. A térség központjában, a szerkezeti törések mentén fekszik a Lentimedence, amely egy tökéletesen feltöltött síkság. Ez a kis medence folytatódik a hat5áron túl
is, a Lendva-Mura medencén keresztül, a magyarországi részen viszont rögszerűen kiemelkedő,
kibillent szerkezeti egységek határolják. Ezen síkság területe a mindkét országra kiterjedő
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néprajzi táj, a Hetés. A szlovén oldalon az egykori hordalékkúp, a Goričko-dombvidék hatására
az egész dombvidék egyre tagoltabbá válik. A határvidék harmadik,legtagoltabb része, a LentiLendva medencétől délre emelkedő dombság, a Tenke-vidék, amely a szlovéniai oldalon a
Lendva-hegy néven ismert. A dombvidék geomorfológiai szempontból teljes egységet alkot, a
különbözőség a lejtőkitettségben jelenik meg, a szlovén lejtőkön a szőlőtermesztés jellemzőbb,
míg a hazai oldalon inkább az erdős részek jellemzőek. [2]
A szlovén-magyar határvidék egy egységes tájat alkot, a határ teljes hosszában a táji összetevők
folytonosságot mutatnak [2], tehát elmondhatjuk, hogy a két összehasonlítandó tájegység
természet földrajzi jellemzők szempontjából nagymértékben megegyezik.
1.4 A szőlőtermesztés és borászat helyzete Magyarországon és Szlovéniában
Hazánk szőlőtermesztése több évszázadra tekint vissza, a szőlő-borágazat még napjainkban is
jelentős. Magyarország 22 borvidékén összesen 63000 hektáron művelnek szőlőt (HNT, 2017).
A fehérbort adó szőlőfajták termesztése a jellemzőbb, bár ez az arány borvidékenként eltér. A
birtokrendszerre (Szlovéniához hasonlóan) az elaprózódottság jellemző (az átlagos
parcellaméret 0,48 ha) és az ültetvények jó része elöregedett. Az ültetvényterület 72,81%-át a
tulajdonosa műveli, bérleti jogviszony kevésbé jellemző. Magyarországon 2016-ban összesen
41 798 vállalkozás foglalkozott szőlőtermeléssel vagy borkészítéssel (HNT). A tulajdonosok
83%-a olyan őstermelő vagy természetes személy, aki csak szőlőtermeléssel foglalkozik. Az
import és a hazai export tekintetében elmondható, hogy a magyar szőlő-bor ágazat nem a
legolcsóbb borok piacán, hanem az egy fokozattal a legolcsóbb kategória feletti pozícióban
érdekelt, amely sajnos nem a legkívánatosabb helyzet.
Szlovénia szőlőtermesztése és borászata három nagy borrégióra, illetve kilenc borvidékre
tagolódik. A szőlő- és bortermelők nyilvántartásában 16 000 hektár szőlőültetvényt
regisztráltak, a légi felvételek szerint a Szlovén Köztársaság területén 21 500 hektár
szőlőültetvény található. A művelt területek nagysága körülbelül 13400 hektárra tehető. A
szlovén statisztikák szerint (RPGV) az országban 28 000 szőlőtermelő van regisztrálva, ebből
szinte mindenki bortermeléssel is foglalkozik. Palackozási tevékenységre 1.800 termelő
regisztrált, amelyek közül 16 számít nagyvállalkozónak (évente több mint 500.000 liter). A
termelési előrejelzések szerint Szlovéniában körülbelül 80-100 millió liter bort állítanak elő,
melynek körülbelül 40%-a az önkiszolgálást szolgálja. A minőségi osztályok szerinti termelés
a következőképpen alakul: a kiváló minőségű borok 9%-ot tesznek ki, a minőségi borok 54% ot, a tájjellegű borok 37%-ot. A borszőlő típusát tekintve 27%-ban vörös, míg 63%-ban
fehérborokat, 10%-ban pezsgő és roséborokat állítanak elő. Szlovénia szőlőtermő területein 52
szőlőfajta engedélyezett, amelyek közül 37 fehér és 15 vörösbort adó fajta. Az egy főre jutó bor
éves fogyasztása körülbelül 40 literre becsülhető. Az elmúlt években kiegyensúlyozott volt az
import és az export-arány. Szlovénia főként asztali borokat importál, ami jelentősen megjelenik
a termelési és fogyasztási struktúrában. Fontos megemlíteni, hogy Szlovéniában a
szőlőültetvények domborzati viszonyai (lejtésszög) sok esetben extrémnek mondható, ami azt
eredményezi, hogy egyrészt sok esetben rendkívül költségigényes, másrészről pedig a kiváló
megvilágítottság miatt magas minőségű szőlőt biztosít.
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A fentiek tükrében fontos megállapítani azt, hogy mindkét ország esetében az elaprózodottság
miatt mind a vertikális, mind pedig a horizontális szövetkezés a jövőben igen fontos kérdés
lehet.
1.5 A Muravidék és a Zalai Borvidék termesztéstechnológiai sajátosságai
A két terület történelme mindvégig szorosan összekapcsolódott, és ez a szőlőtermesztés,
borászat szempontjából különösen igaz. A Muravidék és Zala Megye csemegeszőlőtermesztése mindvégig kiemelt szerepet játszott. A 18. században – a terület kedvező klimatikus
adottságai miatt – a vörösbort adó szőlőfajták terjedtek el, s ezen fajtákból készítették a
legkiválóbb borokat. A Zalai borvidék történetében a 19. század elején a direkttermő fajták
kezdtek el terjedni, mely a mai napig is rányomja a bélyegét a Zalai borvidék elismertségére.
Ennek oka az volt, hogy az 1800-as évek végétől a Filoxéra-vész Zala megyében is kipusztította
az addigi szőlőterületek nagy részét. A megye egyes területeiről teljesen eltűntek az európai
fajták.
Zala megye régóta híres oltványkészítéséről is. Cserszegtomajon már az 1800-as évek elejétől
kísérleteztek alanyfajtákkal, az évszázad végétől oltványkészítéssel is. Zalaszentgrót és
környéke a 19. század végétől a kisüzemi oltványkészítés egyik hazai központjává vált, de
jelentős oltványüzemek alakultak ki a megye déli és nyugati részén is.
Fontos lehet megemlíteni Deininger Imre Professzor nevét, aki hazánk filoxéra elleni védekezés
kormánybiztosa volt és a Zala megyei Cserszegtomajon, a Georgikon szőlészeti-borászati
kutatótelepén foglalkozott a filoxéra elleni védekezéssel. Az évszázad végére a szőlőterület
majdnem elérte a filoxéravész előtti mértéket.
A muravidéki és a zalai borvidék manapság is leginkább kedvelt fajtáját, az Olasz rizlinget a
19. század második felétől kezdték el telepíteni. A 19. század első felében a borszőlő mellett
már csemegeszőlőt is jelentős felületen termesztetek, ezek közül is a legnagyobb termőfelülete
a Chasselasnak volt.
A két vizsgált terület, a Muravidék és a Zalai borvidék termesztéstechnológia, fajtaszerkezete
napjainkban sem tér el egymástól jelentősen. Mindkét termőtájon 90% feletti a fehérborszőlőfajták termőterülete. A kisbirtokokon manapság is viszonylag sok a direkttermők aránya (810%). Ezek közé tartozik például az Olasz rizling (50%), Rizlingszilváni, Zöld veltelini, és
Chardonnay fajták.
Zala Megye és a Muravidék egyaránt kiváló klimatikus viszonyokkal rendelkezik a
szőlőtermesztés vonatkozásában, hiszen mind a hőmérsékleti, mind a csapadékeloszlási,
valamint a széljárási adottságai is optimálisak a minőségi bor előállításához. A Zalai borvidék
Magyarország legcsapadékosabb borvidéke, a Muravidékről ugyanez mondható el Szlovénia
vonatkozásában. Az éves csapadék tenyészidőszak alatti mennyisége 400-450 mm között alakul
a sokéves átlagokat megvizsgálva, míg az éves csapadékösszeg pedig 650 -700 mm között.
Mindkét terület a 9 - 11°C-os évi középhőmérsékleti izotermák közé esik, tehát a hőigény
biztosítottsága megfelelőnek mondható. Szerencsésnek mondható, hogy a különböző
szélsőséges időjárási viszonyok, a túlságosan hideg és a nagyon forró hőmérséklet,- amely
jelentősen károsítaná a szőlőt - ritkábban fordul elő. A vizsgált területeken a szőlőtermesztésbe
vont területek különösen a 150-250 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkednek el, a
dűlők jellemzően É-D-i irányban húzódnak, amelyeket általában NY-K-i irányú völgyek
90

vágnak át. Mindezen kedvező geológiai tulajdonságok elősegítik a kiváló minőségű borok
termesztését.
Éghajlati viszonyokat tekintve mindkét terület kontinentális klímával rendelkezik, de fontos
megemlíteni, hogy az időjárást mind az Alpok, mind az Adriai-tenger befolyásolja: az Alpok
felől érkező óceáni légáramlatok csapadékos, hűvösebb ciklonokat, és az Adriai-tenger pedig
száraz, forró levegőt hoznak a térségbe.
A szőlőtermesztés vonatkozásában szintén fontos kiemelni, hogy mind a két termőtájon a
talajtípusokat illetően a barna erdőtalaj jellemző. Így ezen talajtípus vízmegtartó képességének
köszönhetően a nyári melegben is megfelelő a szőlő növény vízellátása. Mindezen tényezők
összességében arra engednek következtetni, és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy mind a két
termőhelyen jó savösszetételű, üde, gyümölcsös frissességű borokat lehet készíteni.
Művelésmódok vonatkozásában egyaránt előfordulnak a MOSER (javított MOSER), ernyő,
Sylvoz, Középmagas- és alacsony kordon, Guyot, és a hagyományos művelésmód, a
bakművelés is.
1.6 Birtok jellemzők, tulajdonviszonyok
Magyarországon a borvidékek termőterülete 58703,41 ha 2016-ban, melyből a Zalai borvidék
területe 561,73 ha. Egyes források szerint az összes borvidék szüretelt szőlőmennyisége 2016ban 4011864,27 q volt, melyből a Zalai borvidéké csupán 30731,1 q. A Zalai borvidék szőlővel
beültetett területnagysága 2016-ban 833 ha volt. [4] A birtokrendszer országosan és térségi
szinten is elaprózódottnak mondható, a területek nagy része magán kézben van. Az elaprózódott
birtokrendszer Zala megyében szerencsére nincs hatással a szőlőtermesztés és borászat
helyzetére. Ezen birtokjellemzőknek köszönhetően a térségben több tucat pincészet működik,
legtöbbjük családi vállalkozásként működő szervezet, de megtalálhatunk számos nagyobb,
országos szinten elismert borászatot is. A borvidék birtokrendszerének köszönhetően – mivel
több kisebb pincészet van jelen – meghatározó a minőségi borkészítés, érzékelhető a kézműves
jelleg is ezen a területen. Ezek a borászatok kis területen gazdálkodnak, ezért megfigyelhető,
hogy kevesebb mennyiségű bort állítanak elő, ennek viszonylatában elmondható, hogy
minőségi termékek előállítására törekednek, egyedi terméket szeretnének létrehozni ezzel is
növelve népszerűségüket.
Hasonlóan Zala megye és a borvidék helyzetéhez, Muravidéken is az elaprózódott
birtokrendszer a meghatározó. A térségben az átlagos birtokméret 1,4 ha. A muravidéki
mezőgazdasági földterületek felaprózódása miatt a kisméretű, 5 hektárnál kisebb birtokok
aránya a jellemző – ezek aránya 65%. Erre a vidékre jellemzőek az úgynevezett
„nadrágszíjparcellák”, amelyek a jellegzetesen hosszúkás, keskeny alakjukról kapták nevüket.
Ezek létrejöttében nagy szerepet játszik a vidék természetföldrajzi helyzete, domborzati
viszonya. Ez a jelenség kifejezetten megfigyelhető a vizsgált területen, pontosabban Lendva
város határában, a Lendva-hegyen. A dombos, lankás terület kiválóan alkalmas
szőlőültetvények létesítésére.
A muravidéki gazdák kis területekkel rendelkeznek, a legtöbb gazdaság kis- és családi
gazdaság, ezért a térségre - ugyanúgy, mint a Zalai borvidékre a kis birtokméret a jellemző. Itt
is elmondható a gazdák minőségi és nem a mennyiségi termelésre való törekvése, amely meg
is mutatkozik az előállított borok jellegében.
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1.7 Szőlészeti és borászati kapcsolatok a magyar – szlovén határtérségben
Muravidéken számos egyesület, civil szervezet működik, amelyek fő tevékenységként
szőlőtermesztéssel, falusi turizmussal foglalkoznak. Ezen egyesületek fő célja a
szőlőtermesztéssel, illetve borászattal foglalkozó vállalkozások érdekképviselete. Emellett
szintén hangsúlyos ezen szervezetek közösségfejlesztő szerepe is. Szinte minden muravidéki
településen működik – a szőlősgazdákat tömörítő – egyesület, melyek az adott település
kulturális életében is komoly funkciót töltenek be. Ilyenek például a helyi, illetve regionális
szintű borversenyek, a helyi ünnepekhez kötődő rendezvények, a borhoz, a borünnepekhez
kapcsolódó események, illetve a társ-egyesületekkel történő közös programok. A településeken
működő egyesületeknek számos anyaországi kapcsolata van a hasonló célok mentén működő
egyesületekkel, borrendekkel és egyéb civil szervezetekkel. Ilyenek például: Lenti, Letenye,
Sármellék, Szent György-hegy, Badacsony. Ezen kétoldalú civil kapcsolatoknak köszönhetően
„eltűnnek a határok, hiszen a közös rendezvények, illetve a bor szeretete összeköti a két
térséget, illetve azok szőlősgazdáit.
A térségben jellemző a biogazdálkodás, parasztgazdaság, ennek köszönhetően sok borász
biogazdálkodást alakított ki.
1.8 A vidékfejlesztés viszonylatában
Mindkét vizsgált térség helyzetében fontos szerepet játszik a vidékfejlesztés. A Vidékfejlesztési
Program (2014-2020) keretében számos projekt valósulhat és valósult is meg Európai Uniós
forrásokból. Ez a programjelentős a szőlőtermesztés és borászat szempontjából is, ugyanis a
gazdák számtalan pályázat keretében újíthatják, fejleszthetik gazdaságukat, mely fellendíti a
térséget, segíti annak fejlődését. Fontos megemlíteni a vidék népességmegtartó és vonzó erejét
is, melyhez nagyban hozzájárulhatnak a helyi pincészetek az év egész ideje alatt megrendezésre
kerülő programjaikkal. Ezek a rendezvények a falusi turizmus szempontjából is
meghatározóak, számos borászatnál találkozhatunk vendéglátó egységgel is, nem ritka esetben
ezek az egységek szálláshelyet is biztosítanak az oda érkező vendégek részére.
A programok közül fontos kiemelni a pincészetek általi borkóstolás lehetőségét, melynek
keretében számos, a térségre jellemző, jellegzetes zamatú borokat kóstolhat meg az érdeklődő.
Manapság rendkívül közkedvelt programmá vált a borkóstoló, mely a két vizsgált területen
rendkívül kedvező feltételekkel rendelkezik. Adott a jó termőhely, a domborzati és éghajlati
viszonyok rendkívül kedvezőek, éppen ezért mind a Zalai borvidéken, mind a Muravidéken
rendkívül jellegzetes, savas fehérborok a meghatározóak. Ez a jellegzetesség egy különleges
atmoszférát teremt a térségben, melyre számos turista és helyi lakos kíváncsi, szeretné
megkóstolni a híres zalai, illetve muravidéki borokat. Szívesen ellátogatnak a magával ragadó
aprófalvas térségekbe, megtekintik a szebbnél szebb pincsészeteket, megkóstolják boraikat és
gyönyörködnek a környezetben.
Ahhoz, hogy a fent említett tények megvalósulhassanak, szükség van a vidék megfelelő
fejlesztésére. Ebben a fejlesztésben nagy szerepet játszik a már említett Vidékfejlesztési
Program, mely keretében a gazdák Európai Uniós támogatásokat vehetnek igénybe.
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1.9 Határon átnyúló kapcsolatok
Mivel a két vizsgált térség egymás szomszédságában található két különböző ország részeként,
és mindkettő ország az Európai Unió tagállamai közé sorolható, elengedhetetlen megemlíteni
a határon átnyúló kapcsolatokat.
Létezik ezekkel a kapcsolatokkal foglalkozó program, amely a két ország – Magyarország és
Szlovénia - között áll fenn. Ez a program az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország
Együttműködési Program, amely az 1990-s években elkezdődött két- és háromoldalú
együttműködési folyamatok folytatása. Az eddigi határon átnyúló együttműködési programok
több évre visszanyúló múltjának köszönhetően az irányító szervezetek rengeteg tapasztalatra
tettek szert és hozták létre ezt a programot. A Program jogosult programterülete négy megyét
és tájegységet foglal magába: Podravja és Pomurje régiót Szlovéniában, valamint a
magyarországi Vas és Zala megyét. A programterület kétharmada magyar, egyharmada pedig
szlovén határterülethez tartozik.
A program küldetése, hogy a régiót egy olyan társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható közös „zöld turizmus” régióvá alakítsa, amely a lakosság számára magas
életszínvonalú perspektívát nyújt. A program célja, hogy nem csak a kulcsfontosságú és
turisztikailag lényeges területeken, hanem a turisztikailag kevésbé fejlett és ismert területekre,
távoli vidéki és agrártelepülésekre is kiterjedjen a kialakítani kívánt „zöld turizmus” régió. A
program a 2014-2020-as időszakra a következő általános célkitűzéseket fogalmazta meg: a
régió egy olyan területté váljon, amely vonzó élethelyet, munkalehetőségeket és befektetési
lehetőségeket biztosít úgy, hogy a helyi kulturális és természeti értékekre épít a turizmusban,
ezen keresztül növelve a térség fejlődését; valamint megpróbálja megoldania közös határtérségi
problémákat határon átnyúló együttműködés szintjén. A program további specifikus
célkitűzései közé tartozik a természeti és kulturális értékek jobb hasznosítása a turizmusban; a
helyi gazdaság fejlesztése, vidéki térségek és az agrártelepülések nagyobb turisztikai célponttá
való alakítása; a régió, mint „zöld és élhető” márka továbbfejlesztése, természeti és kulturális
erőforrások megőrzése társadalmi, gazdasági kapcsolatok révén; és a határon átnyúló
együttműködés kiterjesztése a közpolitikák és közszolgáltatások területein, az állami és civil
szereplők kapacitásának növelésével. [5]
Azért is lényeges megemlíteni ezt a programot, mert a kutatás során vizsgált két térség is tagja
ennek a határon átnyúló együttműködési kezdeményezésnek, és jelentősen hozzájárul a vidéki
térségek fejlesztéséhez, akár a mezőgazdaságon, ezen belül pedig a szőlő- és borágazaton
keresztül.
2. Módszertan
A tanulmány elkészülése során elsősorban kérdőíves megkérdezés eredményeit és szekunder
forrásokat használtuk fel. A rendelkezésre álló szakirodalmat tanulmányoztuk és a kérdőíves
megkérdezés eredményeit elemeztük ki.
Az online kérdőíves megkérdezést a Google Űrlapok segítségével hajtottuk végre. Az online
megkérdezés során 26 kitöltés született, ezután a kapott válaszok kiértékelését végeztük el. A
kiértékelés során kérdésenként elemeztük az adott térségekre vonatkozó információkat. Minden
kérdést külön-külön értékeltünk, további információk és források segítségével. A kérdőíves
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megkérdezés mellett személyes, illetve telefonos megkérdezésen keresztül is végeztünk
felmérést, mely eredményeit az online kérdőív kiértékelésénél dolgoztuk fel.
A tanulmány elkészítése során számos forrást tanulmányoztunk, majd a források kutatásának
az eredményeit is igyekeztünk értékelni, ezek után belefűztük a saját kérdőíves kutatásunk
kiértékelésébe. Ezek közé a források közé tartozik a rendelkezésre álló szakirodalom, mely
magában foglalja a különböző tudományos műveket, kiadványokat, folyóiratokat. A kutatás
részéhez tartozik ezen művek tanulmányozása is. Mindezek mellett felhasználtunk több
internetes forrást is, melyek a tanulmány témájával kapcsolatosak.
3. Eredmények és értékelésük
3.1 A vizsgált térségek birtokszerkezete
Mint azt már a tanulmány bevezetőjében említettük, mindkettő vizsgált terület (Zalai borvidék
és Muravidék) egy rendkívül elaprózódott, többségében aprófalvas szerkezetet mutat. Ez
részben köszönhető a vidék természetföldrajzi hatásainak. A környező dombok, hegyek
nagymértékben meghatározzák a szőlőtermesztés feltételeit. Ez a jelenség a Muravidéken
figyelhető meg különösképpen, ugyanis ezen a területen még inkább érvényesülnek az említett
a hatások. Az elaprózódott birtokszerkezet és a jelentősen aprófalvas vidék velejárója a
szőlőtermesztés során, hogy a vidéken előforduló borászatok is sokkal kisebb területen tudnak
gazdálkodni, mint az ország már részein tevékenykedő gazdák. A kérdőíves felmérés
megerősített bennünket abban, hogy az esetek többségében a borászatok kisebb, mint 5
hektáron gazdálkodnak. Előfordult olyan termelő is, akinek a szőlőtermő területe még az egy
hektárt sem éri el (többségük 0.5 hektáron gazdálkodik), a többi válaszadó átlagosan egy
hektáron folytatja munkálatait. A kitöltők közül csupán egy gazda jelezte, hogy 5 hektár feletti
területen műveli a szőlőt. Ez az adat jelentősen kiemelkedik a többi közül, átlag felettinek
mondható, ugyanis – mint már szó volt róla – egyes források szerint Muravidéken az átlagos
birtokméret 1,4 hektár. Ezek az adatok bizonyítják a térség elaprózódott birtokstruktúráját, igaz
az állítás, miszerint ezen a vidéken úgynevezett „nadrágszíjparcellák” találhatóak.
A kutatás másik területén, a Zalai borvidéken is hasonló eredmények születtek a kérdőíves
megkérdezés során. Azonban ezen a területen már elmondható, hogy a gazdák már kicsivel
nagyobb területen gazdálkodnak. A felmérés során kiderült, hogy a válaszadók közül (akik
gazdasági tevékenységként végzik a szőlőtermesztést) jellemző Zala megyében kettő és öt
hektár közötti birtokméret is, ugyanakkor a válaszok alapján - melyek hasonlóan a muravidéki
adatokhoz –a legtöbb gazdálkodó egészen kicsi, 0,5 hektáron végzi munkáját. Az ilyen kis
területen gazdálkodókról a megkérdezés alapján elmondható, hogy a vállalkozás működése
szempontjából őstermelőként vagy magánszemélyként működik.
Ugyanakkor a megkérdezés alapján az is megállapítható, hogy nagyobb számban vannak jelen
a Zalai borvidéken a kettő és öt hektár, vagy öt hektár feletti szőlőtermő területtel rendelkező
gazdálkodók. Ugyanez a megállapítás nem mondható el a Muravidéki birtokszerkezetről. Zala
megyében azzal magyarázható a nagyobb birtokméretek jelenléte, hogy az itt tevékenykedő
borászok már törekednek az országos szintű elismerésre és mennyiségi termelésre a minőségi
és egyedi borok forgalmazása mellett. Fontos megemlíteni itt is a földrajzi jellemzőket, mivel
itt, a Zalai borvidéken kedvezőbb domborzati viszonyok uralkodnak, nem jellemző az a szintű
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felosztottság a birtokok terén, mind a másik vizsgált térségen. Ezzel szemben a szlovéniai
Muravidéken inkább a helyi jelleg uralkodik, a gazdák nem termelnek országos szintű
mennyiséget a borok tekintetében, sokkal inkább a minőség, az egyediség és kézművesség
jellemzi boraikat.
A kérdőíves megkérdezés eredményét szemlélteti az alábbi diagram is. Mint látható, a
Muravidéken az egészen kis birtokméretek uralkodnak, ami lényegében elmondható zalai
viszonylatban is, ugyanakkor ezen a területen már megtalálhatóak a nagyobb, 5 hektár és ennél
nagyobb birtokok is.

Muravidék; 0-0,5
ha; 57%

Muravidék; 0,5-1
ha; 29%
Zala megye; 0-0,5
ha; 22%

Zala megye; 2-5
ha; 33%

Zala megye; 1-2
ha ; 17%Muravidék; 2-5
ha; 14%

Zala megye; 0,5-1
ha; 6%
Muravidék; 1-2
ha ; 0%
Muravidék
Zala megye

Zala megye; >5
ha; 22%

Muravidék; >5
ha; 0%

1. ábra: Birtokszerkezet megoszlása a két vizsgált területen
Forrás: saját szerkesztés
3.2 Fajtaszerkezet
Mindkét termőhely legnagyobb területen termesztett szőlőfajtája az Olasz rizling, mely az
összes termőterület több mint 50%-át foglalja el. Jelentős fajta még a Rizlingszilváni, a Zöld
veltelini, a Chardonnay, a Cserszegi fűszeres, az Irsai Olivér és a Zalagyöngye is.
A térségre a fehér bort adó szőlők jellemzőek leginkább. Természetesen előfordulnak a
vörösbort adó fajták is, bár számuk jóval kevesebb. [6]
A Lendva-hegy és a Muravidék egyik legjellemzőbb fajtája - hasonlóan a Zalai borvidékhez,
az Olasz rizling, amely megközelítőleg 50 százalékos területi aránnyal rendelkezik. A térségben
tehát nagyrészt fehérbort adó szőlőfajtákat termesztenek. A jellegzetes Olasz rizling mellett
jelen vannak Szlovéniában a világfajták is, mint például a Szürkebarát, Rajnai rizling, Pinot
noir vagy a Sauvignonblanc. A bortermelés 2016-os adatok szerint Szlovéniában 823000
hektoliter, mindemellett Magyarországon ez az adat 3008000 hektoliter volt. [7] A kérdőíves
felmérés is arra világított rá, hogy mind Zala megyében, mind pedig a Muravidéken is a
fentiekben említett fajták a leginkább jellemzőek. Ugyanakkor vörösborfajták is megtalálhatók
a területen kisebb számban, ilyenek a Kékfrankos, Pinot noir és a Zwiegelt. Egyes adatok
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szerint a filoxérajárvány megjelenése előtt (mely 1892-ben érte el Muravidéket) mondhatni
fele-fele arányban voltak jelen a fehér-, illetve vörösborok.
A muravidéki - zalai szőlő termőterületek jellegzetessége továbbá, hogy pezsgő, - és
gyöngyözőbor-készítésre is kiválóan alkalmas az itt megtermelt szőlő, hiszen az itt készített
pezsgőre egyaránt jellemző az üdeség, és a pezsgősítés tekintetében létfontosságú kifejlett és
markáns savstruktúra. A muravidéki-zalai pezsgő és gyöngyözőbor alapvető karaktere a
gyümölcsösség, mely hosszan köszön vissza a pezsgőben.
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a szlovén szabályozás erős korlátot szab az egyes fajták
termesztésének, ezért is jellemző a Muravidéken a közismert, elterjedt világfajták használata a
szőlőtermesztésben.
3.3 Foglalkoztatottság
Ahogy a fentiekben is látható, az elaprózódott birtokszerkezetnek köszönhetően a kis
üzemméretek jellemzőek mindkét területen (egy-két kivétellel), ennek következtében a
gazdaságokban történő alkalmazottak száma is kevés. Ezt bizonyítja a kérdőíves megkérdezés
is, ugyanis a válaszadók döntő többsége nulla és öt fő között tart alkalmazottakat. Ez
magyarázható azzal, hogy a vállalkozások legtöbb része családi vállalkozásban, őstermelőként
vagy kisüzemi bortermelőként üzemel. A családi vállalkozások esetében nem foglalkoztatnak
családon kívüli személyt, a szervezet működését igyekszenek családi körön belül,
családtagokkal működtetni. Ugyanez a forma igaz lehet az őstermelőként működő
borászatoknál is.
Az online kérdőíves kutatás során arra is fény derült, hogy a válaszadók közül csak néhányan
foglalkoztatnak öt és tíz fő közötti alkalmazottat, és csak egy olyan kitöltő volt, aki tizenöt fő
feletti foglalkoztatottsággal rendelkezik. Kijelenthető a megkérdezés alapján, hogy ezek a
vállalatok, amelyek a tapasztalt átlagnál több főt foglalkoztatnak, a két összehasonlítandó térség
közül Zala megyére, illetve a Zalai borvidékre jellemzőek, ugyanis ezen a területen
megtalálható néhány nagyobb pincészet is.
Mivel mindkét térségben számos pincészet megtalálható, melyek nagy része kis- és családi
vállalkozás, elmondható, hogy az ilyen vállalkozások munkát teremtenek a mezőgazdasági
ágazatban. A szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkozó szervezetek többsége családi
vállalkozás, így a családtagok ebben a tevékenységi körben dolgoznak, tehát egy ilyen pincészet
akár az egész családot képes foglalkoztatni, így biztosítva a megélhetésüket.
3.4 A vizsgált vállalkozások gazdasági- társasági formája
Vizsgálatunkban a szőlőtermesztéssel, borászattal foglalkozó üzemek gazdasági-társasági
formája is szerepelt. A kérdőíves megkérdezés során arra a kérdésre is szerettünk volna választ
kapni, hogy a vizsgált területeken működő szervezetek milyen vállalati formában vannak jelen.
A kiértékelt eredmények rámutatnak arra, hogy a megkérdezettek közül a legtöbb szervezet
családi vállalkozásként működik. Mind a Muravidéken, mind a Zala megyében a kérdőíves
megkérdezés alapján a családi gazdaságok vannak többségben. Ez összefüggésben állhat a
térségek elaprózódott birtokszervezetével, ugyanis számtalan kis pincészet működik szerte Zala
megyében és Muravidéken is. A kutatás eredményei alapján az is megállapítható, hogy a családi
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gazdaságok után, az őstermelőként működő szervezetekből van a legtöbb a térségekben. Ezeken
a vállalkozási formákon túl találkozhatunk még egyéni vállalkozásokkal, földműves
magánszemélyekkel és még a kisüzemi bortermelő is megtalálható a vizsgált területeken.
Ugyanakkor a kutatási eredmény mutat néhány nagyobb szervezetet is, amelyek társas
vállalkozásként működnek. Számuk elenyészőnek mondható a számos kis üzem (családi
vállalkozás, őstermelő, magánszemély) jelenléte miatt. Mégis fontosnak tartom kiemelni ezen
gazdaságokat, mivel jelenlétük fellendíti az adott térség gazdasági életét, helyzetét. Fontos
leszögezni, hogy az eredmények alapján, az ilyen társas vállalatok mind Zala megyében
fordulnak elő, ezzel is mutatva a két térség - számos hasonlósága ellenére – különbözőségét.
A gazdaságok vállalkozásának pontos meghatározására nagy szükség van, mivel fontos
szerepet tölt be a vidékfejlesztés szempontjából, ugyanis ezen adatok segítségével tudjuk
meghatározni az adott térségek fejlettségét.
3.5 A vállalkozások fejlesztései
A tanulmány célja az is, hogy választ találjunk arra kérdésre, miszerint hogyan kapcsolódhat a
szőlőtermesztés és borászat a vidékfejlesztéshez, mennyiben befolyásolja azt. Ahhoz, hogy erre
a kérdésre választ kapjunk, fontos olyan tényezőket is vizsgálni az adott borászatoknál, melyek
erre a kérdésre világítanak rá. Ilyen például a vállalkozások fejlesztése. Ez a tevékenység
nagyban meghatározza az adott térség fejlődési szempontjait. A kérdőíves kutatás során volt
egy kérdés a fejlesztésekkel kapcsolatban, mely a vállalkozások jövőbeni lehetséges fejlesztési
terveire kérdezett rá. A kiértékelt eredmények alapján elmondható, hogy a megkérdezett összes
vállalkozás tervez valamilyen formában fejlesztést az elkövetkezendő időben.
Mivel mindkét vizsgált térségen a vállalkozások döntő többsége viszonylag kis területen
gazdálkodik, a válaszadók 22 százaléka a fejlesztések keretében növelni szeretné művelt
területét. Ez az adat is rámutat arra, hogy fontos a gazdáknak a minél nagyobb területen való
gazdálkodás, a természetföldrajzi hatások és az elaprózódott birtokszerkezet ellenére is. A
felmérés során a válaszadók legnagyobb arányban a technológiai fejlesztéseket említették.
Ebből is látszik, hogy a tulajdonosoknak fontos a minőségi munka végzése, fontos, hogy minél
magasabb színvonalon tudják művelni a szőlőt és ez után minőségi terméket előállítani. Nem
véletlen, hogy a legmagasabb érték jött ki a kutatás során erre a fejlesztési lehetőségre, a
gazdálkodók 36 százalékos arányban voksoltak a technológiai fejlesztésekre. A másik
legjelentősebb fejlesztési terv az eredmények alapján a beruházás. A vállalkozók 33 százalékos
arányban jelölték azt, hogy a vállalkozásukat beruházásokkal szeretnék fejleszteni.
A megkérdezés során szerettünk volna arra is választ kapni, hogy a tulajdonosok mekkora
mértékben szeretnék vállalkozásukat a munkaerő felvételével fejleszteni. A kapott eredmények
tanulmányozása során elmondható, hogy mindössze a válaszadók kettő százaléka szeretné
vállalkozásában a munkaerőt újítani, fejleszteni. Ez az értek arra enged következtetni, hogy a
szervezetek többsége családi vállalkozás vagy őstermelő, ezért a munkaerő kérdését meg tudják
oldani a családi körön belül és nincs szükségük külső munkaerőre a vállalkozás sikeres és
eredményes működtetéséhez.
Mezőgazdasági szempontból fontos volt megkérdezni, hogy a térségekben jelen lévő gazdák
mennyiben szeretnék fejleszteni fajtaösszetételüket. A kérdőív értékelése során arra a
következtetésre jutottunk, hogy nagyon kevés arányban, csupán a válaszadók 5 százaléka
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szeretné gazdaságát az új fajták telepítése során fejleszteni. Az eredmények alapján az is látszik,
hogy ez az 5 százalék mind Zalai megyei borászatra jellemző, a muravidéki gazdák nem
jelezték szándékukat, hogy új fajtákat szeretnének telepíteni. A megállapítás magyarázható
azzal a ténnyel, hogy Muravidéken nagy hagyománya van a szőlő- és borágazatnak, amely
ugyan elmondható Zala megyéről is, ugyanakkor a magyarországi területen már nagyobb
mértékben feltörekvőben vannak a gazdák körében a fejlesztési lehetőségek, az esetleg
országos szinten való elismertség. Ennek a következtetésnek köszönhető talán, hogy a nagyobb
zalai borászok közül szeretnék marketing és sales kategóriában is fejleszteni vállalkozásukat.
A megkérdezés során mindkét osztályra két százalékos arány mutatható ki, ez is jelzi, hogy
csak a nagyobb üzemméretű vállalkozások szeretnék ezúton tovább vinni borászatukat, a kisebb
pincészetekre ez a jellemző nem mondható el.
3.6 Határon átnyúló kapcsolatok
Mivel a két vizsgált térség egymás szomszédságában található, viszont közigazgatásilag másmás országban, így fontos megvizsgálni az esetleges határon átnyúló kapcsolatokat.
A kutatás során készített kérdőív kérdései is kitérnek ezen kapcsolatokra. Ennek köszönhetően
a kiértékelt eredmények alapján elmondható, hogy a válaszadó vállalatok nagy része
rendelkezik határon átnyúló kapcsolatokkal. A kitöltők csupán 20 %-a válaszolt nemlegesen
erre a kérdésre. A kitöltők 80 %-a válaszolta azt, hogy rendelkezik határon átívelő
kapcsolatokkal. Az eredmények alapján elmondható, hogy Zala megyei viszonylatban a
válaszadók 58 %-a rendelkezik szlovén határon átnyúló kapcsolatokkal, ugyanakkor érkeztek
olyan válaszok is, amelyek horvát, olasz és osztrák kapcsolatokat említenek. Előbbinek aránya
a válaszadók szerint 58 %, utóbbi kettőnek pedig csupán 5 %. Ezek az adatok bizonyítják, hogy
szomszédos országok között nagyobb arányban figyelhetőek meg ilyen kapcsolatok. A másik
vizsgált terülten, a Muravidéken is hasonló értékek születtek. A válaszadók közül mindenki
rendelkezik külföldi, határon átívelő kapcsolatokkal és elmondható, hogy az esetek
többségében Magyarországi, pontosabban Zala megyei kapcsolatokkal rendelkeznek. A tények
alapján elmondható, hogy ebből a szempontból is hasonló a két vizsgált – szomszédos – terület.
3.7 A határon átnyúló kapcsolatok megnyilvánulása
A kutatás során vonatkozott egy kérdés arra is, hogy a határon átívelő kapcsolatok miben
nyilvánulnak meg. Az eredmények alapján elmondható, hogy az esetek többségben szakmai
kapcsolatról van szó, amely lehet akár a szőlőtermesztés sajátosságaival vagy akár a borászattal
kapcsolatos. Ez a kapcsolati típus a válaszok alapján 51%-ot mutat, ezt követi a kulturális
kapcsolat, amely 29 %-os arányt mutat. Feltételezhető, hogy azért ez a kategória van a második
legnagyobb arányban, mivel mindkét térségben jelentős a kulturális szervezetek száma, így
ezen szervezetek kapcsolatban állhatnak egymással. Ezt azzal bizonyítható, hogy a személyes
interjú során az egyik válaszadó – muravidéki gazda - ismertette a magyarországi (civil)
szervezettekkel való együttműködését. Elmondása szerint a szervezetüknek, amely a Csentei
Szőlőtermelők Egyesülete (Društvo Vinogradnikov Čentiba) számos kapcsolata van - többek
közt – a magyarországi, Zala megyei szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkozó
szervezettekkel, egyesületekkel. Ilyenek például a lenti, letenyei, sármelléki egyesületek,
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ugyanakkor van összeköttetésük a Balaton-felvidéki Szent György-hegyi és badacsonyi
szervezetekkel is. Fontos megemlíteni, hogy az egyesület 1990-ben alakult. Tagsága a környező
magyarlakta településeken (Csente, Völgyifalu, Pince) és Lendván élő szőlősgazdákból tevődik
össze. Megalakulásának célja a minőségi borok termelése és egyben terjesztése volt.
Az megkérdezés során elmondható, hogy jellemzőek a piaci és projekt kapcsolatok is a két
térség borászati között, bár ezek mértéke jóval eltér az előző két kapcsolati formától, ugyanis a
projekt kapcsolat14 %-os arányban, míg a piaci kapcsolat csak 6 %-os arányban jellemző. Ezzel
is bizonyítható, hogy a kapcsolatok nagy részben szakmai és kulturális körben nyilvánulnak
meg. Ezt fontos kiemelni, ugyanis a tanulmány egyik fő kérdése, hogy a szőlőtermesztés és
borászat milyen arányban, illetve hogyan kapcsolódik a vidékfejlesztési struktúrákhoz. Az,
hogy az eredmények alapján elmondható a különböző kulturális kapcsoltak jelenléte a
szervezetek között is bizonyítja, hogy a vidékfejlesztésre hatással vannak ez a mezőgazdasági
ágazat.

Kapcsolatok típusai
érték; projekt;
14%
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29%
érték; szakmai ;
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2. ábra: Határ menti kapcsolatok típusai
Forrás: saját szerkesztés
A személyes megkérdezés során fény derült arra is, hogy a Muravidéken jelenleg egy védjegy
elfogadtatása zajlik, országosan el akarják fogadtatni védjegyként a Muravidéki Márkát. Ebben
a projektben az előbb említett egyesület is érdekelt. A nemrégiben megalakult Pro Futura Kft.
támogatja ezt a projektet, egy mintagazdaság kialakítása folyik pályázati lehetőségekből. A Pro
Futura alapvető tevékenysége a gazdasági fejlesztés és a vállalkozási tevékenység előmozdítása
a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén. Ez a projekt is nagyban hozzájárul a
muravidéki mezőgazdaság és borászat helyzetének megismerésében, ugyanakkor a
vidékfejlesztés szempontjából is jelentősnek mondható, mivel a projekt fő tevékenysége a
gazdaság fejlesztése és a vállalkozási környezet fellendítése.
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3.8 Szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkozó szervezetek
A tanulmány fő kérdése, hogy a szőlőtermesztés és borászat milyen kapcsolódási pontokkal
rendelkezik a Muravidéken és Zala megyében, a Zalai borvidéken. A különböző típusú
szervezetek fennállása és működése nagyban befolyásolja egy-egy térség társadalmi-gazdasági
szerkezetét. Ennek következtében fontos volt megvizsgálni az online kérdőíves megkérdezés
során is, hogy az egyes (civil) szervezetek milyen szerepet töltenek be a térségek fejlődésében,
társadalmi helyzetében.
A kutatás során fény derült ezen szervezetek helyzetére is a gazdák által adott válaszok alapján.
Mint kiderült összességében a megkérdezettek 80 %-a tagja valamilyen szervezetnek, amely
rendkívül jó eredménynek mondható. A két térséget összehasonlítva elmondható, hogy mindkét
térségben jelentős arányt mutat ez a tényező. A muravidéki gazdák 71 %-os arányban, a zalaiak
pedig 84 %-os eloszlásban válaszoltak igennek arra a kérdésre, hogy tagok-e valamely (civil)
szervezetben. A született eredmények alapján az egyesületi tagságok aránya a Muravidéken 75
%, míg Zala megyében ez az arány csupán 35 %. A második legjelentősebb szervezeti fajta a
válaszok alapján a borlovagrendi tagság. A szlovén térségben ez az arány 25 %, míg Zalában
47 %. Az értékelés során fontos kitérni arra is, hogy a kapott válaszok közt – melyek Zala
megyéből érkeztek – szerepel civil szervezeti tagság, borbarát egyesületi tagság, valamint borút
egyesületi részvétel is, ám ezek aránya a többi kategóriához viszonyítva kisebb mértékűek. A
szervezeti formák közül az egyesületeknek és borlovagrendeknek van a legnagyobb szerepük a
kérdőíves megkérdezés eredményei alapján.

Zala megye;
borút egyesület;
6%

Szervezetek típusai

Zala megye;
borbarát
egyesület; 6%
Muravidék;
borlovagrend;
25%

Zala megye;
borlovagrend;
50%

Zala megye; civil
szervezet; 6%
Muravidék;
egyesület; 75%
Muravidék

Zala megye;
egyesület; 33%
Zala megye

3. ábra: A térségekben előforduló szervezeti tagságok aránya
Forrás: saját szerkesztés
3.9 Európai Uniós támogatások a szőlőtermesztés ágazatában
Mivel az a témakör is egyre közelebbi választ ad arra, hogy mekkora hatással van a szőlő- és
borágazat a vidékfejlesztésre, így fontos volt megvizsgálni a kutatás során azt is, hogy a vizsgált
területeken milyen mértékben élnek az Európai Uniós forrásokkal a helyi gazdák. Az kapott
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eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók majdnem fele (46,2 %) igénybe veszi ezeket a
pályázati forrásokat. A szőlőtulajdonosok több mint fele (53,8 %) nem él ezzel a lehetőséggel
a megkérdezés alapján. Ennek ellenére a megkérdezettek azon része, akik vettek igénybe
ilyesfajta támogatást, a válaszok alapján a következő eredmények születtek. Az igénybe vett
támogatások keretében a gazdák új borászati gépeket, berendezéseket szerzett be, voltak, akik
szőlő szerkezeti átalakítását hajtották végre a támogatás keretében. A támogatást igénybe vevők
közül legtöbben a szőlőtelepítési lehetőséget választották, ugyanakkor jellemző még a
LEADER elnevezésű programban való részvétel is.
3.10 A borászati vállalkozások nyújtotta egyéb szolgáltatások
Mivel mindkét összehasonlítandó terület vidéki térség, fontos megvizsgálni őket vidékfejlesztés
és turizmus szempontjából egyaránt, hogy minél közelebb jussunk a feltett kérdés válaszához,
miszerint milyen szerepe van a vidékfejlesztésnek az adott területeken való szőlőtermesztésnek
és borászatnak. Ennek köszönhetően a kutatás során a helyi gazdáknak vendéglátással
kapcsolatos kérdést is feltettem. Az egyik fő kérdés az volt, hogy egyáltalán foglalkoznak-e a
vállalatok vendéglátással. Mint kiderült összességében a megkérdezettek 73,1 –a foglalkozik
vendéglátással is vállalkozása keretében. A vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások közül
legtöbben melegétkeztetéssel (32 %) és szálláshely-szolgáltatással (26 %) foglalkoznak.
Meghatározó még a falusi vendéglátás szerepe is, a megkérdezett gazdák 21 %-a folytatja ezt a
vendéglátási formát. A felmérés során kiderült, hogy a válaszadó gazdák foglalkoznak termelői
borkiméréssel, szőlészeti-borászati témájú konferenciák rendezésével, palackos bor és lédig bor
forgalmazásával is. Ezen aránya azonban nem éri el az első körben ismertetett szolgáltatásokét,
körülbelül 5 %-os aránnyal rendelkeznek csupán.
A két térség összehasonlítása szempontjából az említett szolgáltatások lebontott arányai a
következők. Míg Muravidéken a szálláshely-szolgáltatás és a melegétkeztetés a legjellemzőbb
– mindkettő aránya a megkérdezettek alapján 36 % - ezzel ellentétben a Zalai borvidék
pincészetei között ez a kettő szolgáltatás típus kevésbé jellemző (csupán 10 % körül van az
értékük). Zala megyében kiemelkedő értéket (53 %) mutat a lédig bor forgalmazás, ugyanakkor
a szlovén területen ez az érték jóval kevesebb (9 %).
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Zala megye

Muravidék

4. ábra: Szolgáltatások megoszlása a két területen
Forrás: saját szerkesztés
3.11 Borkóstoltatási szolgáltatások
Elmondható, hogy a borászatok legfontosabb és legkeresettebb szolgáltatási közé tartozik a
borkóstoltatás. Az utóbbi időben nagymértékben elterjedt a kulturált borfogyasztás igénye.
Ezzel is magyarázható a gazdák válasza, miszerint a megkérdezettek 73 %-a tart borkóstolókat.
Ennek a szolgáltatásnak fontos szerepe van az adott régió népszerűsítése szempontjából is. A
tulajdonosok nagy részéről elmondható, hogy összekötik a borkóstolást és egyéb borral
kapcsolatos rendezvényeket (például Szent Márton-napi bor utak), így egy önálló turisztikai
termékké válik ez a szolgáltatás. A kutatás során kiértékelt eredmények alapján is elmondható,
hogy sok pincészet már komplex turisztikai terméket kínál; folyamatosan fejlesztik
vállalkozásukat, mind szálláshely-szolgáltatás, mind meleg étkeztetés szempontjából. A
személyes megkérdezés alapján is kiderült, hogy számos muravidéki gazda ebbe az irányba
igyekszik fejleszteni pincészetét, fontos szempontnak tartják a szálláshelyek további bővítését,
a vendégek reggeliztetését, meleg konyha létesítését. Ugyanakkor fontos fejlesztési cél az is,
hogy minél több embert tudjanak vendégül látni egyszerre, a borkóstolók szempontjából akár
nagyobb csoportokat is lehetőségük legyen fogadni. Ezekkel a fejlesztési célokkal rendelkezik
a kutatás során megkérdezett muravidéki Cuk Borház (Hiša Vina Cuk) és a Rozsmán Borház
is.
Mindkét területen, különösképpen a Muravidéken jellemző a külföldi vendégek egyre nagyobb
számban való megjelenése. A legtöbb turista, aki erre a területre látogat, – ez igaz Zala megyére
is – német ajkú látogató, épp ezért fontos jellemző, hogy az itt élő emberek már több nyelven
is beszélnek, amely turisztikai szempontból nagyon előnyös tényező. Az ide látogató turistákat
vonzza a komplex turisztikai szolgáltatások igénybe vételének lehetősége, a viszonylag
alacsonyabbnak mondható árak.
Továbbá fontos kiemelni, hogy mindkét régióban – összehasonlítva az európai országokkal –
nagy szerepe van a helyi fajtáknak, a kutatási eredmények is kimutatták ezt. Ezeken a
területeken sokkal több fajtából választhatnak a borokat kóstolni kívánó vendégek, jóval több
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a kínálat, mint más területeken. Ez a különleges szortiment jellemző mindkét térségre, továbbá
hozzátesz az itt megtalálható borok minőségéhez az erre a vidékre jellemző különleges
technikával készült borok jelenléte. Az egyik különlegesség ezen a két területen a házi
pezsgőkészítés feltörekvő szerepe, és az egyre inkább népszerű gyöngyöző borok készítése,
melyeket a turisták akár meg is kóstolhatnak egyes pincészetek borkóstolóin. Mindemellett szót
kell ejteni a muravidéki és zalai borászok borkóstolójának másik különlegességéről is,
miszerint a kóstoltatás folyamán a helyi hagyományokat is igyekeznek bemutatni. A
hagyományok mellett táj jellegű ételeket is szemléltetnek, mint például a muravidéki
különlegességet, a bográcsot, és házi rétest, amelyek szinte minden háztartás elengedhetetlen
ételei. A hagyományok és az ételkülönlegességek bemutatása egyben népszerűsíti is az adott
helyet.
Összességében tehát elmondható, hogy a borkóstolók, mint szolgáltatások nagymértékben
meghatározzák az adott térség fejlődését, fellendítik turizmusát. Vidékfejlesztési szempontból
is az egyik legmeghatározóbb tényező, ugyanis lényegesen determinálja az adott térségek
gazdasági helyzetét.
3.12 Szőlőtermesztéssel és borászattal kapcsolatos rendezvények
Ahhoz, hogy végleges választ kaphassak arra a kérdésre, hogy milyen kapcsolódási pontja van
a vidékfejlesztéshez ennek a mezőgazdasági ágazatnak, elengedhetetlen megemlíteni az adott
térségekben megrendezésre kerülő szőlő- és borágazattal kapcsolatos rendezvényeket. Ennek
megfelelően a kérdőív folyamán választ szerettünk volna kapni, arra, hogy az adott borászatok
milyen jellegű rendezvényeken jelennek meg vállalkozásukkal.
A felsorolt lehetőségek közül legtöbben a helyi jellegű borversenyeken és a helyi
rendezvényeken történő megjelenést jelölték meg, ami mindkét térség helyzetében elmondható.
Ez is bizonyítja, hogy a két vizsgált területen a legtöbb vállalkozás kisméretű, családi vagy
egyéni vállalkozásként működő szerveztet, melyek megjelenése különböző szakmával
kapcsolatos rendezvényen csak helyi szinten mondható el. Ugyanakkor a válaszadók nagy része
vesz részt általánosságban véve különböző borversenyeken és borfesztiválokon is. A
válaszadók nagyobb arányban még a regionális rendezvényeken történő megjelenést említették.
Az országos rendezvényeken való megjelenést csupán a válaszadók 3 %-a említette és lényeges
kiemelni, hogy csak zalai borászok jelezték az országos rendezvényeken történő részvételt. Ez
arra enged következtetni, hogy a kutatás során, mint kiderült, Zala megyére jellemzőek a
nagyobb, országos viszonylatban is elismert pincészetek, így ők vehetnek részt ezeken az
országos eseményeken.
3.13Hegyközségek
Magyarországon nagy szerepük van a hegyközségeknek, ezért is tartottuk fontosnak
megkérdezni a kutatás során, hogy az adott borászat tagja-e valamely ilyesfajta szervezetnek.
A hegyközségek az egyetlen olyan szervezet, amely képviseli a szőlő és bor ágazatban
dolgozókat. Az eredmények alapján elmondható, hogy a megkérdezettek közel 80 %-a tagja
valamely hegyközségnek. Az online kérdőív alapján, a zalai kitöltők közül szinte mindenki
jelezte, hogy tagja valamely hegyközségnek. Ugyanez nem mondható el a muravidéki
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gazdákról, ugyanis az egyik személyes megkérdezés során elhangzott, hogy Lendva térségében
nincsenek hegyközségek, nem létezik azon a területen ez a fogalom.
3.13 Szőlőből előállított termékek
Mind mezőgazdasági szempontból, mind gazdasági szempontból fontos megvizsgálni a gazdák
szőlőből előállított termékeit. Ezek alapján az eredményekből átfogó képet kapunk a térségek
helyzetéről. A megkérdezés alapján elmondható, hogy mindkét vizsgált térségben az előállított
termékek közül a bornak van legnagyobb szerepe. Míg a muravidéki gazdák – elmondásuk
alapján – csak bort állítanak elő a megtermelt szőlőből, addig Zala megyében számos más
produktum is megfigyelhető. Ilyen például a tömény alkohol (pálinka) előállítása, a szőlőmag
őrlemény, must és csemegeszőlő jelenléte. Manapság egyre inkább divatossá és közkedvelté
válik a különböző olajok és ecetek készítése a szőlőből. Ezt bizonyítja az is, hogy a válaszadók
egy része foglalkozik szőlőmagolaj és balzsamecet előállításával is. Mint azt már említettük, a
kérdőíves megkérdezés során kiderült, hogy Zala megyében található egy-két nagyobb borászat
is – az megyei átlaghoz viszonyítva – ahol foglalkoznak az egyre népszerűbb és keresettebb
gyöngyözőborok készítésével is.
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5. ábra: A szőlőből előállított termékek aránya
Forrás: saját szerkesztés
4, Következtetések, javaslatok
A kutatás során fény derült a két terület szőlőtermesztéssel és borászattal kapcsolatos
sajátosságaira és ezek vidékfejlesztéshez való viszonyára. A térségek vizsgálata és az online
kérdőíves megkérdezés során megállapítható, hogy a Muravidék és Zala megye megannyi
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közös vonással rendelkezik. Elég csak felmérni a két vidék földrajzi elhelyezkedését és
természetföldrajzi tulajdonságait, máris megállapíthatóak a közös jellemvonások. Egykoron
mindkét térség a történelmi Magyarországhoz tartozott, mára azonban már két külön ország
területén helyezkednek el, ugyanakkor az államhatár csak közigazgatásilag választja el őket. Ez
azzal magyarázható, hogy a két vizsgált terület között nagyon szoros kulturális kapocs
figyelhető meg, Muravidéken az emberek nagy része még mindig a magyar nyelvet használja,
illetve magyarnak vallja magát. A kutatás során kiderült, hogy a vidékeket összehasonlítva –
néhány apró eltérést leszámítva – számtalan, mindkét térségre azonos jellemzőket találhatunk.
Ezek a közös tulajdonságok megmutatkoznak mind mezőgazdasági, mind vidékfejlesztési
szempontból. A mezőgazdasági jellemzőkben megmutatkozik a birtokszerkezet hasonlósága, a
termesztett fajták jelentős azonossága és a szőlőből előállított termékek szempontjából is.
Ugyanez elmondható a vidékfejlesztéssel kapcsolatos tulajdonságok szempontjából is. A
foglalkoztatottság, vállalati forma, jövőbeni lehetséges fejlesztések, határon átnyúló
kapcsolatok, Európai Uniós támogatások, vendéglátás és rendezvényeken való megjelenés
szempontjából is közel azonos eredmények születtek a megkérdezés során.
A tanulmány során arra a kérdésre kerestük legfőképpen a választ, hogy a szőlőtermesztésnek
és borászatnak milyen kapcsolódási pontjai, hatásai vannak a vidékfejlesztésre. Az online
kérdőív kérdései is ezen téma köré csoportosulnak. A megkérdezés értékelése során választ
kaptunk erre a kérdésre. Számos olyan pont megtalálható, amely szerint a két ágazat szoros
kapcsolatban áll egymással. A kapcsolódási pontok közé tartozik, hogy a szőlőtermesztés és
borászat jelenléte nagymértékben hat a vidéki térségek gazdaságára, fejlettségi szintjére, mivel
meghatározzák az adott térségben mind a foglalkoztatottság helyzetét, mind a falusi turizmus
helyzetét is. Fontos megemlíteni, hogy a pincészetek szolgáltatásai is nagyban befolyásolják a
vidék megítélését az általuk tartott rendezvények jelenlétével, a különböző programok, például
a manapság egyre inkább divatos borkóstolók szervezésével. Ezen szolgáltatások egyfajta
népesség vonzó tulajdonsággal rendelkezi, ugyanis egyre többen keresik fel a vidéki térségek
hangulatos kis településeit, melyeken számos ilyesfajta szolgáltatásokat vehetnek igénybe. ez
rendkívül fontos tényező, mivel nő az adott térség turisztikai, gazdasági és kulturális szerepe
is.
A kutatás során elért eredmények bizonyítják tehát a két térség nagy mértékbeli hasonlóságát,
néhány kisebb-nagyobb eltéréstől eltekintve. Ezek az eltérések adódhatnak az egyes térségek
gazdasági és kulturális helyzetéből adódóan, de nem mondhatóak nagymértékűnek. Mindezek
ellenére fontos a térség további vizsgálata a jövőben is, hiszen ezek a közös tulajdonságok az
évek során akár változhatnak, módosulhatnak különböző külső tényezők hatására.
Javaslataink közé tartozik egy olyan kezdeményezés, amelynek keretében a két vizsgált régió
összefogása valósulna meg, és egy közös – határokon átívelő –borvidék létrejötte valósulna
meg. Ez az, úgymond „közös borvidék” több potenciális vendéget szólítana meg akár közös
marketing programokkal, mivel - mint a kutatás során kiderült – a régiók sok mindenben
hasonlítanak. Ez az indítvány nagyban fellendítené a térségek gazdasági-társadalmi helyzetét,
és a jelenlegi turisztikai szempontból megítélt helyzetét, ugyanis európai viszonylatban
országos és európai viszonylatban is elmondható, hogy nem tartozik a legismertebb térségek,
úticélok közé.
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5. Összefoglalás
Tanulmányunk során megállapítottuk, hogy a két térség jelentősen hasonló tulajdonságokkal
rendelkezik mind mezőgazdasági, mind pedig vidékfejlesztési szempontból. Elmondható, hogy
mindkét térség birtokszerkezete hasonló. Ez magyarázható a térségek természetföldrajzi
tulajdonságainak kismértékben való eltérésével. Fajtaszerkezet szempontjából is elmondható
az azonosság, ugyanakkor, míg Zala megyében jellemzőek a saját, hazai fajták, addig
Muravidéken a világfajták vannak többségben, ott nem mondható el, hogy saját fajtával
rendelkeznek a borászok. A foglalkoztatottság szempontjából is hasonló tulajdonsággal
rendelkezik a két térség. Hasonlóan, mint a birtokszerkezet jellemzőinél, itt is a Zala megyében
megtalálható nagyobb volumenű pincészetek jelenlétéből adódik, hogy a társas vállalkozások
is jelen vannak a térségben.
Az eredmények alapján elmondható, hogy a gazdaságok többsége számos szolgáltatással
rendelkezik, melyek szerepe kiemelkedően fontos a vidékfejlesztés szempontjából. A
megkérdezés során megállapítottuk, hogy a legtöbb vállalkozás lédig bor forgalmazásával
foglalkozik, ugyanakkor megfigyelhető a szálláshely szolgáltatás egyre inkább növekvő
szerepe, amely a falusi turizmus manapság kiemelkedő szerepének köszönhető.
Megállapítható, hogy a vizsgált térségben a gazdák nagy része bort állít elő a megtermelt
szőlőből, viszont jellemző a csemegeszőlő és a szőlőmaggal kapcsolatos termékek előállítása
is. Fajták tekintetében fontos leszögezni, hogy mindkét térség legjellemzőbb fajtája az Olasz
rizling, mivel nagyrészt fehérbort adó fajták termesztése a meghatározó. Ezen fajta mellett
megtalálható számos világfajta (különösképpen a Muravidéken), ezzel szemben a zalai tájakon
a hazai, saját termesztésű fajták is jellemzőek.
A következtetések szerint tehát elmondható, hogy a két térség nagyrészt hasonló
tulajdonságokkal rendelkezik a szőlőtermesztés és borászat szempontjából és számos
kapcsolódási pontja van a vidékfejlesztéshez. Ilyenek például a foglalkoztatottsági jellemzők,
az Európai Uniós források igénybe vételének lehetőségei, a határon átnyúló kapcsolatok
jelenléte és a különböző rendezvények szervezése és szolgáltatások nyújtása az vizsgált
gazdaságok részéről.
Irodalomjegyzék:
[1] http://vinopedia.hu/zalai-borvidek
[2] GYURICZA L. (2012): Mura-vidék – Kerka-vidék – Hetés: problémák és pontatlanságok a tájak
nevezéktanában és térképi ábrázolásában. Földrajzi Közlemények 2012. 136. 4. p. 376–386
[3] HAJDÚ Z.-NAGY I. (szerk., 2013): Dél Pannónia. Dialóg-Campus Kiadó, Pécs. p. 297
[4] http://hnt.hu/statisztikak/termoterulet-es-termesmennyiseg
[5] http://www.si-hu.eu/hu2/
[6] http://www.selection.hu/magyar_borok.php?borvidek=21
[7] http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/index.html
A publikáció elkészítését a EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Lektorálta: Hegedűsné Dr. Baranyai Nóra, egyetemi docens, Pannon Egyetem
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Absztrakt
Napjainkban a távérzékelési technika rendkívül fontos eszköz a szőlőültetvény vegetatív
növekedésének és élettani tulajdonságainak leírására. Az általunk végzett összefüggés
vizsgálatokkal - földi valamint a légi mérések között - eddig még csak kevés irodalom
foglalkozott. A terepi vizsgálatainkat a Hajós-Bajai borvidéken található Koch-Vin Kft.
Cserszegi fűszeres ültetvényében, eltérő sorirányú (ÉNY-DK, ÉK-DNY) valamint művelésmódú
(Sylvoz és Módosított Sylvoz) tőkék esetében végeztük. A légi felvételezések pilóta nélküli
repülőgéppel (UAV technika) alkalmazásával valósultak meg, melyek során két különböző
kamera segítségével (Sony, Parrot Sequoia multispektrális kamera) készültek felvételek. Az első
légi felvételezés során 100 méteres magasságban 10 cm/pixel, a második mérés alkalmával 200
méteres magasságban 5 cm/pixel felbontásban kerültek rögzítésre a felvételek. A légi
felvételezések adataiból NDVI térképet készítettünk.
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A földközeli felvételezések alkalmával a fürtzónában uralkodó fényviszonyokat Sunfleck
ceptometerrel, illetve a szőlőtőkék lombszerkezetét Point quadrat felvételezéssel vizsgáltuk. A
Matlab matematikai programmal kapott NDVI értékeket, a levél réteg szám, a külső levelek és
a fürtök százalékos arányával hasonlítottuk össze. Eredményeink segítenek értelmezni a légi
felvételezések adatait, az UAV technika eredményeit közelebb hozzák a gyakorlati
szőlőtermesztők számára.
Kulcsszavak: szőlőtermesztés, lombszerkezet, mikroklíma, távérzékelés, NDVI
1. Hazánkban végzett távérzékelési vizsgálatok
A növényállomány jellemzésére alkalmazott különböző földközeli és légi távérzékelési
eszközök használata a precíziós mezőgazdasági termesztésben egyre elterjedtebb.
Hazánkban, igen gyors ütemben fejlődik ez a kutatási terület. 2011-től kezdődően az Egri
borvidéken kezdődtek térinformatikai vizsgálatok, légi felvételezések különböző dűlőkről, ill.
egy minta adatbázis kidolgozása az egyes georeferált Kékfrankos dűlők alapkőzetét,
talajtípusát, klimatikus jellemzőit, a növények lombozatának fotoszintetikus tulajdonságait,
vízellátottságát, a termés mennyiségének és minőségének adatait illetően. Az adatbázisban
rögzítették a borok rutin és finom analitikai jellemzőit is [1, 2]. 2016-ra készült el a Tokaji
borvidék egész területének georeferált ökológiai felmérése [3].
A 2017. évi vizsgálataink során a Borotán található Cserszegi fűszeres szőlőfajtán beállított
különböző művelésmódú ültetvények lombszerkezetében lévő különbségeket mértük
földközeli és légi felvételezésekkel. A kutatásunk elsődleges célja a szőlőtermesztő döntésének
támogatása.
2. Földközeli és a légi felvételezési módszerek
A 2017. évi vizsgálatokat a Hajós-Bajai borvidéken, található Koch-Vin Kft. Cserszegi fűszeres
ültetvényében, különböző sorirányú (ÉK-DNY, ÉNY-DK) és művelésmódú (Sylvoz és
Módosított Sylvoz) tőkék esetében végeztük. A Vitis vinifera L. Cserszegi fűszeres fajta
esetében, eltérő sorirányú táblákban 2 féle művelésmódon nevelt szőlő lombozatának
megvilágítottságát hasonlítottuk össze különböző légi (UAV) valamint földközeli távérzékelési
eszközök segítségégével [4] (1. kép). A 3m x 1m sor- és tőtávolságú, északnyugat-délkelet,
valamint északkelet-délnyugati tájolású sorokban Sylvoz kordon és Módosított Sylvoz kordon
művelésmód (2. kép) került kialakításra háromszoros ismétlésben, 2-2 soronként. A Módosított
Sylvoz kordon művelésnél a lombozat a hajtásnövekedés során nem került befűzésre a
huzalpárok közé, hanem a hajtások függőlegesen a 3 szinten elhelyezett egyes huzalokon
kapaszkodtak felfelé, ill. a térben szabadon nőttek.
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1. kép: Merevszárnyú repülőgépek alkalmazása légi felvételezéshez
Forrás: https://ventustech.hu/uj-generacios-repulogepeink-berepulese/

2. kép: Sylvoz (bal oldali kép) és Módosított Sylvoz (jobb oldali kép) művelésű
ültetvények. ÉNY-DK-i sorirányú ültetvények. 2017. 08. 15, 8:00-kor készített felvétel
Fotó: saját felvétel
A földi felvételezések alkalmával (2017. július 11 és augusztus 15.) a lombozat talajfelszínre
vetülő árnyékának mértékét Sunfleck ceptometer (AccuPAR 80, Decagon Devices, Pullman
WA 99163 U.S.A.) típusú fénymérő készülékkel vizsgáltuk (3. kép). A méréseket az adott
napokon 2 óránként (8-16 óra között) a kiválasztott tőkék esetében a szőlőtőkéktől 50, 100, 150
cm-re mindkét irányba a sorban, és közvetlenül a szőlőtőkék alatt (0 cm) végeztük [5.]. A földi
méréseknél a szőlőtőkék lombszerkezetét Point quadrat módszerrel analizáltuk, amely egy
egyszerű és olcsó tőke felvételezési módszer, mely során 2 fa, ill. fém pálca segítségével a
napsugarait imitálva leírható, számszerűsíthető a szőlőtőke lombozatának megvilágítottsága (4.
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kép). A fürt zónában végezve ezt a felvételezést, képet kapunk a fürtök kitettségéről is. A szőlő
levelei mind a közvetlen, mind a szórt fényt tudják hasznosítani fotoszintézis során [6].

3. kép: Sunfleck ceptometer (AccuPAR 80, Decagon Devices, Pullman WA 99163 U.S.A.)
típusú fénymérő készülék
Forrás: http://www.decagon.com/en/canopy/canopy-measurements/accupar-lp-80/

4. kép: Point quadrat féle felvételezés Borotán. 2017. 08.15-én készült felvétel.
Fotó: saját felvétel
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A légi felvételezésekre 2017. július 11-én valamint augusztus 15-én került sor pilótanélküli
repülőgép segítségével (UAV technikával), melyek során két különböző kamera segítségével
készültek a felvételek két felszállás alkalmával az 1-1 mérés során. Az NDVI értékek
számításához szükséges képeket a repülőhöz rögzített Parrot Sequoia multispektrális kamerával
vettük föl, amely 4 különböző hullámhossz tartományban (Green, Red, RedEdge, NIR) készít
felvételeket (5. kép).

5. kép: Parrot Sequoia multispektrális kamera
Forrás: https://www.parrot.com/us/Business-solutions/parrot-sequoia#parrot-sequoia-details
A mérés során használt repülőgépet a felszállás előtt beprogramoztuk, így a pásztázási útvonala
során a kijelölt helyeken automatikusan készített felvételeket, mind a kettő repülés alkalmával.
A 10 hektáros területen készült 1060 db 1280 x 960 pixeles multispektrális kép
összefésülésével, fotogrammetriai úton készült a 11 cm/pixel felbontású NDVI kép az egész
területről. A területen 6 földi kapcsoló pontot helyeztünk el, ami a képek georeferálását lehetővé
tette. A Pix4d szoftver által feldolgozott 4 külön színcsatorna értékeit a földi reflektancia
alapján korrigáltuk és az NDVI értékeket a (NIR-vörös)/(NIR+vörös) képlet alapján számoltuk
ki pixelenként [7.].
Matlab algoritmust fejlesztettünk
- a két mérés (júliusi és augusztusi) 12 bites NDVI képeinek (geoTIFF állományok)
egymásra illesztésére (eltolás, átméretezés),
- a számunkra elsődleges Cserszegi fűszeres fajta vizsgált északnyugat-délkelet, ill.
északkelet-délnyugati irányú, 8-8 sor széles (220 pixel) területeinek kiválasztására,
- függőleges sorirányra való elforgatására és
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-

az NDVI értékek átlagának és szórásának sorra merőleges irány szerinti eloszlásának
számítására (1. ábra).

1. ábra: A MATLAB programban beolvasott geotiff képeken kijelölt vizsgálati területek.
Északnyugat-délkelet és északkelet-délnyugati irányú sorok.
3. Eredmények
3.1. A földközeli felvételezések eredményei
Az eltérő sorirányú és művelésmódú Cserszegi fűszeres tőkék esetében a lombozat által
megszűrt, talajfelszínre vetülő fényintenzitás értékek kerülnek bemutatásra. Az adatok
százalékos formában kerültek kiértékelésre, melynek során a fényintenzitás értékeket
hasonlítottuk össze a két művelésmód, valamint a sorirányok figyelembe vételével. A
Módosított Sylvoz ültetvény felületére beeső nap sugárzásából a növények többet
hasznosítanak, mint a Sylvoz művelésű tőkék. A hagyományos Sylvoz és az új művelésmódú
soroknak a talajfelszínre eső fényintenzitását hasonlítottuk össze a vegetációs időszakban
történt mérés során.

Fényintenzitás értékek a két művelésmód esetében
2017. 07. 12-én
(8 órási mérési eredmények)
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2. ábra: A talaj felületére eső fény az északnyugat-délkeleti sorirányú művelésmódok
esetében (2017. 08. 15. 08:00)
Az északnyugat-délkeleti sorirányok eredményeinél azt figyeltük meg, hogy a két művelésmód
között szignifikáns különbség nincs, viszont a sorköz közepétől távolodva mindkét
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művelésmódú sorok szignifikánsan nagyobb árnyékot vetnek a talajra (2. ábra). Az északkeletdélnyugati sorok esetében igazoltuk, hogy szignifikáns különbség volt a művelésmódok között
(3. ábra). A 8 órás mérési eredményeknél látható, hogy a sor közepétől távolodva a Sylvoz
művelésmódú sorokban szignifikánsan kisebb a talajra vetülő árnyék, mint a Módosított Sylvoz
művelésűek esetében.
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3. ábra: A talaj felületére eső fény az északkelet-délnyugati sorirányú művelésmódok
esetében (2017. 08. 15. 08:00)
A Point quadrat felvételezések során rögzített adatokat, a számszerűsítést követően kiértékeltük
a különböző művelésmódú és sorirányú ültetvényekre vonatkozóan. A vizsgálat során a
lombfolytonosság hiányát, a levél rétegszámot, a belső levelek, valamint a belső fürtök arányát
vizsgáltuk a Sylvoz és a Módosított Sylvoz művelésmódú sorok esetében. A júliusi mérési
eredményeknél egyértelműen látszódik, hogy a lombfolytonosság hiány a hagyományos Sylvoz
művelésmód esetén nagyobb, mind a kettő sorirányt illetően. A levél rétegszámból, a belső
levelek, valamint a belső fürtök arányából egyértelműen látszik, hogy ezek az értékek a
Módosított Sylvoz sorokban nagyobbak (4. ábra). A mérési eredmények bizonyítják, hogy a
Módosított Sylvoz művelésű tőkék több levélréteggel rendelkeznek, a talaj felületére nagyobb
árnyékot vetnek, és nagyobb lombfelület jellemzi őket, viszont a lombszerkezetük sokkal
lazább (5. ábra).
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4. ábra: Point quadrat felvételezés eredményei (2017. 07.11.)
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5. ábra: Point quadrat felvételezés eredményei (2017. 07.11.)
3.2. A légi felvételek kiértékelése
Az NDVI értékek átlagának sorra merőleges eloszlásából egyértelműen látható az eltérő
művelésmódok közötti különbség. A módosított Sylvoz művelésű sorok magasabb, míg a
hagyományos Sylvoz művelésmódú sorok alacsonyabb NDVI értéket mutatnak, 2-2 soronként
(6. ábra).

6. ábra: Az északnyugat-délkeleti soroknál egy 220px*220px területen az NDVI érték
hely szerinti eloszlása. (2017. 07. 11.)
Az NDVI értékek szórásának sorra merőleges eloszlásából egyértelműen arra
következtethetünk (7. ábra) diagrammon kékkel jelöltük az átlagot, valamint piros színnel a
szórást), hogy a sorokban, ahol erősebb a szőlő vegetációs felülete, ott kisebb a szórás, viszont
a sorközökben, sokkal nagyobb ennek az értéke. Ez azt jelenti, hogy a sorok köze ritka, gazos,
a sorok pedig egyértelműen tömörek.
Az NDVI átlag eloszlásából jól látható 2-2 soronként az eltérés a különböző művelésmódok
esetében. A két mérésből egyértelműen látható az északnyugat-délkelet és az északkeletdélnyugati sorirányoknál is, hogy az NDVI értékek az augusztusi méréskor magasabbak lettek,
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mint a júliusban mért értékek. Az eltérő művelésmódok között vegetációs időszak vége felé is
megmarad a különbség, de csökken (8. ábra).

7. ábra: Az NDVI értékek átlagának és szórásának eloszlása az északnyugat-délkeleti
sorirányú területen. (2017. 07.11)

8. ábra: A júliusi és az augusztusi mérések összehasonlítása az északnyugat-délkeleti
sorirányok esetében.
A borotai területen található eltérő művelésmódú sorok az általunk készített NDVI térképen is
jól elkülöníthetők. Az északkelet-délnyugati és az északnyugat-délkelet irányú soroknál
láthatjuk két-két soronként a különböző színű csíkokat (vörös és sárga), amelyek a Módosított
Sylvoz esetében a vastagabb vörös csíkkal több levélrétegre, nagyobb lombfelületre utal (6.
kép). A nagyobb vegetációs felület a talajra eső napfény nagyobb %-át tudja hasznosítani a
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fotoszintézisnél. Mindez a szénhidrát többlet a termés, és a fás részekben elraktározott
tápanyagok mennyiségének növekedésében realizálódhat.
A méréseink szerint, az NDVI térkép jelentős információt nyújt az ültetvények
heterogenitásáról, a lombfelület nagyságáról, a lombozat fiziológiai aktivitásáról. Kutatásaink
során tovább vizsgáljuk a jövőben az egyes stressz faktorok, hiánybetegségek pontos
diagnosztikai lehetőségét a távérzékelési technikákkal.

6. kép: A a Pix4D programmal készült NDVI kép
1. táblázat: A Cserszegi fűszeres szőlőfajta 2 különböző sorirányú Sylvoz, ill. Módosított
Sylvoz ültetvények termés eredményei
Termésmennyiség (kg/tőke)
Fajta
Cserszegifűszeres
ÉNY-DK
Cserszegifűszeres
ÉK-DNy

Termésmennyiség (t/ ha)

Szüret
időpont

Sylvoz
művelésmód

Módosított
Sylvoz

Sylvoz
művelésmód

Módosított
Sylvoz

2017.08.15.

1,16

2,97

8,2

9,9

2016.08.17.

2,55

3,08

8,05

10,2
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4. Következtetések
A lombszerkezet, fény-árnyék vizsgálatok eredményeiből és az NDVI értékekből arra
következtethetünk, hogy a Módosított Sylvoz művelésmódú tőkék nagyobb vegetációs
felülettel és lazább lombszerkezettel rendelkeznek, így az egységnyi területre eső fény nagyobb
részét képesek megkötni, mint a hagyományos Sylvoz művelésű tőkék. A nagyobb lombfelület
asszimilációs többlete a termésmennyiség növekedésében is realizálódott 2017-ben (1.
táblázat).
A különböző művelésmódok közötti különbségek vizsgálatához további mérések szükségesek
a vegetációs időszakon belül. A két művelésmód közötti eltérő hajtásnövekedést, a fürtzónában
uralkodó
fényviszonyok
minőségének,
mennyiségének
szezonális
változását,
lombszerkezetüket, a termés minőségét, és a borok összetételét illetően további méréseket
végzünk. Mindemellett gazdasági számítások is szükségesek ahhoz, hogy megállapítsuk melyik
művelésmód, mennyi anyagi és kézimunka erő ráfordítással alkalmas a termőhely
legmegfelelőbb kihasználására. Ezek az elemzések segítik elő, hogy a szőlőtermelő
megalapozott döntést tudjon hozni, milyen művelésmódot és sorirányt válasszon az adott
termőhelyen az elérni kívánt bor mennyisége és minősége szempontjából. Eredményeink,
összességében segítenek értelmezni a légi felvételezések adatait, így az UAV technika
eredményeit közelebb hozzák a gyakorlati szőlőtermesztők számára.
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A PAPRIKA (CAPSICUM SPP.) XANTHOMONAS
CAMPESTRIS PV. EUVESICATORIA BAKTÉRIUM ELLENI
REZISZTENCIÁJÁNAK GENETIKAI VIZSGÁLATA
Tokodyné Szabadi Nikolett
Hajnik Lilla
Tóth Zoltán
Szabó Zoltán
Kaló Péter
NAIK - Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Szerző(k) kutatási területe: Rezisztencia gének térképezése és klónozása paprikából
tokodyne.szabadi.nikolett@abc.naik.hu
Absztrakt
Magyarországon a zöldségtermesztés jelentős hányadát a Solenaceae család különböző fajai,
köztük különféle paprika fajták (Capsicum annuum) teszik ki. A paprikán jelentkező egyik
legjelentősebb károkat okozó betegség a bakteriális eredetű levélfoltosság, amit a
Xanthomonas campestris pv. euvesicatoria (Xcv) baktérium vált ki. Ez a kórokozó világszerte,
de különösen a magas hőmérsékletű és csapadék mennyiségű trópusi és szubtrópusi területeken
talál ideális feltételeket az elterjedéséhez. Hazánkban az Xcv baktérium által okozott kártétel a
fóliaházakban termesztett paprikák esetében jelentős. Azonban globális felmelegedés
következményeként már szabadföldi termesztésben is elterjedőben van. Napjainkban egyre
nagyobb az igény olyan patogén mikroorganizmusokkal szemben rezisztens növényfajtákra,
amelyek kevesebb vagy vegyszer nélküli termesztéssel is megfelelő terméshozamot képesek
biztosítani. A hatékony, környezetbarát és fenntartható paprikatermesztést a rezisztens
paprikafajták alkalmazása teszi lehetővé. Kereskedelmi forgalomban elérhető Xcv rezisztens
paprika fajták többsége domináns rezisztencia géneket hordoz (Bs1, Bs2, Bs3). Ezek a gének a
Xcv baktérium összes rasszával szemben azonban nem biztosítanak védelmet. A specifikus, egy
patogén törzzsel szembeni rezisztencia kialakulása során a patogén avirulencia gének termékeit
a gazda rezisztencia gének termékei ismerik fel. A gazdanövény és kórokozó közötti
kölcsönhatás következtében számos jelátviteli út aktiválódik. A patogén fertőzés kialakulását az
ennek eredményeként létrejövő kaszkád mechanizmusok gátolják meg. A patogén
mikroorganizmusok újabb avirulencia faktorok evolválódását követően viszont képesek
lehetnek újra fertőzni a gazdanövényeket, ezzel folytatva „fegyverkezési versenyt”. Ez az
evolúciós versengés teszi szükségessé újabb és újabb rezisztens vonalak előállítását.
Kulcsszavak: paprika (Capsicum spp.), Xanthomonas campestris pv. euvesicatoria baktérium,
rezisztencia, fenntartható növényvédelem
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1. Bevezetés
1.1 Irodalmi háttér
A magyarországi zöldségtermesztésben legjelentősebb hajtatott zöldségek a paradicsom mellett
a különböző paprika fajták (Capsicum annuum). Hazánkat a világ 10 legnagyobb paprika
termesztő ország között tartják számon [4], és a hazai paprikafogyasztás is jelentős (kb. 10
kg/fő/év). Szabadföldön és növényházakban is folyó termesztés során számos kórokozó
okozhat súlyos betegségeket és ez által mennyiségi és minőségi termésveszteséget.
A paprikatermesztést veszélyeztető egyik kórokozó a Xanthomonas campestris pv.
euvesicatoria (Xcv) baktérium, amely egy aerob, Gram-negatív, mozgékony patogén mikroba.
A bakteriális fertőzés a paprika xanthomonaszos levélfoltosságához/levélhullásához vezet.
A kórokozót 1940-ben az USA-ban észleltek elsőként, hazánkban az 1960-as évektől ismert
[18]. A patogén számára rendkívül kedvező a magas (30 °C) hőmérséklet és a néhány órás
magas (90%) relatív páratartalom. Meleg, csapadékos időjárás esetén szabadföldön,
növényházban pedig a nem kielégítő szellőzetés esetén jelenhet meg [3]. A kórokozó víz
segítségével terjed és a sztómákon, valamint apróbb sebzéseken keresztül jut a növénybe. A
növények leveleinek lehullása a terméshozam csökkenéséhez vezet. Emellett, ha a kifejlődő
termések 3 cm átmérőjű méret alatt fertőződnek meg, esztétikai és minőségi romlás is kialakul,
ami további gazdasági károkat eredményez.
A Xanthomonas campestris pv. euvesicatoria elleni mezőgazdasági védekezés leghatékonyabb
és környezetbarát módja a rezisztens fajták nemesítése és használata. Az új nemesített
rezisztens fajták használatával csökkenthető a növényvédelem során kijuttatott mérgező
vegyszerek talajba jutása, amellyel biztosíthatjuk az egészséges táplálékot és a tiszta ivóvíz
tartalékokat, ami a modern mezőgazdaság alapkövetelménye. Új, rezisztens paprikafajták
létrehozása hagyományos nemesítéssel rendkívül költséges, időigényes, valamint a biológiai
tesztek miatt elhúzódó folyamat. Ezek a hátrányok igazolják a molekuláris módszerek
alkalmazásának fontosságát a nemesítésben.
A marker alapú szelekció során egy gazdasági előnyt jelentő tulajdonságért felelős génhez,
esetünkben az Xcv ellen rezisztenciát biztosító (R vagy r) génhez kapcsolt DNS alapú
molekuláris markereket azonosíthatunk, amiket a nemesítésben a rezisztencia követésére
használhatunk [11]. A domináns módon öröklődő rezisztencia esetén a szenzitív utódok,
valamint a domináns homozigóta rezisztens és domináns heterozigóta rezisztens egyedek
azonosítása a kapcsolt molekuláris markerek használatával már a fejlődés korai szakaszában
lehetséges. Laboratóriumi kutatásaink során ezeknek a R géneknek azonosításával, és kapcsolt
marker fejlesztésével szeretnénk hozzájárulni a rezisztens paprika fajták előállításához.
Szakirodalomban már leírtak néhány paprika, illetve paradicsom vonalat, amelyek rassz
specifikus R géneket (Bs1, Bs2 és Bs3) hordoznak [14] [8], azonban ezeknek a rezisztenciáért
felelős géneknek a teljes szekvenciája néhány kivételtől eltekintve nem áll rendelkezésre. A
folyamatos evolúciós verseny következtében azonban a sikeres mezőgazdasági termeléshez
szükség van újabb rezisztens vonalak előállítására [5] [13].
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1.2 Téma felvezetése
A rezisztencia kialakulásához a kórokozók, mikroorganizmusok valamilyen létfontosságú
molekulájának a gazdanövény általi felismerése szükséges. Általános rezisztencia során a
növényi immunrendszer fajtól függetlenül felismeri az idegen kórokozókat (vírus, baktérium,
gomba stb.). A mikroorganizmus felületi molekuláit (pl. lipopoliszacharid) az extracelluláris
receptorok ismerik fel, aminek eredményeként általában reaktív oxigén gyökök és hidrogénperoxid felszabaduláshoz vezető kaszkád mechanizmusok aktiválódnak. Ezek a folyamatok a
kórokozót ugyan nem pusztítják el, de meggátolják annak szaporodását. Az általános
rezisztencia jellemzője, hogy nem hiperszenzitív típusú, tünet szabad szemmel nem látható [6],
a gazdanövényen a károkozó nem okoz fenotípusos változást. Vizsgálata ennél fogva nehézkes,
azonban a 70-es években sikerült igazolni jelenlétét egy másodlagos fertőzés gátlása révén [1].
Amennyiben a patogén mikroorganizmus ezt az első védelmi vonalat áttöri, egy másik
specifikusabb védelmi mechanizmus aktiválódhat. A bakteriális fertőzés során a kórokozó aktív
anyagcseréje által termelt (avirulencia (avr)) effektor molekulák és az azokat felismerő ellenálló
növények R génjei által termelt fehérjék (nucleotide-binding (NB) - Leucine-rich repeat (LRR)
között kölcsönhatás jön létre. Az effektor – receptor fehérje interakció lokális sejtelhalást
indukál. Ezt a védekezési mechanizmust nevezzük hiperszenzitív reakciónak (HR), ami
kísérletes körülmények között jól detektálható. A nekrózis érinthet egy sejtet vagy sejtek
csoportját is. A tünetek szöveti szinten történő megjelenése a növény-patogén kapcsolat
kompatibilitási vagy inkompatibilitási viszonyától függ. Abban az esetben, ha a baktérium nem
a számára megfelelő növény fajt fertőzi, akkor a nekrózis csak egy-két növényi sejtet érint. Ha
a kórokozó a neki legoptimálisabb növény rezisztens változatát támadja meg, annak ellenére,
hogy a fertőzés nagyobb felületet is érinthet, tipikus betegség tünet nem alakul ki. Ezt a két
esetet inkompatibilis kapcsolatnak nevezzük. A kompatibilis kapcsolat során a baktérium a
saját gazdanövényének szenzitív fajtáját fertőzi, majd nagy kiterjedésű nekrózist követően
kialakul a betegség [10].
A növényi betegségek ellen specifikus rezisztenciát olyan gének biztosíthatják, amelyek adott
kórokozó egy rasszával szemben teszik ellenállóvá a gazdanövényt [2]. A különböző gazdapatogén interakciók genetikai vizsgálatai vezettek a „gén a génnel szemben” hipotézis
kialakulásához. A megfelelő genetikai hátterű gazdanövény esetén a specifikus rezisztencia
gének (R gének) termékei és a kórokozó specifikus avr gének termékei közötti specifikus
felismerés a növényi sejtekben szignalizációs folyamatot indít el, ami biztosítja a növény
fertőzéssel szembeni ellenállóságát. [7] [12]. Az R gének aktiválása a növény védekezési
rendszerét indítja be, amelynek egyik eredményeként nagy mennyiségű toxikus szabad gyök és
reaktív oxigénforma (ROS) keletkezik. Az így létrejött H2O2 a sejtmembránok lipid
peroxidációját okozza. Ezért a membránok permeabilitása irreverzibilisen megnő, ami a
megtámadott sejt halálához vezet. Feltételezhetően ennek következtében a vakuólumban lévő
toxikus fenolvegyületek a citoplazmába ömlenek, ami szintén hozzájárulhat a növényi
sejthalálhoz. Mivel a plazmamembrán áteresztőképessége is megnő, az ROS és egyéb toxikus
anyagok a sejtközötti járatokba is kijutva, az ott lévő patogéneket is károsítják.
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1. ábra: Megfelelő koncentrációjú (108 sejt/ml) Xcv baktérium szuszpenzióval infiltrált
(a) szenzitív, (b) hiperszenzitív reakciót mutató rezisztens és (c) hiperszenzitív reakció
nélküli rezisztens paprika növények fenotípusos tünetei
A HR során a növényeket fertőző baktériumok egy csoportjának, pl.: a Xanthomonas
baktériumoknak jellemző tulajdonsága, hogy a szekréciós rendszerük segítségével a növényi
sejtfalon és membránon egy csatornát alakítanak ki és azon keresztül juttatják be fehérjéiket
(hrp gének termékeit) a gazdanövény sejtjeibe. Ezek a bakteriális effektor fehérjék
inkompatibilis kapcsolat esetén a növény egy intracelluláris NB-LRR fehérjéjével lépnek
kölcsönhatásba. Ez a specifikus felismerés indítja el a védekezési mechanizmus kaszkád
rendszerét. A kompatibilis kapcsolat során a bakteriális effektorok (elicitorok) a növényi sejt
átprogramozásával teszik lehetővé a növény hatékony fertőzését [11]. Xcv fertőzés ellen a Bs1,
Bs2, Bs3 és Bs4 dominánsan öröklődő rezisztencia lókuszok biztosítanak HR [16]
megjelenéssel járó rezisztenciát [17] (1. ábra a, b). A recesszíven öröklődő bs5 és bs6 gének
viszont nem hiperszenzitív típusú rezisztenciát biztosítanak Xcv baktérium ellen, hanem
valamilyen eddig nem ismert folyamat révén alakul ki a rezisztencia [15] [19] (1. ábra c). Jelen
vizsgálatban a hiperszenzitív reakció nélkül védelmet biztosító a bs6 lókusz genetikai
vizsgálatát kezdtük el.
2. Célkitűzés
Xanthomonas campestris pv. euvesicatoria baktériummal szembeni ellenállóságot biztosító
recesszív bs6 lókusz genetikai térképezését tűztük ki célul, mert munkánk hosszú távú célja a
bs6 gén térképezésen alapuló izolálása. Az Xcv rezisztenciáért felelős bs6 gén azonosításához
egy paprika SSR marker készlet segítségével az F2 szegregáló populáció egyedeinek fenotípus
és genotípus meghatározásával durva genetikai térképet szerettünk volna készíteni, amin
meghatározzuk a bs6 lókusz kromoszóma pozícióját. A szegregáló populáció kiterjesztésével
és további genetikai markerek alkalmazásával, valamint a paprika genomszekvencia
segítségével újabb genetikai markerek fejleszthetők, amelyekkel tovább pontosítható a bs6 gén
térképhelye.
3. Módszerek
3.1 Szegregáló populáció létrehozása keresztezéssel
A bs6 recesszív rezisztencia gén vizsgálatához a Capsicum annuum PI 271322 USDA génbanki
tételt (PI271322 USDA) és a rezisztenciát először leíró floridai kutatócsoporttól beszerzett
Capsicum annuum PI 271322 tételeket (PI271322 FL) teszteltük és kereszteztük Capsicum
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annuum (Fö5) anyanövényekkel. A keresztezésből származó, kiszelektált hibrid F1 egyedek
önbeporzásával hoztuk létre az F2 szegregáló populációt.
3.2 Fenotipizálás
A kutatásunkhoz szükséges referencia populáció előállításához felhasznált szülői egyedeken,
majd a keresztezésből származó F1, illetve azok önbeporzásából származó F2 populáción is
elvégeztük az Xcv baktérium (különböző avirulencia faktort hordozó) törzsekkel történő
fertőzését. Ehhez a baktériumokat YDC (Yeast extract-dextose-CaCO3 agar) lemezeken két
napig növesztettük 30◦C-on. Ezt követően a sejteket steril vízben oldottuk, a megfelelő fertőzés
érdekében megmértük és optimalizáltuk a szuszpenzió OD értékeit. Egy-egy alkalommal 4550 db növény öt-öt levelét beszámoztuk és a megfelelő törzsekkel fertőztük (2. ábra). A
fertőzést követően a növényeket kontrollált körülmények között (25◦C, 16/8 órás fotoperiódus)
tartottuk. Egy hét elteltével elvégeztük a fertőzés fenotípusos kiértékelését.

2. ábra: Az infiltrálás folyamata sérülésmentes módszerrel
3.3 Genotipizálás
A paprika genotípusok molekuláris jellemzéséhez az előzetes fertőzési fenotípus alapján
kiválasztásra került szülők és a keresztezésekből származó F1 utód növények leveleiből
Zenogene növényi DNS tisztító kit segítségével izoláltunk összDNS-t. Az egyedek genotípusait
bs6 rezisztencia lókusz durva genetikai térképezéséhez mikroszatellit (SSR) markerekkel
határoztuk meg. A szülőkön előzetesen tesztelt polimorf markerekkel kezdtük el az F2
populáció genetikai térképezését. A szegregáló F2 populáció egyedeinek DNS-eivel PCR
reakciókat állítottunk össze. A PCR termékeket 2 %-os NuSieve agaróz gélelektroforézissel
választottuk el egymástól. A genotípus meghatározásokat követően a genotípus adatokat excel
táblázatban összesítettük és a markerek kapcsoltságát az ún. színtérképezés módszerével
vizsgáltuk.
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3. ábra: A genotipizálás folyamata biotechnológiai módszerekkel (DNS izolálás, PCR
reakció, agaróz gélelektroforézissel a polimorfizmusok detektálása)
3.4 Színtérkép szerkesztése
A színtérkép mátrixában a populáció egyedeinek különböző markerekre adott összevont
genotípus adatait rögzítettük. Az oszlopokban egy-egy adott növény, a sorokban egy-egy
markernek az oszlopban szereplő növényre vonatkozó genotípus adatai tüntettük fel. A
különböző genotípusokat színekkel és számokkal jelöltük. Minden függőleges színátmenet egyegy rekombinációs eseményt jelöl. A markerek sorait úgy rendeztük egymás alá, hogy azok a
lehető legkevesebb rekombinációt, azaz színátmenetet mutassák [9].
4. Eredmények
Az Xcv baktériummal szemben feltehetően rezisztenciát biztosító, bs6 génnel kapcsolt
markerek fejlesztéséhez megkezdtük a genetikai térképezést. A különböző F1 (13-as, 16-os,
25-ös és 36-os keresztezések) növények önbeporzásából kapott 50-60 db F2 növényt Xcv
baktérium különböző rasszaival infiltráltuk, majd az Xcv fertőzésre adott fenotípusaikat
kiértékeltük. Az F2 utódok azon csoportjaiban, ahol a fertőzésre adott fenotípusok mutatták az
elvárt 3:1 hasadási arányt, kiválasztottunk Xcv fertőzéssel szemben rezisztens és szenzitív
egyedeket. A referencia populációt adó F2 növényeket használtuk a bs6 rekombinációs térkép
elkészítéséhez. Ehhez a SSR markereket előzetesen a szülőkön és az F1 hibrideken teszteltük.
A szülők között polimorfizmust mutató markerekkel elvégeztük a szegregáló populáció
egyedeinek genotípus meghatározását. Ezt követően a vizsgált markerek egymáshoz, illetve a
bs6 rezisztencia lókuszhoz való kapcsoltságát színtérképpel elemeztük. A színtérkép
segítségével a vizsgált régióban rekombináns növényeket – amelyek a térképezés
szempontjából a leginformatívabbak – egyszerűen ki tudtuk választani. A kapcsoltság
azonosítását követően a további genetikai markerek esetében már csak a vizsgált régióban
rekombináns 43 darab növény genotípusát vizsgáltuk tovább.
A genotípusok és az Xcv fertőzésre kapott fenotípus genetikai analízise alapján a bs6
rezisztencia lókusz a paprika kromoszómái közül csak az egyiken található markerekkel
mutattak kapcsoltságot. Ennek ellenére a bs6 lókusz pontosabb genetikai térképezéséhez újabb
SSR markerek tervezése szükséges, amelyeket a vizsgálat előrehaladása során folyamatosan
tesztelünk.
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5. Összefoglalás
Csoportunk egyik kutatási témája a paprika Xcv baktériummal szembeni rezisztenciájának
vizsgálata, amihez létrehoztunk F2 szegregáló populációkat és megkezdtük a bs6 lókusz
genetikai térképezést. Kutatásunk során SSR markereket terveztünk és teszteltünk. A paprika
kromoszómákra specifikus SSR markerekkel meghatároztuk a szülői és a kiválasztott F2
utódok genotípusát. Lokalizáltuk a rezisztencia gén térképhelyének elsődleges pozícióját. A
továbbiakban folytatjuk az Xcv recesszív rezisztenciáért feltehetően felelős gén jelölt (bs6)
azonosítását és szekvenciájának meghatározását.
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Absztrakt
A táplálkozástudomány egyik kiemelkedő témakörévé váló sporttáplálkozásról egyre többet
hallunk a médiában és tudományos fórumokon egyaránt. Ez nem csoda, hiszen a 21. század
embere lassan nem csak a tápanyagbevitel mennyiségét, de minőségét is tudatosan választja
meg. Emellett az ülőmunkát végzők egyre tudatosabban folytatnak sporttevékenységet hobbi
vagy rekreációs célzattal. Kísérletünkben tojásfehérje por alapú termékeket vizsgáltunk,
amelyek hiánypótlónak tekinthetők a sportteljesítményt nővelő termékek piacán. Az egyes
termékek összetételét úgy határoztuk meg, hogy egy-egy adag elfogyasztása fedezze az
ajánlásoknak megfelelő, egyszerre a szervezetbe juttatandó fehérje mennyiségét. A tojásfehérje
por mellett különböző élelmiszerszínezékeket és édesítőszereket, illetve aromákat kombináltunk,
illetve a megfelelő állomány kialakításának érdekében habzásgátló szert is adagoltunk. Az
egyes -leíró érzékszervi bírálatok alapján – összeállított receptúrákból vizsgáltuk a termékek
viszkozitását, színét, ph-értékét, illetve érzékszervi tulajdonságait laikus és hasonló termékeket
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rendszeresen fogyasztó bírálókkal egyaránt. A receptúrákat kereskedelmi forgalomban
megtalálható, növényi fehérje alapú termékekkel is összehasonlítottuk. Eredményeink azt
mutatják, hogy az egyes ízesítések (eper, csokoládé) remekül elfedik a tojásfehérje jellegzetes
illatát és ízét, ezzel érzékszervileg kedvező tulajdonságokkal bíró termékeket kaptunk. A
viszkozitás-jellemzők azt mutatják, hogy az egyes minták jól oldódnak, a fogyasztói
elvárásoknak minden tekintetben megfelelnek, sőt a kereskedelmi forgalomban megvásárolt
mintákhoz képest kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek (pl. az lassabb ülepedés, kisebb
habképződés). Érzékszervi szempontból a termékek mindkét bíráló panelnél kedvező
értékeléseket kaptak. Összességében elmondható, hogy a kedvező tulajdonságok mellett a
fejlesztett és vizsgált termékek tökéletesen igazodnak, így hozzájárulhatnak a kiegyensúlyozott
fehérjebevitelhez a megfelelő élvezeti érték biztosítása mellett.
Kulcsszavak: tojásfehérje-por, sporttáplálkozás, fehérjebevitel
1. Bevezetés
A modern, ülőéletmódot folytató társadalom egyre nagyobb hangsúlyt fektet az egészséges
táplálkozásra és a megfelelő fizikai aktivitásra [1]. Ennek okán egyre többen folytatnak
sporttevékenységet, akár szabadtéren, akár edzőteremben, ez a tevékenység az aktivitás fokát,
a sporttevékenység gyakoriságát tekintve lehet szabadidős, rekreációs, vagy élsport jellegű
tevekénység is [2]. Sportáganként és az aktivitás gyakoriságától függően igen eltérő lehet,
milyen táplálkozási igényeket kell kielégítenie a sporttevékenységet véggőz egyénnek a
megfelelő teljesítmény elérése érdekében, azonban minden esetben elmondható, hogy a fehérje
szükséglet megfelelő utánpótlása elengedhetetlen [3].
A fehérjeszükséglet fedezésére gyakran nem fedezi a táplálékkal bevitt fehérje mennyisége,
ezért szükséges a fehérje szupplementáció, amelyhez különböző táplálék-kiegészítőket
használhatunk [4] Ezek a termékek gyakran tartalmaznak növényi eredetű fehérjéket, pl. szója, vagy rizsfehérjét, azonban ezek nem minden esetben jelentenek megfelelő megoldást (elég,
ha a szója allergén tulajdonságéra gondolunk), másrészről a növényi eredetű fehérjék nem
tekinthetők teljesértékű fehérjéknek, tehát nem is képes a szervezetünk a teljes felszívásukra
[5]. Az állati eredetű fehérjék ezzel szemben teljesértékű fehérjék, amelyeket jól tudunk
hasznosítani, így pl. az izomszövetek regenerációjára és felépítésére is jobban tudjuk
hasznosítani [6]. A leggyakrabban az izomnövekedést elősegítő táplékkiegészítők savófehérjealapúak, amelyek azonban a laktóz intoleranciával rendelkező sportolók nem minden esetben
fogyaszthatnak, ezért szükséges olyan fehérjeforrást keresnünk, amely jól felszívódik, jól
hasznosítható, esszenciális aminosavakban gazdag. Ezen gondolatmenet alapján kezdtünk el a
tojás alapú fehérjekészítményekkel foglalkozni [7].
Számos olyan táplálékkiegészítővel találkozhatunk a piacon, amely teljes tojás alapú [8],
ugyanis egyes kutatások azt bizonyítják, hogy a teljes tojás fehérjetartalma jobban szívódik fel,
mint csak a tojásfehérjéből készült termékek fehérjéi [9]. Ezzel szemben nagy a fogyasztói
igény a tojásfehérjéből készült termékek iránt, mivel ezeknek általában kisebb az
energiatartalma, illetve a fogyasztók azt feltételezik, hogy jobb tápértékkel rendelkeznek ezek
a készítmények [10].
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A tojásfehérje az egyik legjobban hasznosuló fehérjeforrásunk, amely az anyatejhez hasonlóan
szinte teljes mértékben felszívódik a szervezetünkben, ezzel biztosítva a megfelelő
fehérjeellátottságat. A tojásfehérjében szinte az összes esszenciális aminosav megtalálható, így
rendszeres fogyasztása hozzájárul a szervezetünk egészséges fejlődéséhez és működéséhez [4]
[9].
A tojás felhasználásnak másik nagy előnye a táplálkozás élettani tulajdonságai mellett, hogy
viszonylag olcsó alapanyagnak tekinthető és nagy mennyiségben áll rendelkezésre, miközben
könnyen be is szerezhető [11]. Az FAO előrejelzése szerint ez a következő évtizedekben így is
marad és az egyik legolcsóbban és legnagyobb mennyiségben előállítható állatieredetű
fehérjeforrásunk marad. A becslések szerint 2030-ra a tojás termelés meghaladhatja az évi 86,8
millió tonnát is [12] [13].
A testépítők számos fehérje forrásból választhatnak, ahogyan fentebb is említettük, ezek
lehetnek növényi és állati eredetű fehérjék is. Mivel önmagában a legtöbb fehérje,
fehérjekoncentrátum oldhatatlan, vagy rosszul oldódik, illetve érzékszervi tulajdonságai nem
megfelelőek, ezért számos adalékanyagot alkalmaznak a táplékkiegészítőkhöz [14].
Hazánkban jelenleg nem lehet kapni kereskedelmi forgalomban olyan testépítők számára
késztett fehérjekészítményt, amely fehérje tartalma csupán tojásfehérje alapú, ezért kísérletünk
hiánypótlónak tekinthető. A kísérletünk célja első sorban olyan termékösszetételek fejlesztése
volt, amelyek egy adagban tartalmazzák az ajánlásoknak megfelelő egyszeri fehérje
mennyiségét, miközben kellemes érzékszervi jellemzőkkel rendelkezik és a technofunkcionális
tulajdonságai is megfelelnek az elvártaknak.
2. Anyag és módszer
2.1 A termékösszetétel fejlesztése
Kísérletünk első lépéseként olyan termékösszetételeket alakítottunk ki, amelyek érzékszervi és
funkcionális tulajdonságaikban is megfelelnek a fogyasztók elvárásainak. Két ízesítést
alkalmaztunk első lépésként, ez csokoládé és eper ízesítések voltak, ennek oka abban
keresendő, hogy a fogyasztók számtalan ízesítésű fehérjeporral találkozhatnak, azonban új
termékek bevezetésénél célszerű az egyszerű, letisztult ízeket megkedveltetni a fogyasztókkal
[15]. A kísérletben vizsgált receptúrák összetételét az 1. táblázatban összesítettük. A táblázatból
kitűnik, hogy két minta esetében a tojásfehérje mellé alkalamztunk tejsavót is, ennek
magyarázata, hogy a tejsavó jelentős íz és illat kialakító tulajdonságal rendelkezik, amelyet
szerettünk volna megvizsgálni [16].
A technofunkcionális tulajdonságok kialakításánál a legfontosabb feladatunk a tojásfehérje
habképző tulajdonságának gátlása volt, erre egy szilikonolaj származékot alkalamztunk, amely
erjedő mustok és erjedő cefre habképződésének gátlására alkalamzzák az iparban. Az
érzékszervi tulajdonságok esetében törekedtünk arra, hogy a legkisebb koncentrációkat kelljen
alkalmaznunk az egyes adalékanyagokból, így az illatot és ízt aromák, míg a színt
színezőanyagok használatával értük el. Ezek ugyan ellenszenvet kelthetnek az átlagos
élelmiszerfogyasztóban, azonban a rendszeresen ilyen termékeket fogyasztók körében teljesen
elfogadottnak tekinthetők a mesterséges adalékanyagok [17]. Az édes íz kialakításához szteviol
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glikozidot alkalmaztunk, amely energia nélküli édesítőszer, ezzel biztosítottuk a termékek kis
kalóriabevitelét.
1. táblázat: A kísérletben alkalmazott végleges receptúrák összetétele
Alapanyag
Cs1 (g)
E1 (g)
Cs2 (g)
E2 (g)
Tojásfehérje
25,64
25,64
8,54
8,54
Tejsavó fehérje
0
0
16,67
16,67
Szteviol glikozid
0,075
0,075
0,075
0,075
Rumbarna ételfesték 0,1223
0
0,1223
0
Fekete ételfesték
0,0038
0
0,0038
0
Eperpiros ételfesték
0
0,1223
0
0,1223
Csokoládé aroma
0,3
0
0,3
0
Eper aroma
0
0,15
0
0,15
Kakaópor
0,1
0
0,1
0
Aszkorbinsav
0
0,1
0
0,1
A termékek összetételét az 1. táblázat 100 ml vízre vonatkozóan mutatja be, amelyet egy
adagnak tekintettünk a termék elfogyasztásához. A méréseket minden esetben frissen feloldott,
shakerben elkevert mintákból végeztük.
2.2. Alkalmazott mérési módszerek
A viszkozitás vizsgálatához Anton Paar MCr 92 típusú reométerrel végeztük. A CC27SN16145; mérőrendszert d=0 mm alkalmaztuk rotációs módban, exponenciálisan növekvő
nyírósebességgel. Összesen 31 mérési pontot vettünk fel 1/10 és 1/100 1/s nyírósebesség között.
A minták hőmérséklete 15°C volt.
2. táblázat: Az érzékszervi bírálatoknál alkalmazott kódok
Minta sorszám
Megnevezés
237
Csokoládé
318
Csokoládé, tejsavó-tojásfehérje
739
Eper
453
Eper tejsavó-tojásfehérje
Az érzékszervi bírálatokat az elkészült receptúrákból két érzékszervi bírálópanel bevonásával
végeztük. Az egy panelben olyan bírálók szerepeltek, akik rendszeresen sportolnak és ehhez
rendszeresen fogyasztanak fehérje shakeket, tehát ismerik ezen termékek érzékszervi jellemzőit
és tapasztalt bírálóknak tekinthetők. A másik panelben olyan bírálókkal dolgoztunk, akik nem
fogyasztanak ilyen jellegű termékeket, tehát teljesen laikus fogyasztóknak tekinthetők. A négy
terméket háromjegyű számkóddal láttuk el (2. táblázat) és nem adtunk semmilyen tájékoztatást
a minták ízesítéséről, vagy összetételéről.
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A két panelnek ugyanazt a bírálólapot kellett ugyanazon szempontok alapján kitölteniük. Az
egyes szempontokra pozitív pontozásos rendszerben 1 és 5 közötti pontszámot kellett adniuk,
a vizsgált szempontok a következőke voltak: szín, illat, mellékillat, íz, mellékíz, édesség,
állomány és összbenyomás. A két panelben 12 – 12 bíráló vett részt. A bírálat nem tekinthető
reprezentatívnak abból a szempontból, hogy főként fiatal férfiak (20 – 35 év) vettek részt benne,
így nem reprezentálják sem kor, sem nem szerinti eloszlásban a sporttevékenységet
rendszeresen végzők csoportját.
3. Eredmények és értékelésük
3.1 Az állomány objektív vizsgálata
Az elkészített mintáink viszkozitásának alakulását az 1. ábra mutatja be. A viszkozitásgörbék
lefutása nagy mértékben hasonlít egymáshoz, azonban a kereskedelmi forgalomból származó
rizs fehérje alapú készítmény és a tejsavót is tartalmazó termékek viszkozitása nagyobb
nagyobb nyírósebesség esetén, mint a csak tojásfehérje port tartalmazó termékeké. Ennek oka
abban keresendő, hogy ezek a termékek nagyobb szárazanyag-tartalommal rendelkeznek. A
termékek ízesítése nem, volt befolyással a viszkozitás alakulására.

1. ábra: A különböző tojásfehérje porból készült termékek folyásgörbéi összehasonlítva
a kereskedelmi forgalomban kapható fehérje készítmények folyásgörbéivel
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3.2 Érzékszervi vizsgálatok

2. ábra: a laikus bírálók által adott bírálatok eredménye
A 2. ábrán láthatjuk a laikus bírálópanel bírálatának eredményeit. A bírálatból látható, hogy
mellékízt (amellyel gyakran találkozhatunk ilyen termékek esetében) legkevéssé a csokoládé
ízesítésű tojásfehérje por alapú mintánál véltek felfedezni (a mellékíz és mellékillat
szempontoknál a nagyobb pontszám az erősebb mellékízt és mellékillatot jelentette). A
termékek állományát minden esetben igen hasonlónak találták a bírálók. Összbenyomásban
azonban a legjobb pontszámot a tejsavóval kiegészített csokoládé ízesítésű tojásfehérje porral
készült termék kapta, amelyet az eper ízesítésű, tejsavót nem tartalmazó termék kapta.
A táplálékkiegészítőket rendszeresen fogyasztó sportolók esetében a bírálat összesített
eredményét a 3. ábra mutatja be. Jól látható, hogy a laikus bírálókkal szemben ők jóval kevéssé
tapasztaltak mellékízt, illetve mellékillatot. Ennek oka abban keresendő, hogy ők rendszeresen
fogyasztják az ilyen jellegű termékeket, amelyeknek jellegzetes édesítőszerre jellemző
mellékízét és mellékillata is van, ezzel szemben a laikus fogyasztók ezt az édesítőszeres jelleget
nem ismerik és mellékízként, mellékillatként értékelik

3. ábra: A fehérjekészítményeket rendszeresen fogyasztók által adott érzékszervi bírálat
eredményei
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A sportolók bírálatából kiderül, hogy a minták édességét nem találták megfelelőnek, ezzel
szemben a minták illatát és ízét kifejezetten jóra értékelték, ahogy a minták állományát is. Náluk
az egyes ízesítések és a tejsavó fehérje koncentrátum hozzáadása nem mutat jelentős
különbséget a preferenciáikban.
Az állomány minden esetben hasonló pontszámokat kapott, ez egybevág a viszkozitás objektív
vizsgálatának eredményeivel, tehát a minták „folyóssága” hasonló, szubjektív módon
lényegében nem különböztetheti meg.
4. Összefoglalás
Eredményeink arra engednek következtetni, hogy az általunk fejlesztett termékek kereskedelmi
forgalomban is megállnák a helyüket, amellyel egy jelenleg tátongó piaci rést lehet betölteni.
A viszkozitás nyomon követésé kapcsán arra lehet következtetni, hogy a minták jól oldódnak,
állományuk nagymértékben megegyezik a jelenleg is forgalomban lévő termékekével.
Az érzékszervi tulajdonságok alapján elmondható, hogy a négy különböző termék megfelel az
elvárásoknak. A fogyasztóknak a csokoládé és eper ízesítésű termékek is elnyerték tetszésüket.
A tojásra jellemző mellékízt és mellékillatot pedig sikerült a megfelelő ízesítéssel elfednünk,
ellensúlyoznunk.
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NEMZETKÖZI JOG ÉS UNIÓS JOG – NEMZETKÖZI JOG
VAGY UNIÓS JOG?
A két jogrend kapcsolatának bizonytalanságából fakadóproblémák, különös tekintettel a
környezetvédelemre

dr. Benda Vivien
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar
PhD-hallgató, benda.vivien18@gmail.com

Absztrakt
Az előadás és az abból készített tanulmány a nemzetközi jog és az Európai Unió jogrendje
közötti korántsem egyértelmű kapcsolatot kívánja vizsgálni, különös tekintettel a
környezetvédelemre, mely terület globális jellege kiemelten vezethet a két jogrend intézményei
közötti hatásköri kollízióhoz. A kérdés egyrészt felveti a tagállamok szuverenitásának
problémáját, valamint az esetleges hierarchia meglétét a nemzetközi jog és az uniós jogrend
között. Mivel nem alakult ki általánosan elfogadott doktrína, elsősorban a releváns ítélkezési
gyakorlat vizsgálata nyújthat támpontot. Ennek keretében részletesebben kívánom vizsgálni a
sellafield-i MOX-üzem esetét (Európai Bíróság, C-459/03 sz., Európai Unió Bizottsága kontra
Írország). A nukleáris erőművekben energiaforrásként szolgáló úgynevezett MOX-ot előállító
üzem létesítése által felvetett környezetvédelmi kérdések tisztázása érdekében Írország először
az OSPAR Egyezmény alapján kívánta rendezni a jogvitát, majd az elutasítást követően, a
Nemzetközi Tengerjogi Bírósághoz fordult. Ezt követően azonban az Európai Unió Bizottsága
kötelezettségszegési eljárást indított Írországgal szemben, elsősorban arra hivatkozva, hogy a
nemzetközi vitarendezés adott esetben a tagállam lojalitási kötelezettségének megszegéséhez
vezetett, ugyanis az EK. 292. cikk és az EA. 193. cikk értelmében a tagállamoknak tartózkodnia
kell a Szerződésekkel összefüggő viták unión kívüli vitarendezési módjainak igénybevételétől.
Itt tehát jogvita rendezésének kulcsa abban állt, hogy az adott ügyben Írország által felhozott,
az UNCLOS egyes releváns rendelkezéseire támaszkodó érvek a közösségi jog hatáskörébe
tartoznak-e. Mivel az ügy Írország elmarasztalásával zárult, joggal vetődik fel az aggodalom,
hogy az Unió túlterjeszkedett hatáskörén, egyfajta extraterritoriális jogalkotás megvalósítása
által, mely adott esetben hátrányos lehet a tagállamokra nézve. Az előadás célja többek között
a MOX-eset által felvetett úgynevezett vegyes-szerződések problematikájának vizsgálata,
melyekben egyrészt az Unió is részes fél, valamint a tagállamok is. Továbbá figyelembe kívánok
venni más, a nemzetközi jog, illetve uniós jog terrénumát érintő eseteket, úgy, mint a Sólyom –
ügy vagy a ,,nyitott égbolt esetek”, valamint a nemzetközi felhatalmazás eseteit.
Kulcsszavak: uniós jog – nemzetközi jog – környezetjog – nemzetközi vitarendezés
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1. Bevezetés
A közösségi, majd az uniós jog az évek alatt egyre nagyobb és nagyobb területet hódított. A
spill over hatás következtében egyre több és több integrációs lépés kerül megtételre és egyre
több területen válik dominánssá az uniós jog [1]. Ez egyre erőteljesebben veti fel a tagállamok
szuverenitásának problematikáját, mely szoros összefüggésben áll a nemzetközi jog egyes
kérdéseivel, különös tekintettel a tagállamok által kötött egyes nemzetközi egyezményekből
fakadó jogosultságra, melyek a tagállamokat, mint a szerződésben részes feleket illetik meg, e
körbe sorolható például a jogérvényesítés lehetősége. Ez a probléma leginkább az úgynevezett
vegyes megállapodások területén vet fel megoldandó kérdéseket. A vegyes szerződések főleg
a megosztott hatáskörök területén jellemzőek [2]. A megosztott hatáskörök – melyekben a
tagállamok is eljárhatnak annyiban, amennyiben az Unió nem kívánja gyakorolni a hatáskörét
– körébe tartozik a környezetvédelem is [3].
A környezetjog terén igen jelentőssé válhatnak a vegyes megállapodások miatt felvetődő
problémák, hiszen a nemzetközi környezetjog forrásai közül számos dokumentum vegyes
szerződésnek minősül az uniós jog szemszögéből, vagyis azokban részes félként szerepel egy
adott tagállam és maga az Európai Unió is. Csak, hogy néhányat említsünk a vegyes
megállapodásnak minősülő nemzetközi egyezmények köréből: ide sorolható az 1992-es Rio de
Janeiroban tartott Környezet és Fejlődés konferencia joganyagát képező Biológiai Sokféleség
Egyezmény [4] az Éghajaltváltozási Keretegyezmény [5] és az Egyezmény a sivatagosodás
elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös
tekintettel Afrikára [6]. Ezeken felül az Unió részes fél a Kiotói Jegyzőkönyvben [7], a Párizsi
Klímaegyezményben [8], az Aarhus-i Egyezményben [9] vagy az Espoo-i Egyezményben [10]
is. Néhány szignifikáns egyezményt kiemelve is megállapítható, hogy a nemzetközi
környezetjog területén milyen nagy szerep jut a vegyes megállapodásoknak.
A vegyes megállapodásból fakadó joghatósági problémák igen erőteljesen jelentek meg az
úgynevezett ’MOX Plant Case’-ben [11], melynek alapjai a kilencvenes évekre nyúlnak vissza,
amikor az Egyesült Királyság engedélyt adott egy MOX-ot, vagyis nukleáris erőművekben
fűtőanyagként szolgálható és ebből kifolyólag igen jelentős környezeti hatással is bíró anyagot
előállító üzemre az Ír-tenger brit oldalán, kb. 180 kilóméterre Írország legközelebbi
pontjaitól.[12] Az ír közvélemény nem értett egyet az üzem létesítésével, különös tekintettel
arra, hogy állításuk szerint nem kaptak megfelelő információt az Egyesült Királyságtól az üzem
környezeti hatásairól és működési paramétereiről. Az Európai Unió Bizottsága 1997-ben, csak
az Egyesül Királyságtól kapott információkra hagyatkozva, nem talált semmi kivetnivalót az
üzem létesítésével kapcsolatban [13].
2. Az első eljárás – az OSPAR Egyezmény szerinti választottbíróság döntése
Írország először egy nemzetközi megállapodás szerinti vitamechanizmus életbe léptetésével
kívánta a helyzetet megoldani, amikor az 1992-es az Atlanti Óceán északkeleti körzete tengeri
környezetének védelméről szóró Párizsi Egyezmény (továbbiakban: OSPAR Egyezmény) [14]
által lehetővé tett választottbírósági eljárást kezdeményezte. Fontos megjegyezni azt a tényt,
hogy az OSPAR Egyezmény is a fent bemutatott vegyes megállapodások körébe tartozik.
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A választottbíráskodás a nemzetközi jogban egy rég óta ismert és a viták békés rendezésének
elvével összhangban álló vitarendezési lehetőség. Már az ókorban is elterjedt volt, így például
görög kereskedők állítottak fel ilyen testületet vagy a római szenátus tagjai delegálták a bírákat.
A középkorban szintén népszerű volt a fejedelmi, azon belül is leginkább a pápai arbitrázs,
például így került sor a spanyol és portugál érdekszférák felosztására a nagy földrajzi
felfedezéseket követően. A 20. században, az USA a Bryan-szerződések keretében elismerte
létjogosultságát az államok közötti kapcsolattartás területén [15].
A nemzetközi környezetjog forrásainak sorában szintén megtalálhatóak meghatározó
választottbírósági ítéletek, melyek általában egy már meglévő szabályt pontosítanak,
interpretálnak vagy erősítenek meg [16]. Így például a Trail Smelter ügyben is ilyen döntés
született, melyben a választottbírósági ítélet a ’sic utere tuo’ elvet emelte ki, mint a határon
átnyúló szennyeződések során igen fontos alapelvet. Az eset egyébként egészen koránra, 1906ra nyúlik vissza, alapja a kanadai kohók levegőszennyezése által az amerikai farmereknek
okozott kár megítélése volt. Először vegyesbizottságot állítottak fel, majd 1935-ben egy
választottbírósági testületet, mely 1941-ben hozta meg ítéletét, melyben megállapította az állam
felelősségét, a határon átnyúló szennyezések tilalmának vonatkozásában [17].
Írország tehát az OSPAR Egyezmény szerinti választottbírósági mechanizmus életbe lépése
útján kívánta elérni, hogy hozzájusson bizonyos, az üzemmel kapcsolatos információkhoz. Az
Egyezmény 9. cikke, mely a 90/313/EGK irányelv [18] alapján lett megszövegezve, kimondja,
hogy a tengeri környezetet akár potenciálisan veszélyeztető tevékenységekre vonatkozó
adatokat a részes államok hatóságainak természetes és jogi személyek számára is
hozzáférhetővé kell tenni, amennyiben ésszerű okra hivatkozva kérelmezik. Nincs szükség az
érdek külön bizonyítására, továbbá tilos indokolatlan költségeket felszámolni a hozzáférhetővé
tétellel kapcsolatban. A kötelezettségnek eleget kell tenni, amint lehet. Az Egyesült Királyság
arra hivatkozott ezzel a cikkel kapcsolatban, hogy az nem az államok közötti kapcsolatra
vonatkozik, és hogy Írországnak nem diplomáciai úton kell igényelnie az információt, annak
ellenére, hogy az államok közötti kapcsolattartásnak az a bevett módja.
Írország érvelése kitért a környezeti szempontok kifejtésére is. Utalt arra, hogy már az ötvenes
években megkezdődött a területen a nukleáris tevékenység és 1957-ben baleset is történt
Windscale-ben (Sellafield korábbi neve). Továbbá arra hivatkozott, hogy figyelembe kell venni
több, a MOX-üzemmel kapcsolatba hozható tényezőt is, így az úgynevezett THORP-üzemet,
mely atomreaktorból kikerülő fűtőelemeket hasznosít újra. A MOX-üzem létesítése a
megnövekedett veszélyes hulladékkibocsátáson túl a THORP-üzem intenzívebb használatához
vezet, mely növeli a radioaktív kibocsátást is. Az érv helyénvalóságát sajnálatos módon egy
2005-ös baleset is bizonyította utólag, amikor salétromsavban oldott plutónium és urán
szivárgott ki. Ezen túl az üzem létesítése felveti az előállított fűtőanyag szállításával
kapcsolatos kérdéseket is, amelyek nagy valószínűséggel az Ír-tengeren keresztül valósulnak
meg. Írország hangsúlyozta, hogy e fontos kérdésekre nézve nem kapott megfelelő választ az
Egyesült Királyságtól. Rámutatott arra a szomorú tényre is, hogy az 1950-es éveben
megkezdett, majd az 1970-es években tovább erősödő nukleáris tevékenység eredményeképpen
az Ír-tenger vált a Világon az egyik radioaktív anyagok által leginkább szennyezett tengerré. A
tengeri környezetre gyakorolt negatív hatás például a homárokban vagy a hínárfajtákban is
kimutatható, melyek radioaktív izotópokat tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a radioaktív
anyagok beszennyezhetik a partokat is és ez veszélyeztetheti az emberi egészséget, negatívan
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befolyásolhatja az idegenforgalmat, halászatot. A fentiek fényében kiemelték, hogy bár
magának a MOX-üzemnek lehetséges, hogy viszonylag alacsony a kibocsátása, de ha már
figyelembe veszik a THORP-üzemet is és az ismertetett tényezőket, akkor igen jelentőssé válik
a kockázat, melyre nézve minimális információt bocsátott rendelkezésre az Egyesült Királyság
[19].
A döntésben a testület elismerte, hogy valóban az államok közötti kapcsolatra vonatkozik a
kérdéses rendelkezés, ha nemzetközi jogi kontextusban vizsgálják, ugyanakkor kimondta azt
is, hogy az Írország által kért adatok nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá, továbbá bezárva
az Egyezmény rendszerét azt is kifejezte, hogy egy kivételtől eltekintve nem szükséges
alkalmazása során más nemzetközi szerződéseket figyelembe venni [20].
3. A következő lépés – a Nemzetközi Tengerjogi Bírósághoz fordulás
Írország ezt követően ismét egy vegyes megállapodás, a Montego Bay-i Nemzetközi Tengerjogi
Egyezmény [21] (továbbiakban UNCLOS) alapján kívánta érdekeit érvényesíteni és az
Egyezmény alapján felállított hamburgi székhelyű Nemzetközi Tengerjogi Bírósághoz
(továbbiakban: ITLOS) fordult. A 21 fős testület a nemzetközi jog önálló alanyának számít,
ítélkezési gyakorlata elsősorban az UNCLOS-on alapul, azonban nem zárkózik el a nemzetközi
jog egyéb szabályaitól sem, amennyiben azok nem ellentétesek a Tengerjogi Egyezménnyel,
tehát egy viszonylag nyitott rendszert jelent [22].
Az UNCLOS több vitarendezési mechanizmust is elismer, így a felek kiköthetik
megállapodásukban a Nemzetközi Bíróság vagy az ITLOS joghatóságát is, de ha nincs ilyen,
akkor az Egyezmény VII. melléklete szerinti választottbíróság felállítását kérhetik. Ezt tette
Írország is és kérelmezte az ITLOS-tól, hogy ideiglenes intézkedésként rendelje el a testület
felállításáig, hogy függessze fel az üzem működését. Ezzel szemben az Egyesült Királyság arra
hivatkozott, hogy az UNCLOS 282. cikke alapján a felek más vitarendezési fórumban is
megállapodhatnak, így terelve az ügyet a közösségi joghatóság felé. Az UNCLOS ezt elvetette,
amikor kimondta, hogy a 282. cikk nem vonatkozik a VII. melléklet szerinti mechanizmusra és
elrendelte a választottbíróság felállítását. Az ideiglenes intézkedések némileg felemásak voltak,
mert nem állította le az üzem működését, ugyanakkor elrendelte a felek együttműködését,
információcseréjét és a kockázatok közös figyelemmel kísérését, továbbá a szükséges megelőző
intézkedések megtételét és egy közös jelentést elkészítését [23]. Alberto Székely ad hoc bíró
különvéleményében kifejtette, nem értett egyet azzal, hogy az ITLOS nem rendelte el az
Írország által kért ideiglenes intézkedéseket, vagyis lehetővé tette az üzem további működését,
így veszélyeztetve Írország tengeri szennyeződésektől történő védelemhez való jogának
érvényesülését. Ez a megelőzés elve szempontjából is kiemelt kérdés véleménye szerint [24].
4. A VII. melléklet szerinti választottbírósági eljárás
Az öttagú testület 2003-ban hozta meg döntését, mely a nemzetközi jog érvényesülése
szempontjából egyértelműen kedvezőtlennek minősült. Az ideiglenes intézkedések
tekintetében nem változtatott a korábban, az ITLOS által elrendelteken, vagyis továbbra is
kétséges maradt az elővigyázatosság elvének való megfelelés kérdése. Mindezt annak a
fényében tette, hogy Írország már az ITLOS-nak is jelezte, hogy nem készültek megfelelő
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hatástanulmányok az üzem által okozható szennyeződések vonatkozásában a tengeri
környezetre nézve. Ezen túl, mivel egyfajta belső, európai közösségeken belül felmerülő
vitának ítélte meg a kérdést, felhívta a feleket arra, hogy mindenekelőtt az Európai
Közösségekkel tisztázzák le a felmerülő problémákat [25].
A testület tehát szinte teljesen eltolta magától – ezáltal a nemzetközi jogtól is a kérdés eldöntését
– így szinte elismerve a közösségi jog primátusát, annak ellenére, hogy lehetősége lett volna a
jogvita egészének eldöntésére is.
5. A közösségi jog szerinti eljárás
Az OSPAR Egyezmény szerinti eljárás alatt még nem kezdeményezett a Bizottság
kötelezettségszegési eljárást, de felhívta Írországot arra, hogy függessze fel a nemzetközi jog
szerinti eljárást. Azonban az ITLOS végzése alapján felállított választottbírósági eljárás
nyomán 2003-ban hivatalos levelet, majd indokolással ellátott véleményt intézett Írországhoz.
Utóbbiban foglaltaknak nem tett eleget Írország, ezért keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához.
A Bizottság indítványában arra hivatkozott, hogy az EK 292. cikkének [26] és az EA 193.
cikkének [27] értelmében „a tagállamok vállalják, hogy e szerződés értelmezésére vagy
alkalmazására vonatkozó vitáikat kizárólag az e szerződésben előírt eljárások útján rendezik.”
A Bizottság érve szerint ez az Európai Közösségek Bíróságának monopóliumát és kizárólagos
joghatóságát jelenti a kérdésben. A fent említett cikkek a közösségi lojalitás elvét testesítik meg
a Bizottság értelmezése alapján [28].
A lojalitás elve egy olyan követelmény a tagállamokkal szemben, mely alapján a tagállamoknak
be kell tartania és végre kell hajtania az uniós aktusokat, elő kell segítenie az uniós feladatok
megvalósítását és negatív kötelezettségként tartózkodnia kell az olyan intézkedések
megtételétől, melyek veszélyeztetik a szerződéses célokat. E szabály generálklauzula jellegű,
tulajdonképpen egzakt, az uniós jogot sértő tagállami jogszabály megjelölése nélkül is alapot
szolgáltathat a jogsértés megállapítására a Bíróság előtt [29]. Jelen eset is ékes bizonyítéka a
szabály talán, különösen a nemzetközi jogérvényesítési lehetőségek szempontjából, túlzottan
rugalmas mivoltára.
A Bizottság is elismerte, hogy nem teljesen egyértelmű a Bíróság joggyakorlata a vegyes
megállapodásokkal kapcsolatban, nem járhat el feltétel nélkül esetükben a Bíróság, azonban,
tisztán közösségi megállapodásnak minősülnek, ha a rendelkezések közösségi hatáskört
érintenek. A Bizottság hivatkozott arra, hogy a megosztott hatáskörök tekintetében csak akkor
releváns jelen esetben a tagállam kötelezettségvállalása, ha a Közösség még nem tette ezt meg
az adott területen. Írország ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a Közösség kizárólagos külső
hatáskörét gyakorolta, tehát nem élt a Közösség megosztott hatáskörrel. Ezzel kapcsolatban a
Bizottság egyrészt rámutat arra, hogy amikor a 98/392 tanácsi határozattal csatlakozott az
Európai Közösségek az UNCLOS-hoz az adott területen már számos közösségi jogszabály volt
hatályban, másrészt két korábbi ügyre is hivatkozott. Egy korábbi Bizottság és Írország közötti
ügyben [30] valamint egy Franciaországgal szemben indult ügyben [31] a Bíróság
megállapította, hogy fennáll hatásköre a vegyes megállapodásokkal kapcsolatban, mivel
azoknak rendezései nagymértékben közösségi hatáskörbe tartoznak. L. M. Poiares Madura
főtanácsnok szerint a párhuzam csak a francia üggyel áll fent, mert előbbi esetén
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tulajdonképpen a Berni Egyezményhez [32] való csatlakozási kötelezettség megszegése történt,
mely természeténél fogva oszthatatlan jellegű. A francia ügyben egy már elfogadott, vegyes
megállapodásnak minősülő nemzetközi szerződés [33] megsértése valósult meg az édesvíz és
hordalék tengerbe történő bocsátása által és ennek következtében állapította meg hatáskörét a
Bíróság [34]. A főtanácsnok hasonlónak látja a két ügyet, ám szignifikáns különbség, hogy
Franciaországgal szemben, mint egy a közösségi jogrend részét is képező nemzetközi
megállapodást megsértő tagállammal szemben lépett fel a Közösség, míg jelen esetben egy
olyan tagállammal, mely egy szintén ilyennek minősített nemzetközi megállapodásból fakadó
kötelezettségek másik tagállam által történő ignorálása ellen kívánt tenni. Ennek fényében talán
inkább indokoltabb lett volna a vegyes megállapodást megsértő tagállammal szemben indítani
a kötelezettségszegési eljárást.
A főtanácsnok összefüggésbe hozta Írország azon érvét, miszerint az Európai Közösség
kizárólagos külső hatáskörét gyakorolta a tengeri környezet védelme területén, az úgynevezett
,,nyitott égbolt” ítéletekkel, de rámutatott arra, hogy véleménye szerint jelen esetben nincs helye
Írország és a támogató Svéd Királyság érvének [35]. A ,,nyitott égbolt” megállapodásokkal
kapcsolatban 1996-ban a Bizottság kifejezte aggályait, miszerint a második világháborút
követően a később tagállamokká váló országok és harmadik államok között megszületett
nemzetközi dokumentumok sok esetben ellentétesek a belső piac elveivel. 1998-ban a Bizottság
kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett arra hivatkozva, hogy a megállapodások
megsértik a kizárólagos külső hatásköröket [36].
A Bíróság megerősítette, hogy a UNCLOS által is szabályozott területen széleskörű közösségi
jogalkotás történt, így a kérdéses rendelkezések a közösségi jogrend részét képezik és joga van
arra, hogy e vegyes megállapodás tekintetében eljárjon [37]. A Bíróság azt a tényt, hogy
Írország, tulajdonképpen szuverenitásával élve, nemzetközi utat vett igénybe, egyértelműen a
lojalitás megsértésének látta [38] és a közösségi jogrend primátusát egy igen fontos, jövőbeli
hatássokkal is bírható környezetjogi kérdés elé helyezte, amely valójában bizonyos mértékben
ellentétes a főtanácsnok által fent említett Franciaország elleni fellépés szellemiségével.
Írország másodlagosan azzal érvelt, hogy amennyiben a közösségi jogrend része a vegyes
megállapodás, úgy annak a vitarendezésre vonatkozó VII. melléklete is az, ám ezt az érvet a
Bíróság határozottan elutasította, arra hivatkozva, hogy a kizárólagos joghatóságot lehetővé
tevő közösségi elsődleges joganyag részét képező Szerződés elsőbbséget élvez ebben az
esetben a vegyes megállapodással szemben [39]. A fentiek fényében nem jelent meglepetést az
Írországot elmarasztaló döntés.
Magyar szemszögből vizsgálva az esetet akarva akaratlanul összemérjük azzal a döntéssel,
mely Sólyom László akkori köztársasági elnök Szlovákia területére való belépését megtagadó
intézkedést követően született [40].
2009. augusztus 21-én Révkomáromban tartott volna beszédet az államfő, de már ezt
megelőzően jegyzékváltás történt, amiatt, hogy a Szlovák Köztársaság biztonsági kockázatnak
ítélte meg látogatását. Aznap szóbeli jegyzéket intéztek a pozsonyi magyar nagykövethez arra
vonatkozóan, hogy nem engedik be az ország területére Sólyom Lászlót. Az ezt követő uniós
bírósági eljárást záró ítélet érdekessége, hogy szellemét tekintve, igen nagymértékben
különbözik a MOX Plant Case-ben kimondottaktól, hiszen itt tulajdonképpen a nemzetközi jog
bizonyos aspektusának elsőbbségét ismerte el a Bíróság, vagyis kimondta, hogy a nemzetközi
jog az uniós jogrend részét képezi, a nemzetközi szerződések az elsődleges jog alatt és a
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másodlagos felett helyezkednek el, de a nemzetközi szokásjog az elsődleges joghoz képest
elsőbbséget élvez [41]. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon a nemzetközi környezetjog szokásjogi
eredetű elveire való hivatkozás – melyek közül több alapvetően megjelent az ügyben – vajon
kedvezőbb eredményt hozott volna Írország számára.
Az Unió nemzetközi megállapodások által létrehozott választottbírósági fórumokon történő
vitarendezés iránti távolságtartó hozzáállását bizonyítja egy, bár nem környezetjogi vetületű,
de a két jogrendszer kapcsolata és a tagállami szuverenitás szempontjából jelentő aktuális ügy.
Az Achmea BV és a Szlovák Köztársaság közötti jogvita [42] alapjául az szolgált, hogy a
holland Achmea cég a 2004-es egészségügyi reformot követően, mely megnyitotta a piacokat
a magánkézben lévő egészségpénztáraknak, leányvállalatot létesített Szlovákiában, de 2006van a szlovák állam részlegesen visszafordította a liberalizációt, ezzel kárt okozott a cégének.
Az Achmea BV egy a Holland Királyság és a Cseh és Szlovák Köztársaság között létrejött
beruházásvédelmi megállapodás [43] szerinti választottbírósági eljárást kívánt igénybe venni –
ez a momentum közös tehát a két esetben – de az ügyet záró uniós bírósági eljárás kimondta,
hogy sérti az uniós jogot az a tagállamok között létrejött nemzetközi szerződés, mely olyan
rendelkezést tartalmaz, ami alapján az egyik tagállam beruházója a másik tagállamban létesített
beruházásokat érintő vita esetén választottbíróság előtt indíthat eljárást és e testületnek
hatáskörét a tagállam köteles elfogadni.
6. Következtetések
A MOX Plant Case egy olyan problémára hívja fel a figyelmet, amely még ma is igen sok
kérdést vethet fel, hiszen a fenti eljárás, melynek egyértelműen az uniós jog primátusának
kifejezése és a lojalitás elvének szinte mindent felülíró voltának megerősítése volt a fő célja,
elbizonytalaníthatja a tagállamokat. Hiszen hiába bírnak szuverenitással, hiába a nemzetközi
jog önálló alanyai, ha az általuk kötött szerződésekből fakadó jogosultságokat nem tudják teljes
mértékben érvényesíteni, ugyanis, ha megteszik az az uniós hűség elvének megsértését vonhatja
maga után.
Az ítélet felülírta tehát a nemzetközi jogot, szinte figyelmen kívül hagyva azokat az érdekeket,
melyet egy ilyen megállapodás védeni kíván. Melyeket a Franciaországgal szemben indított
eljárásban korábban felismerni látszott az Unió. Ez a szemléletmód egyértelműen a jelen és a
jövő generációk érdekeinek sérelméhez, az olyan klasszikus környezetjogi elvek, mint az
elővigyázatosság vagy a ’sic utere tuo’ elv ignorálásához vezethet a nemzetközi jog derogációja
mellett.
A Bíróság ítéletében ki is fejezi a háttérben álló motivációt, miszerint a Bizottság is rámutatott
arra, hogy harmadik államokkal szemben tulajdonképpen zavart kelthet egy ilyen nemzetközi
eljárás a belső összetartás szempontjából [44]. Némileg kérdéses azonban, hogy fejezheti ki ezt
az összetartást egy olyan döntés, mely értelmében egy nemzetközi megállapodás ugyan a
közösségi jogrend részét képezi, de adott esetben annak rendelkezései ellentétesek magával a
közösségi joggal.
Bár a Sellafield-i létesítményekkel kapcsolatban a kétezres évek derekán megrendülni látszott
az Unió bizalma, majd 2011-ben – a fukushimai baleset hatásaként – a nukleáris leszerelésért
felelős brit hatóság bejelentette a MOX-üzem bezárását, a döntés hosszú évekre befolyásolhatja
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az uniós jog és a nemzetközi jog viszonyrendszerét és az Unió nemzetközi
választottbíróságokkal kapcsolatos hozzáállását nem csak a környezetjog területén.
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Absztrakt
A mediáció közvetítést, egy speciális konfliktuskezelő, alternatív vitarendező módszert jelent.
Az eljárásban a mediátor a felek közti vitában semleges harmadik félként segíti a konfliktushoz
vezető okok feltárását, mederben tartja a felek mindegyike számára előnyös megállapodáshoz
vezető folyamat alakulását. A közvetítés azóta létező intézmény, mióta a társadalomban maga
a konfliktus jelen van. Gyökerei az ősi közösségekből erednek, ahol a konfliktusok feloldásának
mindennapi eszközeként használták. A mediáció mai értelemben alkalmazott formája az USAban az 1960- as évek elejétől, Nyugat-Európában pedig az 1980-as években jelent meg.
Hazánkban a mediáció meghonosodását a demokratikus átalakulás tette lehetővé. A mediációs
eljárásra vonatkozó hatályos rendelkezéseket a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV.
törvény tartalmazza. A mediációs ismeretek elsajátítása, korunk jogászképzésének nem része.
Álláspontom szerint, azonban a jövő generációinak – így különösen a társadalomtudományok
leendő doktorainakpáratlan lehetősége és egyben nemes küldetése lehet, hogy „win-win”
kimenetet megvalósító mediációval váltsák fel a versengésen és rivalizáláson alapuló
konfliktuskezelést, problémamegoldást. A 2017/2018. tavaszi félévtől (egy szintén jogász és
mediátor végzettséggel is rendelkező kolléganővel karöltve) indított mediációs tárgyú
gyakorlati szeminárium elindításának célja olyan újfajta gyakorlati kurzus megteremtése,
amely konkrét szituációs gyakorlatokon keresztül ismerteti többek között a mediáció szakaszait,
a konfliktuselmélet téziseit, a szükséglet-érzelmek feltárását vagy a konfliktuskezelés
módszereit. A különböző pozícióban levő személyek a mediáció alkalmazásával képessé
válhatnak arra, hogy pl. a kulturális vagy egyéb különbségekből adódó érdekellentéteket
kezelni tudják. A szemináriumok alkalmával nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti alapok
gyakorlati úton való elsajátítására, erre épül a tárgyi tematika is. A kurzus alkalmával
elsajátított mediációs ismeretek, technikák alkalmazhatók az élet számos területén, egyszerűbb
családi, párkapcsolati konfliktusok feloldására, de a munkahelyi konfliktusok kezelésére is
kiválóan alkalmas eszköz. Előadásom alkalmával a mediáció szükségességét, széles körű
alkalmazási lehetőségeit és friss szemináriumi tapasztalataimat, annak tematikáját, és néhány
gyakorlati feladatot osztanék meg az érdeklődőkkel. Bízom abban, hogy a konfliktusok
feloldásának hatékonysága növekedhet, a mediációs módszerek szélesebb körű elterjedése
olyan szemléletváltásra adhat módot a jövő jogásznemzedéke számára, amely a kapcsolatokat,
mint értékeket, a konfrontációt, mint a kapcsolatok fejlődésének eszközét pozitívumként kezeli.
Kulcsszavak: alternatív vitarendezési eljárás, mediáció, win-win, konfliktuskezelés
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1. Bevezetés
„A pereskedés nem háború és nem is játék. Arra szánták, hogy a szemben álló felek között
valóban igazságot tegyen, de ha a bíróság nem rendelkezik az ehhez szükséges információkkal,
akkor nem tudja megvalósítani ezt a célt.” [1]
A mediáció a latin mediare szóból származik, amely jelentése középen állni, közvetíteni,
egyeztetni. A mediáció közvetítést, speciális konfliktuskezelő, alternatív vitarendező módszert
jelent. Az eljárásban a mediátor a felek közti vitában semleges harmadik félként segíti a
konfliktushoz vezető okok feltárását, mederben tartja a felek mindegyike számára előnyös
megállapodáshoz vezető folyamat alakulását. A mediáció elsődleges rendeltetése, hogy a felek
között megváltozzon a kommunikáció, az egymáshoz való hozzáállás, a tárgyalási stílus.
A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint: „A
közvetítés e törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző vagy bírósági, illetve
hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás,
amelynek célja - összhangban az 1. § (1) bekezdésében foglaltakkal - a vitában érdekelt felek
kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a továbbiakban:
közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli
megállapodás létrehozása. A közvetítő feladata, pedig, hogy a közvetítés során pártatlanul,
lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró
megállapodás létrehozásában.” [2]
Amennyiben összevetjük a mediáció lényegét összefoglaló- és a törvényi definíciót, láthatjuk,
hogy a Ktv-ben meghatározott eljárás, a folyamatot (részben vagy egészben lezáró) írásbeli
megállapodásra helyezi a hangsúlyt. Annak ellenére, hogy az esetek lényegesen csekély
hányadában, nem zárul egyezséggel a mediációs folyamat, az eljárás ettől függetlenül
eredményesnek mondható. Talán szerencsésebb lenne egy olyan törvényi definíció
megalkotása, amely nem az írásbeli megállapodásra fókuszál, hanem a konfliktus feloldásának
folyamatára.
A közvetítés nem új keletű eljárás, azóta létezik, mióta a társadalomban maga a konfliktus jelen
van. Gyökerei az ősi közösségekből erednek, ahol azt a konfliktusok feloldásának mindennapi
eszközeként használták. [3] A mediáció mai értelemben alkalmazott formája az USA-ban az
1960-as évek elejétől, Nyugat-Európában pedig az 1980-as években jelent meg. [4] Hazánkban
a mediáció meghonosodását a demokratikus átalakulás tette lehetővé. [5] A
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tekinthető az első jelentős lépésnek a
fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése során, hiszen ez a törvény hozta létre a
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületeket, melyek már valódi
alternatív vitarendezési fórumot jelentettek. [6] A mediációs eljárásra vonatkozó hatályos
rendelkezéseket a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény tartalmazza. (A
közvetítői eljárást érintő fontosabb jogszabályokat „A közvetítői eljárás szempontjából
jelentősebb jogszabályok” című fejezetben foglalom össze.)
Napjainkban megnőtt az érdeklődés az alternatív vitarendezési eljárások, így a mediáció iránt
is. Egyre több képzési intézmény kap lehetőséget és „neveli ki” friss mediátorait, azonban
Magyarországon a téma még mindig a jogtudomány egy kevésbé ismert, némileg elhanyagolt
területét alkotja.
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A jogviták feloldásának alapvető fóruma, még mindig a bírósági eljárás, amely gyakran,
rendkívül időigényes, formalizált, költséges, sőt nem ritkán, akár az eredeti követelés mértékét
is meghaladja. Az eljárás eredményeképp, vesztes(ek) és győztes(ek) születnek, ennek
következtében, a kialakult helyzet gyakran továbbmélyíti a konfliktust ahelyett, hogy feloldaná
vagy lezárná azt. Amíg a mediációs eljárás során a felek közti mellérendeltségi viszony
érezhető, addig a bírósági perben az alá-fölé rendeltség. A peres út nem mindig alkalmas arra,
hogy a vitában érintettek érdekeit, szükségleteit egyaránt kielégítse.
2. Az alternatív vitarendezés típusai
A konfliktusok feloldására az alternatív vitarendezési eljárások (a továbbiakban: AVR) egyéb
megoldási lehetőséget kínálnak, számos formában nyújtanak lehetőséget a peren kívüli
egyezségre (pl. moderálás, arbitráció, egyeztetés, facilitálás, választottbíráskodás, békéltetés,
mediácó stb.). Azt, hogy egy vitában melyik eljárás alkalmazása a leghatékonyabb, elsősorban
a felek kapcsolata, a konfliktus jellege határozza meg. A módszereket összehasonlítva
megfigyelhető különbségek: a kívülálló harmadik fél szerepe a folyamatban, az érintettek
érdekeinek, szükségleteinek hangsúlyozása, vagy az, hogy mennyire formalizált maga az
eljárás.
Mivel az AVR eljárás az önkéntességen alapul, ezért a szélesebb körben való alkalmazásának
elsődleges követelménye, hogy a felek bizalmi viszonyba lépjenek és meghallgassák egymás
érveit. Ezt követően képessé válnak a kompromisszum megtalálására. Az alternatív
vitarendezés hatékonyan érvényesülésének előfeltétele, a bizalom és az empátia a
konfliktusban érintettek között, illetve annak elfogadása, hogy ellenkező érveik ellenére a
vitában állók végső célja közös. A magyar társadalmat azonban, elsősorban a történelmi
tapasztalatok miatt napjainkban is a bizalmatlanság, elégedetlenség jellemzi: kevesen hisznek
az igazságosság és méltányosság érvényesülésében. A társadalom részéről történő
szemléletváltás rendkívül fontos lenne, hiszen az alternatív vitarendezési módszerek számos
előnnyel bírnak a klasszikus peres eljáráshoz viszonyítva. [7]
3. A mediátor feladata
A mediátor nem döntőbíró, nem terapeuta. Feladata, hogy a felek álláspontját egymáshoz
közelítse. A közvetítőként eljáró személy (mediátor) nem vizsgálja a felróhatóságot, a
jogellenességet, nem feladata jogkérdésekben dönteni, csupán közvetít, segíti az egyezség
létrejöttét, arra sarkallja a feleket, hogy hallgassák meg egymás érveit. A mediátor nem a
vitatott kérdés szakértője (a jogász végzettség nem feltétele a képesítésnek), nem is kell hozzá
értenie; viszont a tárgyalási folyamathoz, a konfliktuskezeléshez, a konfliktusok
dinamikájához, a technikák alkalmazásához annál inkább. [8] „A mediátor a mediáció
szakértője.” [9] A közvetítő számára nem a megállapodás elérése az elsődleges cél, hiszen
megállapodás nélkül is sikeres a mediácis eljárás, a legfontosabb rendeltetése, hogy a felek
között megváltozzon a kommunikáció, az egymáshoz való hozzáállás, a tárgyalási stílus. [10]
Ezek mellett, gondoskodik a hatékony vitarendezéshez szükséges nyugodt és biztonságos
környezet megteremtéséről, elősegíti az információcsere hatékonyságát, biztosítja azt, hogy a
vitában állók mindegyike kifejthesse véleményét. [11] Feltárja a konfliktus mögött rejlő
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érdekeket, szükségleteket, kézben tartja az érzelmi folyamatokat (indokolt esetben
különtárgyalást kezdeményez). Feladata továbbá a konszenzusos (mindkét fél számára
elfogadható) megoldás írásba foglalása (ennek következtében titoktartási kötelezettség terheli,
minden olyan adat, tény tekintetében, amelyről közvetítői tevékenység következtében szerzett
tudomást), valamint a folyamat lezárását követve az ún. utánkövetés. A mediáció tehát, nem a
„jogok és kötelezettségek”, hanem az „igények és érdekek” mentén működik. [12]
Fontos kiemelni, hogy a mediációs eljáráson való részvétel, nem jelenti a bírósági eljárás
későbbi igénybevételéről való lemondást. „A mediáció tehát egy önkéntes eljárás, amely a
zsákutcába jutott viták bíróságon kívüli rendezésére szolgál.” [13]
3.1. Ki lehet mediátor?
A közvetítői törvény rendelkezései alapján közvetítő az lehet, aki: „a) felsőfokú végzettséggel
és a végzettség megszerzésétől számított, annak megfelelő legalább ötéves igazolt szakmai
gyakorlattal rendelkezik, b) a miniszter rendeletében meghatározott közvetítői szakmai képzést
elvégezte, c) büntetlen előéletű, és nem áll a közvetítői tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.” [14]
4. A mediáció előnyei
Az eljárás előnye, hogy a folyamat kontrollja végig a felek kezében marad, kölcsönös előnyök
elérésére törekszik, a konfliktusok más megvilágításba kerülnek, olcsóbb és gyorsabb a bírósági
eljárásnál, és az esetek jelentős hányadában hosszú távú megoldást eredményez. [15] A
mediációval a felek semmit sem vesztenek, ha nem sikerül megállapodniuk a vitás kérdésekben,
még mindig választhatnak más módszert a konfliktusuk enyhítésére, feloldására.
A mediációs eljárás során az érintett felek pozícionálás helyzetből, érdekalapú tárgyalási
helyzetbe kerülnek, a versengés együttműködéssé alakul. Mindenképpen pozitív irányultságú,
hiszen a mediátor, a megfelelő technikák alkalmazásával a vádaskodást, a bántó (és sokszor
elfogadhatatlan) kifejezéseket, segíti a másik fél számára is befogadható állításokká alakítani
az érdekek és szükségletek mentén. A bírósági tárgyalással ellentétben, a közvetítői eljárás
során, a feleknek lehetőségük van az érvelésre, bármikor reagálhatnak a másik által
elmondottakra, (természetesen a magatartási szabályok keretén belül), így a folyamat nem a
csupán a tények, hanem az érdekek, szükségletek, és érzelmek mentén halad. [16]
A mediáció lényegét akként is meghatározhatjuk, mint a konfliktus megoldásának egyik útja,
azaz olyan eljárás, melyben a mediátor módszeres kommunikációs stratégiák alkalmazásával a
szemben álló feleket olyan helyzetbe hozza, hogy a saját felelősségükre az általuk
meghatározott célt, továbbá az ennek elérését lehetővé tevő utat megtalálják és így létrejöhet a
minden érintett számára elfogadott megegyezés. [17]
5. A mediáció megjelenése a jogász oktatásban
A mediációs ismeretek elsajátítása, korunk jogászképzésének nem része. Álláspontom szerint,
azonban a jövő generációinak – így különösen a társadalomtudományok leendő doktorainakpáratlan lehetősége és egyben nemes küldetése lehet, hogy „győztes-győztes” kimenetet
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megvalósító mediációval váltsák fel a versengésen és rivalizáláson alapuló konfliktuskezelést,
problémamegoldást. A mediáció és a konfliktuskezelési technikák, ha csupán szemináriumi
szinten, de kezd beszivárogni a jogászképzésbe. Hazánkban más jogi karokon is fontosnak
tartják ezen ismeretek terjesztését. Többek között, az ELTE jogi karán például „A mediáció
titka. Alternatív vitarendezési eljárások Magyarországon” [18], a „Mediáció a
gyakorlatban”[19] vagy a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karán „Alternatív
konfliktuskezelés” [20] címmel induló szemináriumok keretében ismertetik meg a
jogászhallgatókat a téma alapjaival.
5.1. Mediáció a pécsi jogi karon
Méltán lehetünk büszkék arra, hogy intézményünk, a pécsi jogi kar 2018. január 10. napjától az
Igazságügyi Minisztérium által vezetetett közvetítői szakmai képzések listáján szerepelhet, és a
mediáció a szakokleveles képzéseink között katedrát kapott. Fontos kiemelni, hogy a képzésre
nemcsak jogi, hanem más irányú ‒ a jelentkezési feltételek között olvasható ‒ felsőfokú
végzettséggel rendelkező személyek is jelentkezhetnek.
Azon jogászhallgatók számára pedig, akik már korábban is szívesen megismerkednének a
mediáció alapjaival, a 2017/2018. tavaszi félévtől kezdve, szabadon választható szeminárium
keretében lehetőségük nyílt, hiszen (egy szintén jogász és mediátor végzettséggel is rendelkező
kolléganővel karöltve) mediációs tárgyú gyakorlati szemináriumot indítottunk. A „Bevezetés a
mediációba” nevű kurzus célja, egy olyan újfajta gyakorlati kurzus megteremtése, amely
konkrét szituációs gyakorlatokon keresztül ismerteti többek között a mediáció szakaszait, a
konfliktuselmélet téziseit, a szükséglet-érzelmek feltárását vagy a konfliktuskezelés
módszereit. A különböző pozícióban levő személyek a mediáció alkalmazásával képessé
válhatnak arra, hogy pl. a kulturális vagy egyéb különbségekből adódó érdekellentéteket
kezelni tudják. A szemináriumok alkalmával nagy hangsúlyt fektettünk az elméleti alapok
gyakorlati úton való elsajátítására, erre épül a tárgyi tematika is. A kurzus alkalmával elsajátított
mediációs ismeretek, technikák alkalmazhatók az élet számos területén, egyszerűbb családi,
párkapcsolati konfliktusok feloldására, de a munkahelyi konfliktusok kezelésére is kiválóan
alkalmas eszköz.
A szeminárium felépítése a mediációs alapokról indult, majd hétről hétre szélesítette a hallgatók
tudását. Minden alkalommal, ún. „nyitó- és záró körök” adták meg az óra keretét, ez alkalmat
adott a hallgatóknak arra, hogy valójában „megérkezzenek” a szemináriumra és
ráhangolódjanak a következőkben előadott témára. Az óra elején majd annak zárásaként, egyegy kérdést tettünk fel a hallgatóknak, akik arra, egymást követően válaszolhattak. A feltett
kérdések között szerepelt pl. „Mi a véleményed a konfliktusról és az idő múlásáról? vagy
„Lehet-e egy konfliktusnak két győztese?” és gyakran kaptak olyan kérdéseket is, amelyek
kimondottan családi, párkapcsolati konfliktushoz köthetők pl. „Mi a véleményed a
következőkről: szakítás újrakezdésről?” Ezekre a kérdésekre az óra elején és végén 15-15 percet
szántunk. Minden alkalommal maximum 20 perces elméleti részt dolgoztunk fel, majd a
fennmaradó időben, ahhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokkal, személetes videókkal mutattunk
be egy-egy problémakört.
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Annak érdekében, hogy minél részletesebben tudjuk bemutatni a szemináriumi eredményeket,
21 kérdésből álló kérdőívet töltettünk ki a hallgatókkal, teljesen anonim formában, három
témakörre bontva. A kérdőív alapján a hallgatóknak a kreatív, gyakorlati feladatok nyerték el
leginkább tetszésüket. Az egyik hallgató erről így vélekedett: „Ezt a vezetési formát más órákon
is alkalmazni kéne, hiszen az elméleti anyag sokkal jobban képes beépülni, ha kellő gyakorlat
is rendelkezésre áll mellette, ahol rögtön alkalmazni is kell az elméleti alapokat.”
Hallgatóink konfliktuskezelési technikákat sajátíthattak el, melyeket (a visszajelzések alapján)
a mindennapi életben is alkalmazni tudtak/tudnak. Véleményünk szerint, a mediáció
oktatásának egyik alappillére kell legyen, hogy a hallgatókat megtanítsa arra, hogyan ismerik
fel a konfliktus mögött húzódó szükségleteket. Ez a gyakorlat rendkívül fontos, hiszen
alapvetően határozza meg, az eljárás során alkalmazandó kérdéseket. Erre a szeminárium
alkalmával is több hangsúlyt fektettünk és számos gyakorlaton keresztül mutattuk be
hallgatóinknak. Ezek és az alkalmazott gyakorlati feladatok mindenképpen hasznosnak
bizonyulnak az olyan érdeklődő számára is, aki a félév elteltével sem érzett késztetés magában
arra, hogy a jövőben behatóbban is foglalkozna a mediációval. Egyik kitöltő arra a kérdésre,
hogy – A szemináriumon tanult technikák közül, tudsz alkalmazni néhányat a mindennapi
élethelyzetekben? - az alábbi választ adta: „A szükséglet táblázatot a mindennapokban, amikor
az egyes szituációkban végiggondolom, hogy valakinek a mondandója mögött milyen szükséglet
húzódik, sokat segít a probléma feltárásában és könnyebb kezelésében. Illetve a nevére nem
emlékszem, de a kérdés átfordításos technika. Tehát hogyan fogalmazzunk át úgy egy kérést
vagy panaszt, hogy az a másik számára kedvezőbb és vonzóbb legyen.”
Álláspontom szerint, a jogászképzés elengedhetetlen részeként jelen kell lennie a mediációnak
és az alapvető konfliktuskezelési technikáknak (amely különösen fontos a jogalkalmazói
oldalon), hiszen a jövő jogászai bármilyen pályát is választanak, gyakran szembesülnek a
különböző érdekek, szükségletek ütközésével a mindennapokban. Ebben a kérdésben nem csak
jogász és mediátor kollégáim, de a szemináriumi hallgatóink is megerősítettek:
Az alábbi kérdést tettük fel nekik ehhez kapcsolódóan: Szerinted szükség van-e ilyen típusú
szemináriumra a jogi oktatásban? Többek között, az alábbi válaszokat kaptuk: „Igen, hogy
szélesítse a hallgatok látókörét és ne csak a meghatározott fő tárgyakhoz szükséges ismereteket
lehessen elsajátítani, alternatívát mutasson a hallgatóknak, ha nem az általános jogászi
pályákon akarnak elhelyezkedni (ügyvéd, ügyész, közigazgatás).” „Sok mindenre megtanít ez
a szeminárium, mint például hogyan álljunk mi magunk is néhány problémához és ez nagyban
segíti majd véleményem szerint a későbbi munkáinkat is.” „Igen, ugyanis a diákok így
megismerkedhetnek egyes szakterületekkel és a rengeteg közvetlen beszélgetés és gyakorlat
vonzóbbá teszi az egyes területeket a számukra.” „Természetesen, szükség van ehhez hasonló
szemináriumokra, ahol a hallgató szélesíti a tájékozódási horizontját, erre pedig óriási szükség
van egy alapvetően elméleti alapú oktatási modellben. Továbbá az óra alapjaiban a
kommunikációra és a konfliktusokra épít, amely két tényező a végzett jogász életében
mindennapos, hiszen a mindennapokban adekvát válaszokat kell adnia a felmerülő
problémákra.”
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6. A közvetítői eljárás szempontjából jelentősebb jogszabályok [21]
Az alternatív vitarendezési eljárásokat hazánkban több rendelet, törvény szabályozza,
amelyeket a különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk.
6.1. Választottbíráskodás
A 2017. évi LX. törvény a választott bíróságokról.
6.2. Békéltetés
A 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar
Nemzeti Bankról (VIII. fejezet).
6.3. Közvetítés, mediáció
A 2002. évi LV. törvény a közvetítői eljárásról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, a 2003. évi CXXXIII.
törvény a Társasházakról, 2004. évi CXV. törvény a Lakásszövetkezetekről, 2010. évi
XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásokról (IV. fejezet), a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a gyámhatóságokról, a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a közvetítői igazolványról
szóló 17/2015. (VIII. 28.) IM rendelet, a közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III.
13.) IM rendelet, a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.)
IRM rendelet.
6.4. Igazságügyi mediáció
A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről, az 2006. évi CXXIII.
törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről, a büntető eljárásról szóló
2017. évi XC. törvény, a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet, az
OBH elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés
feltételeiről szóló szabályzatról, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 20/2012. (XI.23.) OBH
utasítása a bírósági közvetítésről.
6.5. Oktatásügyi mediáció
A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, az 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az
oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és
szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.
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6.6. Egészségügyi közvetítés
A 2000. évi CXVI. törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról, a 4/2001. (II. 20.) Eüm-IM
együttes rendelet az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről.
6.7. Hatósági közvetítés
A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
179/2005. (IX.9.) Kormányrendelet a hatósági közvetítők tevékenységéről, képesítési
feltételeiről és kiválasztásáról.
7.

Összegzés

A 2018/19. őszi félévtől, „Mediáció a gyakorlatban” című szabadon választható szemináriumot
hirdetünk, azon joghallgatók számára, akik sikeresen abszolválták a „Bevezetés a mediációba”
nevű szemináriumot. A hallgatók összetett, bonyolult perszimulációs gyakorlatokat oldanak
meg a félév során, kamatoztatják az elméleti alaptudást és bővíthetik ismeretüket a témában.
Véleményem szerint, miként már fent utaltam rá, a mediáció a jogtudomány elhanyagolt
szegmensét alkotja. Több ügyvédként dolgozó kolléga negatív hangvételű véleményét is
hallottam a mediációs eljárás vonatkozásában. Ennek oka lehet, a terület, az abban rejlő
lehetőségek és a bírósági eljáráshoz hasonlított előnyök felületes ismerete. Tényszerű, hogy
mindenfajta vitát nem lehet mediációval rendezni, olykor pedig elkerülhetetlen a bírósági út.
Az eljárás alkalmazása a családjog, oktatási, egészségügyi, gazdasági jog területén a
legeredményesebb. [22]
Többedmagammal remélem, hogy a jövő jogászai nyitottá válnak a jogintézmény szélesebb
körben történő elterjesztésére, szerepet vállalva a módszer népszerűsítésében. Továbbá abban,
hogy az alternatív vitarendezés, mint lehetőség jelenik meg a joggyakorlók számára, elkerülve
ezzel az évekig húzódó pereskedést olyan ügyekben, ahol a bírósági eljárás a felek kapcsolatát
visszafordíthatatlanul aláássa. Bízom abban, hogy a konfliktusok feloldásának hatékonysága
növekedhet, a mediációs módszerek elterjedése olyan szemléletváltásra adhat módot a jövő
jogásznemzedéke számára, amely a kapcsolatokat, mint értékeket, a konfrontációt, mint a
kapcsolatok fejlődésének eszközét pozitívumként kezeli. [23]
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Absztrakt
Az alkohol a legelterjedtebb legális drog Az alkohol fogyasztása olyannyira elterjedt és
elfogadott, a társasági élet velejárójának tekinthető, hogy magát az alkoholfogyasztást magát
nem tekintjük devianciának, az alkoholizmust viszont igen. Az idült alkoholizmust a társdalom
elítélendőnek tartja, a lerészegedést viszont bizonyos alkalmak esetében tolerálja. Az
alkoholizmus tipikus menekülő, visszahúzódó devianciaforma. Fogyasztása eufóriát okoz, mely
során a védettség érzése szállja meg az egyént. Az alkoholizmushoz vezető úton az első lépés az
alkohollal, mint droggal történő megismerkedés, amit a próbálkozások szakasza követ. Ezt
követő szakaszban következik a kiegyensúlyozott használat, melyet már a mértéktelen használat
követ. Az utolsó fázis a függőség kialakulása, ahonnan már segítség nélkül nincs visszaút. A
hatályos jogszabályok akként rendelkeznek, hogy az alkoholistákkal szembeni
jogkövetkezmények alkalmazásának feltétele, hogy az elkövető alkohol fogyasztással
összefüggésben kövessen el bűncselekményt. Az ittas állapot a beszámítási képességet
korlátozhatja vagy kizárhatja, tudatzavart állapotnak tekinthető. Ennek ellenére az esetek
túlnyomó részében nem értékelhető büntethetőséget kizáró okként, amennyiben az elkövető
saját elhatározásából került ittas vagy bódult állapotba. Ebben az esetben a büntetőjogi
szankció mértékének meghatározásánál az ittas állapotban történő elkövetés súlyosító
körülmény a BKv. 56. alapján. Az alkoholistáknak és azoknak is, akik ittas állapotban követnek
el bűncselekményt, a társadalom tagjainak megvetésével, elítélésével is egyértelműen
számolnia kell. Azonban az alkoholos állapotban történő bűnelkövetés, az alkoholizmus
kezelése nem csak napjainkban fontos és aktuális téma. A Magyar Népköztársaság Büntető
Törvénykönyvében már találunk ezzel kapcsolatos szabályozást. Tanulmányomban az 1961. évi
V. tv. által szabályozott kényszerelvonó-kezelés jogintézményét mutatom be, elemzem az
intézkedéssel kapcsolatban kialakult bírói gyakorlatot, valamit összevetem a zárt gyógyintézeti
és rendelőintézeti kezeléssel kapcsolatos végrehajtási szabályokat. Az 1961. évi Btk.-ban
szabályozott kényszerelvonó kezelést már a 60-as években bírálatok érték. Az alkoholisták
kényszergyógyításával az új Btk. is foglalkozott, továbbra is fenntartotta az intézkedést,
ugyanakkor az 1978. évi. IV. tv. az intézkedés elnevezését és a tartalmát illetően változásokat
hozott.
Kulcsszavak: Alkoholista, intézkedés, alkohol elvonó intézkedés, kényszerelvonó kezelés,
alkoholisták kényszergyógyítása
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1.

Bevezetés

„Aligha van még egy olyan szociálisan elfogadott, legális élvezeti szer,
amelynek fogyasztásához annyi egyéni tragédia és társadalmi probléma
kapcsolódna, mint az alkohol.” [1]
Az alkohol a legelterjedtebb legális drog. Az alkohol fogyasztása olyannyira elterjedt és
elfogadott, a társasági élet hozzátartozójának tekinthető, hogy magát az alkoholfogyasztást
magát nem tekintjük devianciának, az alkoholizmust viszont igen. Az idült alkoholizmust a
társdalom elítélendőnek tartja, a lerészegedést viszont bizonyos alkalmak esetében tolerálja. [2]
Az alkoholizmus elterjedt, a bűnözéssel kölcsönhatásban lévő jelenség, amelynek leküzdése
speciális
egészségügyi és jogi intézkedéseket kíván. Az alkoholizmus a büntetőjog számára komoly
problémát jelent, aktualitása vitathatatlan, hiszen az alkohol fogyasztása csaknem általánosan
elterjedt, társadalmilag elfogadott, hatása közismert.
Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata többirányú összefüggést mutat, melynek formái
Vavró István felosztása alapján a következők: az ittas állapotban történő bűnelkövetés, az
italszerzés érdekében történő bűnelkövetés, az alkoholista által ittas, vagy józan állapotban
elkövetett, életmódjával összefüggő bűncselekmények, az ittas emberek sérelmére, részegségük
kihasználásával elkövetett bűncselekmények, valamint az italozó életmód káros környezeti
hatása, amely elősegíti a bűnözővé válást. [3]
Tanulmányomban a harmadik csoportba tartozó bűnelkövetőkkel szemben alkalmazható
szankciókkal foglalkozom, ugyanis álláspontom szerint az ő esetükben indokolt lehet a büntetés
mellett (vagy akár önállóan alkalmazva) a gyógyító jellegű intézkedés alkalmazása. Mivel a
gyógyító jellegű intézkedés a bűnelkövetést elősegítő alkoholista életmód megváltoztatására
irányul, így akár a bűncselekmények számának csökkenése is várható lenne megfelelő alkalmazása esetén.
Az alkoholisták kényszergyógyítása, mint büntetőjogi intézkedés az 1961. évi Btk.-ban
szerepelt először kényszerelvonó kezelésként, majd megváltozott szóhasználattal és
tartalommal, de az 1978. évi Büntető törvénykönyv is tartalmazta a gyógyító jellegű
intézkedést. Tanulmányomban e két büntető törvénykönyvben szabályozott kényszerelvonó
kezelést mutatom be.
2.

Az 1961-es Btk.-ban szabályozott kényszerelvonó-kezelés

A felszabadulás után a III. Bn. előkészítése kapcsán hangzottak el javaslatok hatékonyabb
büntetőjogi és egyéb gyógyító intézkedések bevezetésére az alkoholizmus és a bűnözés szoros
összefüggésére való tekintettel. A törvényhozás azonban csak 1961-ben vezette be a
kényszerelvonó-kezelést büntetőjogi intézkedésként.
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Az első átfogó szocialista büntető kódex az 1961. évi V. törvény volt, mely egy új kódex volt,
egy önálló jogalkotás: „lezárt egy szakaszt a magyar büntetőjog fejlődésében, létrejött a
társadalom tartalmának megfelelő egységes, szocialista büntetőjog rendszere”. [4]
Az intézkedések szabályozásában újításokat hozott a Btk, ugyanis bevezette a figyelmeztetést
és a kényszerelvonó-kezelést. Ez utóbbi teljesen új jogintézmény volt a magyar büntetőjog
történetében. A szabályozás alapját az alkoholizmus betegségként való elfogadása jelentette.
„A kényszerelvonó-kezelés tulajdonképpen az alkoholizmus miatt alkalmazható
kényszergyógykezelés” volt. [4]
2.1.

A kényszerelvonó-kezelés

Az 1961. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről az alábbiak
szerint szabályozta a kényszerelvonó-kezelés intézkedést:
„62. § (1) „Ha a bűntett elkövetése mértéktelen alkoholfogyasztással függ össze, a bíróság az
elkövetőt arra kötelezheti, hogy kényszerelvonó-kezelésnek vesse magát alá.
(2) Ha az elkövetőt szabadságvesztéssel nem járó büntetésre ítélték, a kényszerelvonó-kezelést
rendelőintézetben vagy zárt gyógyítóintézetben kell foganatosítani.
(3) Ha az elkövetőt szabadságvesztésre ítélték, a kényszerelvonó-kezelést a büntetés
végrehajtása alatt kell foganatosítani.” [6]
A kényszerelvonó-kezelés tartalmát tekintve sok hasonlóságot mutatott a
kényszergyógykezeléssel, ugyanis mindkét esetben egy betegség kikényszeríthető
gyógyításáról volt szó: a kényszerelvonó-kezelés tulajdonképpen az alkoholizmus miatt
alkalmazható „kényszergyógykezelés”.
Amennyiben a bűncselekmény elkövetése mértéktelen alkoholfogyasztással függött össze, de a
lerészegedés alkalomszerű volt és az elkövető nem volt alkoholista, abban az esetben
kényszerelvonó-kezeléssel nem volt elrendelhető, mert az ilyen személy nem szorult
gyógyításra. Amennyiben azonban alkoholista bűnelkövetőről volt szó és az intézkedés
elrendelésének feltételei fennálltak, úgy a kényszergyógykezelését el kellett rendelni. A
kényszerelvonó-kezelést tehát nem lehetett alkalmazni abban az esetben, ha nem volt
összefüggés az elkövetett bűncselekmény és a mértéktelen alkoholfogyasztás között. Elvi éllel
mutatott rá erre a problémakörre a Legfelsőbb Bíróság, ugyanis az 1961. évi V. törvény 62. §a (1) bekezdésének rendelkezése szerint a kényszerelvonó-kezelés alkalmazására csak akkor
kerülhet sor, ha a bűncselekmény elkövetése egészben vagy legalább részben a mértéktelen
alkoholfogyasztással függött össze. [10]1
1978. 314. BH lényege szerint a megyei bíróság a vádlottat súlyos testi sértés bűntette miatt 9 hónapi - börtönben
letöltendő - szabadságvesztésre és 2 évre a közügyektől eltiltásra ítélte, egyben elrendelte a vádlottnak - a büntetés
végrehajtása alatt foganatosítható – kényszerelvonó-kezelését. A megyei bíróság ítélete ellen a vádlott és védője
jelentett be fellebbezést a büntetés enyhítése és a kényszerelvonó-kezelés mellőzése végett. A megyei bíróság a
1
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A fent hivatkozott jogszabályhely (2) bekezdéséből következik, hogy kényszerelvonókezelésnek nemcsak szabadságvesztés mellett lehetett helye, hanem pénzbüntetés vagy javítónevelő munka kiszabása esetében is volt lehetőség az alkalmazására.
A (3) bekezdés előírta, hogy szabadságvesztés büntetésre ítélés esetében a kényszerelvonó
kezelést a büntetés végrehajtása alatt kellett foganatosítani. [6]
A Btk. 62 §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakból is kitűnik, hogy kényszerelvonó-kezelés
elrendelésére csak bűnösség megállapítása esetén kerülhet sor. [11]2
2.2 A kényszerelvonó-kezelés végrehajtási szabályai
A büntető bíróságok által elrendelt kényszerelvonó-kezelés végrehajtásának részletes szabályait
az 1/1966. (VI. 3.) EüM rendelet tartalmazta. Ha a büntetőeljárás adatai alapján indokoltnak
látszott a kényszerelvonó-kezelés, a nyomozó hatóság vagy a bíróság két orvosszakértőt
hallgatott meg. Az orvosszakértők közül az egyik az igazságügyi elmeorvos-szakértő, a másik
az Igazságügyi Orvosszakértői Iroda állandó szakértője, illetve igazságügyi
belgyógyászszakértő volt.
Az orvosszakértő kompetenciájába tartozott annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy
szükséges és alkalmazható-e a kényszer-elvonó intézkedés a terhelttel szemben. Abban az
esetben, ha az orvosszakértők kényszerelvonó-kezelést javasoltak, arra nézve is nyilatkozniuk
kellett, hogy zárt gyógyintézeti vagy rendelőintézeti kezelésre van-e szükség.
Zárt gyógyintézeti kényszerelvonó-kezelés abban az esetben volt javasolható, ha az eset összes
körülményeit gondosan mérlegelve a rendelőintézeti kezeléstől nem volt eredmény várható.
Ebben az esetben az orvosszakértőknek be kellett szerezniük a terhelt lakóhelye szerint illetékes

tényállást a Be. 239. §-ának (2) bekezdésében megjelölt hibáktól mentesen állapította meg. Helyesen vont
következtetést a vádlott bűnösségére és a cselekményt is megfelelően minősítette. A bűnösségi körülményeket is
általában helyesen sorolta fel és az csak annyiban szorul helyesbítésre, hogy az ittas állapotban való bűnelkövetést
mellőzni kellett a súlyosító körülmények sorából, minthogy nem volt arra adat, hogy a vádlott a cselekmény
elkövetésekor ittas állapotban volt. Ezért a vádlottal szemben egyébként helyes mértékben meghatározott
szabadságvesztés mellett alkalmazott kényszerelvonó-kezelést a Legfelsőbb Bíróság tévesnek találta. Minthogy
pedig az adott ügyben még arra sem merült fel adat, hogy a vádbeli napon a vádlott szeszes italt fogyasztott: a
kényszerelvonó-kezelés alkalmazása téves.
2
Az 1978. 365. BH elvi éllel abban foglalt állást, hogy kényszerelvonó-kezelés elrendelésére csak bűnösség
megállapítása esetén kerülhet sor. Az elsőfokú bíróság a vádlott ellen tartási kötelezettség visszaesőként, iszákos
életmód miatti elmulasztásának bűntette miatt indított büntető eljárást - büntethetőséget megszüntető okból megszüntette, egyben a vádlottat kötelezte, hogy kényszerelvonó-kezelésnek vesse alá magát. A vádlott
alkoholista, aki annak ellenére, hogy már több ízben esett át alkoholelvonó-kúrán, szabadulását követően is italozó
életmódot folytatott és tartási kötelezettségének sem tett eleget, azonban a hátralékos tartozását az elsőfokú
határozat meghozatala előtt kifizette, ezért a büntető eljárást az elsőfokú bíróság büntethetőséget megszüntető
okból megszüntette. A kényszerelvonó-kezelésre vonatkozó rendelkezés miatt jelentett be fellebbezés a terhelt,
mely kapcsán a másodfokú bíróság arra a megállapításra jutott, hogy a Btk. 62 §-ának (2) és (3) bekezdésében
foglaltakból is kitűnik, hogy kényszerelvonó-kezelés elrendelésére csak bűnösség megállapítása esetén kerülhet
sor. Ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és a vádlottnak kényszerelvonókezelésre kötelezését mellőzte.
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kórház alkoholelvonó-, illetőleg elmeosztálya osztályvezető főorvosának írásbeli nyilatkozatát
arra nézve, hogy az osztályon legkorábban mikor tud a terhelt részére helyet biztosítani.
A zárt gyógyintézeti kényszerelvonó-kezelés a terhelt lakóhelye szerint illetékes kórház
alkoholelvonó-, illetőleg elmeosztályán és az erre a célra létesített munkaterápiás intézetben, a
rendelőintézeti kényszerelvonó-kezelés pedig a terhelt lakóhelye vagy munkahelye szerint
illetékes rendelőintézet alkoholelvonó-rendelésén történhetett. A kényszerelvonó-kezelést
elrendelő határozatot zárt gyógyintézeti kezelés esetében az alkoholelvonó-, illetőleg az
elmeosztály osztályvezető-főorvosának, rendelőintézeti kezelés esetében pedig az
alkoholelvonó-rendelés vezetőjének kellett megküldeni.
Amennyiben a terhelt szabadlábon volt, úgy szakértőként a terhelt lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint kijelölt ideg- és elmegyógyintézeti, kórházi elmeosztály osztályvezető főorvosát
és az intézet igazgatója által kijelölt belgyógyász vagy elmegyógyász szakorvost kell
meghallgatni.
A szakvéleményt kérő hatóság a terheltet a vizsgálat céljából való megjelenésre kötelezhette.
A vizsgálat elvégzését követő 8 napon belül kellett a kényszerelvonó-kezelés javaslata esetében
a véleményt a megkereső hatóságnak eljuttatni, s egyúttal nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy
zárt gyógyintézeti vagy rendelőintézeti kezelés látszik-e indokoltnak a terhelt esetében. A
szakvéleménynek ki kellett arra is terjedni, hogy melyik egészségügyi intézményben és mely
időponttól kezdve foganatosítható az intézkedés. [8]
2.2.1. Zárt gyógyintézeti kényszerelvonó-kezelés
A határozat kézhez vételét követően az osztályvezető-főorvos tűzte ki az alkoholelvonó-kezelés
megkezdésének időpontját és a terheltet írásban felhívta, hogy az elvonó-kezelés megkezdése
végett a kitűzött időben és helyen elővezetés terhe mellett jelenjen meg. A felhívást olyan
időpontban kellett kiküldeni, hogy a terheltnek legalább nyolc nap álljon rendelkezésére a
kezelés megkezdésére kitűzött időpontig. Amennyiben a terhelt nem jelent meg kitűzött
időpontban és távolmaradását sem mentette ki előzetesen, úgy abban az esetben az
osztályvezető főorvos az ügyész előzetes jóváhagyása nélkül elővezettette rendőrség útján.
A zárt gyógyintézeti kényszerelvonó-kezelést az Egészségügyi Minisztérium által kijelölt
egészségügyi intézetben kellett foganatosítani, s a gyógykezeléshez szükséges ideig tartott, de
nem haladhatta meg a hat hónapot.
A zárt gyógyintézeti kényszerelvonó-kezelés tartama alatt az arra kötelezett személy az intézet
orvosainak a gyógykezeléssel kapcsolatos előírásait köteles volt megtartani és a gyógyintézetet
az intézet vezetőjének engedélye nélkül nem hagyhatta el. A kényszerelvonó-kezelést annak
eredményes befejezése után a gyógyintézet vezetője szüntethette meg. A gyógyintézet vezetője
a megszüntetéssel egyidejűleg dönthetett úgy is, hogy a kényszerelvonó-kezelést
rendelőintézetben kell folytatni. A gyógyintézet vezetője a bíróságot és az ügyészt értesítette a
zárt gyógyintézeti kényszerelvonó-kezelés megszüntetéséről.
A kórházi osztályon gyógykezelt személyt az osztályvezető-főorvosnak lehetősége volt, hogy
az elítéltet gyógyító célú foglalkoztatása végett munkaterápiás intézetbe áthelyezze az
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elmegyógyászati kivizsgálás és gyógykezelés után, s az áthelyezett személy ennek köteles volt
eleget tenni. A munkaterápiás intézet vezetője intézkedett a munkaterápiás foglalkoztatásról és
a kezelt személy munkaképességéhez mérten szabta meg a foglalkoztatás módját, mértékét és
időtartamát. [8]
2.2.2. Rendelőintézeti kényszerelvonó-kezelés
A rendelőintézeti kényszerelvonó-kezelés - hasonlóan a zárt gyógyintézeti kezeléshez - a
gyógykezeléshez szükséges ideig tartott. A gyógykezelést ebben az esetben a terhelt
munkaidején kívül kellett foganatosítani. A rendelőintézeti kényszerelvonó-kezelés tartama
alatt a kötelezett személy a kezelőorvosnak a gyógykezeléssel kapcsolatos előírásait köteles
volt megtartani és az általa kijelölt időpontokban a rendelőintézetben gyógykezelés végett
köteles volt megjelenni.
Amennyiben a gyógykezelésre kötelezett személy az egészségügyi előírásokat nem tartotta
meg és ezzel veszélyeztette a kezelésnek a rendelőintézetben történő eredményes befejezését,
az alkoholelvonó-rendelés vezetője megkereste az egészségügyi szakigazgatási szervet, mely
hatóság az elsőfokon eljárt bíróságnak javaslatot tehetett zárt gyógyintézeti kényszerelvonókezelés elrendelésére.
Ha az elvonó-kezelésre kötelezett személy személyi körülményeiben - függetlenül egészségi
állapotától függetlenül - olyan változás következett be, amely a kényszerelvonó-kezelés
végrehajtását szükségtelenné tette, a kezelés végrehajtásának mellőzése kérdésében az
elsőfokon eljárt bíróság hozott határozatot. [8]
2.2.3. A kényszerelvonó-kezelés foganatosítása szabadságvesztés végrehajtása alatt
Ha a Btk. 62. § (3) bekezdés alapján a kényszerelvonó-kezelést a szabadságvesztés végrehajtása
alatt kellett foganatosítani, azt a börtönben vagy a büntetés-végrehajtási munkahelyen kellett
végrehajtani. A végrehajtási szabályok megegyeztek a fentiekkel abban az esetben, ha a bíróság
a büntetést szabadságvesztésre változtatta át vagy elrendelte a felfüggesztett szabadságvesztés
büntetés utólagos végrehajtását.
Ha a kényszerelvonó-kezelés megkezdésére vagy befejezésére nem kerülhetett sor, mert a
szabadságvesztés végrehajtása befejeződött vagy félbeszakadt, vagy ha a szabadságvesztés
végrehajthatósága megszűnt vagy az elítéltet feltételes szabadságra bocsátották, akkor a
büntetés-végrehajtási intézet kötelezte az elítéltet, hogy jelenjen meg a kényszerelvonó-kezelés
végrehajtásának megkezdése, illetve folytatása végett a lakóhelye szerint illetékes
alkoholelvonó-rendelésen.
A szabadságvesztés büntetés tartamától függetlenül a kényszerelvonó-kezelés tekintetében a
bíróságnak úgy kellett rendelkeznie, hogy az intézkedést a szabadságvesztés végrehajtása alatt
kellett foganatosítani. Ettől eltérő végrehajtási mód, annak „ambulanter formában” történő
végrehajtására nem volt mód, a bíróság effajta rendelkezése törvénysértő volt. [12] 3
Az 1978.267 BH-ban foglaltak szerint a bíróság a terheltet visszaesőként elkövetett garázdaság bűntette miatt 5
hónapi szabadságvesztésre és 1 évre a közügyektől eltiltásra ítélte, egyúttal elrendelte a terhelt „kényszer3
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A kényszerelvonó-kezelés végrehajtásával kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy hiába
álltak fenn az intézkedés elrendelésének a feltételei, annak alkalmazására nem kerülhetett sor,
ha az egyébként szükséges kényszerelvonó-kezelés alkalmazása orvosi szempontból ellenjavalt
volt. [13]4 A büntető bíróságok által elrendelt kényszerelvonó-kezelés végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 1/1966. (VI. 3.) EüM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése is rögzítette,
hogy az orvosszakértőknek abban a kérdésben kell véleményt nyilvánítaniuk, hogy egyrészt
szükséges-e, másrészt alkalmazható-e a kényszerelvonó-kezelés. Abban az esetben pedig, ha a
terhelt egészségi állapota folytán az egyébként szükségesnek látszó kényszerelvonó-kezelés
ellenjavallt volt, úgy nem kerülhetett sor a szóban forgó intézkedés alkalmazására.
Az 1975. 348. BH a kényszerelvonó kezelésnek a szabadságvesztés végrehajtása alatt történő
foganatosításának gyakorlati problémájával foglalkozott. A Btk. 62. §-ának belső szerkezetéből
nyilvánvaló, hogy a (3) bekezdésben előírt és a szabadságvesztés végrehajtása alatti
foganatosítás a (2) bekezdésben felsorolt mindkét esetre vonatkozik, tehát arra is, amikor
egyébként rendelőintézetben és arra is, amikor zárt gyógyintézetben lenne foganatosítandó a
kényszerelvonó-kezelés. De erre utal az is, hogy az 1/1966. (VI. 3.) EüM rendelet 7. §-ának (1)
bekezdése szerint a kényszerelvonó-kezelést - minden megkülönböztetés nélkül - büntetésvégrehajtási intézetben kell foganatosítani akkor is, ha eredetileg nem végrehajtható
szabadságvesztés mellett alkalmazzák, de utóbb a bíróság az egyéb büntetést
szabadságvesztésre változtatta át, vagy elrendelte a felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtását. [16]5
alkoholelvonó kezelését” azzal, hogy azt „ambulanter formában a büntetés letöltése után kell foganatosítani”. Az
1961. évi V. törvény 62. §-ának (3) bekezdése értelmében: ha az elkövetőt szabadságvesztésre ítélték, a
kényszerelvonó-kezelést a büntetés végrehajtása alatt kell foganatosítani. A jogszabály helyes értelme szerint az
említett intézkedésnek ez a végrehajtási módja a szabadságvesztés főbüntetés tartamától függetlenül
alkalmazandó. Ezt a rendelkezést sértette meg a bíróság, amikor a szabadságvesztéssel nem járó büntetés esetére
vonatkozó rendelkezést, a felhívott § (2) bekezdését alkalmazta. Így a kényszerelvonó-kezelés foganatosítási
módja a fentiek szerint törvénysértő.
4
Az 1978.5 BH-ban foglaltak szerint az elsőfokú bíróság a terheltet bűnösnek mondta ki többszörösen visszaeső
által elkövetett sikkasztás bűntettében és 2 rb. lopás vétségében és ezért őt halmazati büntetésül 3 évi és 10 hónapi
- fegyházban végrehajtandó - szabadságvesztésre és a közügyektől 4 évi eltiltásra ítélte, elrendelte a terhelt
szigorított őrizetét is. Egyben kötelezte a terheltet arra is, hogy kényszerelvonó-kezelésnek vesse alá magát. Az
orvosszakértői vélemény szerint az idült alkoholista terhelt esetében - akinek a gyomrát gyomorfekélymegbetegedése miatt évekkel ezelőtt csonkolták - ellenjavallt volt a kényszerelvonó-kezelés alkalmazása. A
kényszerelvonó-kezelésre kötelezést kimondó rendelkezés miatt emelt törvényességi óvás alapos volt, mivel az
orvosszakértői véleményre tekintettel törvénysértő volt a terheltnek kényszerelvonó-kezelésre kötelezése, mivel
kizárt a kényszerelvonó-kezelés azoknak az esetében, akinél orvosi szempontból ellenjavallt az aktív
alkoholelvonás.
5
Az elsőfokú bíróság a terheltet garázdaság bűntette miatt 10 hónapi szabadságvesztésre és a közügyektől 2 évi
eltiltásra ítélte. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta. A főügyészség a másodfokú
eljárás során indítványozta, hogy a bíróság kötelezze a terheltet, hogy magát kényszerelvonó-kezelésnek vesse alá,
amelyet a szabadságvesztés ideje alatt kell foganatosítani.
A beszerzett igazságügyi orvosszakértő akként foglalt állást, hogy a terhelttel szembeni kényszerelvonó-kezelés
csak kórházi alkoholelvonó osztályon végezhető el, fokozott orvosi ellenőrzés mellett. A kezelés ambulanter,
illetve büntetés-végrehajtási intézet körülményei között ellenjavallt.
A másodfokú bíróság elutasította a főügyészség indítványát és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a terhelttel
szemben nem lehetséges büntetés-végrehajtási intézet keretei között a kényszerelvonó-kezelés végrehajtása.
Határozatának indokolásában azt fejtette ki, hogy az 1961. évi V. törvény 62. §-ának (2) bekezdése szerint a
kényszerelvonó-kezelés lehetősége csupán akkor áll fenn, ha az elkövetőt szabadságvesztéssel nem járó büntetésre
ítélték. Kitért a továbbiakban arra, hogy az 1/1966. (VI. 3.) EüM rendelet 2. §-a értelmében a fenti rendelkezéssel
összhangban - a végrehajtható szabadságvesztés kiszabásának esetét kivéve, amikor a Btk. 62. §-ának (3)
bekezdése és a fenti rendelet 7. §-a alapján a kényszerelvonó-kezelést büntetés-végrehajtási intézetben kell
foganatosítani - lehetséges csupán a zárt gyógyintézeti kezelés. A határozat ellen emelt törvényességi óvás alapos,
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A Legfelsőbb Bíróság 8/1969. számú tanácsvezetői értekezleti megállapodása is
szabadságvesztés végrehajtása alatti foganatosítás kérdésében is állást foglalt, s eszerint a
bíróság által elrendelt, de még meg nem kezdett vagy be nem fejezett kényszerelvonó-kezelést
külön bírói intézkedés nélkül büntetés-végrehajtási intézetben kell foganatosítani, illetve
befejezni abban az esetben, ha nem a szabadságvesztés mellett elrendelt rendelőintézeti vagy
zárt gyógyintézeti kezelés megkezdését vagy folytatását más ügyben kiszabott
szabadságvesztés foganatba vétele akadályozza. [22] A kényszerelvonó kezelésnek a
szabadságvesztés végrehajtása alatt történő foganatosítása tehát abban az esetben is lehetséges,
ha azt egyébként - szabadságvesztéssel nem járó büntetés esetén - zárt gyógyintézetben kellene
foganatosítani. [5]
3.

Az alkoholisták kényszergyógyítása az 1978. évi IV. törvényben

Az alkoholizmus elleni küzdelem jogi eszközei egyre inkább kiforrottak, 1974-ben létrehozták
az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésére a Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézetet,
mely nagyon fontos szerepet kapott az új kódex előkészítése során.
Az 1961. évi Btk.-ban szabályozott kényszerelvonó kezelést már a 60-as években bírálatok
érték. Az 1978. évi IV. törvény az intézkedés elnevezését és a tartalmát illetően változásokat
hozott. A változtatás okának hátterében az állhatott, hogy 6 hónapnál rövidebb tartamú
szabadságvesztés esetén az alkoholista gyógyítása a büntetés-végrehajtás alatt nem
eredményes, mivel ez egy viszonylag rövid időtartam.
3.1. A törvényi szabályozás
Az 1978. évi IV. törvény 75. §-a szabályozta az alkoholisták kényszergyógyítását, mint
büntetőjogi intézkedést, mely szerint „Az elkövető kényszergyógyítása rendelhető el, ha
bűncselekménye alkoholista életmódjával függ össze és hat hónapot meghaladó, végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélik.”
A 76. § akként rendelkezett, hogy a hat hónapot meg nem haladó szabadságvesztés, vagy ennél
enyhébb büntetés helyett, önálló intézkedésként, munkaterápiás kezelésre kötelezhető az
elkövető, ha a bűncselekmény alkoholista életmódjával függ össze, és az intézeti gyógykezelés
feltételei fennállnak. Az intézeti gyógykezelés időtartamát a törvény két évben maximalizálta.
[7]
3.2. Kényszergyógyítás a gyakorlatban
Az egyik legfontosabb újítása a ’78-as Btk.-nak, hogy csak a hat hónapot meghaladó tartamú
szabadságvesztés mellett tette lehetővé a kényszergyógyítás elrendelését.

hiszen tévedett a másodfokú bíróság, amikor arra az álláspontra helyezkedett, hogy az adott esetben a
kényszerelvonó-kezelés elrendelése jogszabályi rendelkezés folytán kizárt.
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Az 1978. évi IV. törvény 75. és 76. §-a mérlegelési lehetőséget biztosított a bíróságnak a
kényszergyógyítás elrendelése körében. A törvény „rendelhető el” szóhasználata is
egyértelműen erre utalt. Így abban az esetben, ha a bűncselekmény az elkövető alkoholista
életmódjával függött össze, és fennálltak a kényszergyógyítás orvosi feltételei, a bíróságnak
vizsgálnia kellett- mint az intézkedés elrendelésének további törvényi feltételét -, hogy az
elkövető kényszergyógyítása szükséges-e. [7]
A kényszergyógyítás olyan alkoholistával szemben rendelhető el, aki iszákosságából eredően
„alkoholista életmódot” folytat, azaz életvezetése veszélyezteti családját, környezetét vagy a
közrendet. Az alkoholizmus egy hosszabb időn át kifejlődő betegség, de a kényszergyógyítás
egészségügyi feltételei már a betegség kezdeti szakaszában fennállhatnak. Habár ilyenkor még
nem vagy alig mutathatók ki az alkoholizmusra jellemző bel szervi és idegrendszeri eltérések,
de a beteg életvezetésének az iszákosságával összefüggő hanyatlásából következtetni lehet arra,
hogy az alkoholfüggőség küszöbén áll.
A kialakult bírói gyakorlat egységes volt abban, hogy a 75. § alapján csak és kizárólag az
alkoholista elkövetők kényszergyógyítása volt elrendelhető, ezért téves minden olyan ítéleti
rendelkezés, amely a kényszergyógyítás „kombinált jellegű” – alkohol- és drogfüggőség miatti
– alkalmazásáról szól. [14] Az alkoholistákkal szemben alkalmazható kényszergyógyítás és a
kábítószerélvezőkkel szemben alkalmazható ’elterelés’ összehasonlítása nem képezi jelen
tanulmánynak a tárgyát, ugyanis az terjedelme miatt egy külön értekezés témája lehet.
Az elkövető életmódját a büntető eljárás során tisztázni kellett, s a hatóságok feladata volt a
azoknak a tényeknek a feltárása is, amelyekből következtetni lehet arra, hogy az elkövető
alkoholista életmódot folytat-e, illetőleg a kényszergyógyítása szükséges-e. Ebben a körben
különösen azt volt szükséges felderíteni, hogy milyen mértékben és milyen gyakran fogyaszt
az elkövető szeszes italokat, milyen magatartást tanúsít ittas állapotban, vagy például az
esetleges konfliktusai a családjával, a lakóhelyén, a munkahelyén, korábban kapott-e büntetést
ittas állapotban elkövetett bűncselekményért vagy szabálysértésért. Az elkövető életvezetésével
kapcsolatban vizsgálni kellett, hogy például milyen irányba változott a családi élete,
gyermekeinek neveléséről és tartásáról gondoskodik-e, mulaszt-e a munkahelyén, állandó
munkaviszonya van vagy esetleg alkalmi munkából él. A döntés meghozatalánál szempont volt
az is, hogy az elkövetőt az alkoholizmusa miatt kezelték-e, s ha igen, mikor, milyen formában
és milyen eredménnyel gyógykezelték.
A kényszergyógyítás elrendeléséhez tehát nem volt elegendő annak a ténye, hogy az elkövető
idült iszákosságban szenved, ahogyan az sem, ha a bűncselekményt ittas állapotban követte el,
ugyanis az 1999.344 BH is akként foglalt állást, hogy ennek az intézkedésnek az
alkalmazásához szükséges a cselekmény és az alkoholista életmód közötti lényeges
összefüggés. [17]
Az 1978-as Btk. 82. §-ának (3) bekezdése lehetőséget adott a pártfogó felügyelet magatartási
szabályaként gyógykezeléssel kapcsolatos kötelezettség előírására. Ha a szakvélemény
figyelembevételével a bíróság a megállapította, hogy a kényszergyógyítás egészségügyi
feltételei fennállnak, de a vádlottat próbára bocsátotta, vagy felfüggesztette a
szabadságvesztésének végrehajtását próbaidőre és ezek mellett a pártfogó felügyeletét
elrendelte, ennek eredményességét általában elősegíthette olyan külön magatartási szabály
előírása, hogy az elkövető kötelező gondozásnak és gyógykezelésnek vesse magát alá. Az erre
irányuló eljárást az egészségügyi hatóságnál egyidejűleg kezdeményezte, s amennyiben az
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egészségügyi hatóság nem rendelte el a kötelező gondozást és gyógykezelést, erről értesítette a
pártfogót, s ő javaslatot tett a büntetésvégrehajtási bírónak a külön magatartási szabály
megváltoztatására. [7]
A kényszergyógyítást a Büntetésvégrehajtási Szabályzatról szóló 8/1979. (VI. 30.) IM rendelet
111. §-a olyan tartamban irányozta elő, hogy az eredményes gyógykezelésre a súlyosabb
esetekben is legyen elegendő idő. Az elítéltet a befogadás után az Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító Intézetben egy hónapig kivizsgálták, majd a büntetésvégrehajtási fokozatának
megfelelő intézetbe szállították, és hat hónapig (kivételesen egy évig) elhelyezték egy
gyógyító-nevelő csoportban. Ha a bíróság olyan tartamú szabadságvesztést szabott ki, hogy
annak hátralévő része nem lett volna elégséges a kényszergyógyítás eredményes végrehajtására,
a kényszergyógyítás elrendelése ebben az esetben nem volt indokolt. [9]
A 8/1979. (VI. 30.) IM sz. rendelet 111. §-ának (3) bekezdéséből egyértelműen kitűnik, hogy
az elrendelt kényszergyógyítást a szabadságvesztés tartalma alatt hajtják végre, ugyanezen
törvényhely (4) bekezdése szerint pedig az elítélt köteles magát a gyógyító kezelésnek alávetni.
Az ítélet rendelkező részében tehát szükségtelen kötelezni a vádlottat, hogy a
kényszergyógyításnak a szabadságvesztés tartalma alatt vesse magát alá. [18]
Az elítélt esetleges feltételes szabadságra bocsátását a hátralévő rész számítása szempontjából
figyelmen kívül kellett hagyni. Ha a kényszergyógyítás eredményes végrehajtására a feltételes
szabadságra bocsátás lehetséges időpontjáig kitöltött szabadságvesztés nem elégséges, a
büntetésvégrehajtási bíró nem bocsátotta az elítéltet feltételes szabadságra, mivel az intézkedés
csupán részleges végrehajtása miatt a büntetés célja a további szabadságelvonás nélkül nem
érhető el.
Lehetőség nyílt a kényszergyógyítás elrendelésére abban az esetben is, ha a szabadságvesztés
hátralevő része egymagában nem, de a korábban felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtásának egyidejű elrendelése vagy a feltételes szabadság megszüntetése folytán a
letöltendő szabadságvesztéssel együtt eléri az eredményes gyógykezeléshez szükséges
időtartamot. Hasonló a helyzet akkor is, ha a szabadságvesztést más ügyben jogerősen kiszabott
büntetéssel összbüntetésbe kell foglalni, és az összbüntetés tartama előreláthatólag elégséges
lesz a gyógykezelésre.
Továbbra is irányadó maradt az a gyakorlat, hogy nem tekinthető a kényszergyógyítás
elrendelése szükségtelennek abból az okból, hogy a bíróság hosszú tartamú szabadságvesztést
szabott ki. A szabadságvesztéssel együtt járó kényszerabsztinencia nem helyettesíti az
alkoholista gyógyító-nevelő csoportban történő komplex kezelését. A 2000.139 BH is rögzíti,
hogy a hat hónapot meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélés mellett – amennyiben
a cselekmény az elkövető alkoholista életmódjával összefügg és orvosszakérő is javasolja a
kényszergyógyítását – úgy az intézkedés elrendelése nem mellőzhető.
A kényszergyógyítás nem volt mellőzhető csupán abból az okból, hogy a terheltnek hosszabb
tartamú szabadságvesztést kell letöltenie. Az elsőfokú bíróság a vádlottat emberölés bűntette
miatt 10 évi szabadságvesztésre ítélte, s az ítélet ellen az ügyész kényszergyógyítás elrendelése
végett fellebbezett. A Legfelsőbb Bíróság akként foglalt állást, hogy az elsőfokú bíróság
tévedett, amikor mellőzte a kényszergyógyítás elrendelését, mivel a vádlottnak „igen hosszú
tartamú, a feltételes szabadság lehetőségét figyelembe véve is legkevesebb 7 és fél évi
szabadságvesztést kell letöltenie és ez idő alatt alkoholhoz nem jut. A kényszergyógyítás
elrendelése ezért is szükségtelen.”. A Legfelsőbb Bíróság ezen állásponttal nem értett egyet,
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mivel a vádlott – aki korábban elkövetett bűncselekményeit is ittas állapotban követte el – jelen
ügyben elbírált bűncselekménye alkoholista életmódjával függ össze. Az ügyben beszerzett
orvosszakértői vélemény szerint a kényszergyógyítás orvosi feltételei fennálnak, az intézkedés
elrendelésének törvényi feltételei szintén fennállnak, így a kényszergyógyítás elrendelése
indokolt abban az esetben is, ha az elítélt hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetést fog
tölteni. Abszolút téves az a felfogás, hogy a szabadságvesztés helyettesítheti a tudományosan
kidolgozott, gyógyító jellegű intézkedést. [19]
Az alkoholisták gyógyításával kapcsolatosan kialakult bírói gyakorlat tehát töretlen volt abban,
hogy nem volt elegendő, hogy az bűncselekmény elkövetője ittas állapotban volt a cselekmény
elkövetésekor, ahogyan önmagában az a tény sem, hogy alkoholbeteg. Az intézkedés
alkalmazásához elengedhetetlen feltétel volt az is, hogy az elkövető által megvalósított
bűncselekmény az alkoholista életmódjával összefüggésben álljon. [20]
4. Befejezés
Az 1961-es Büntető Törvénykönyvben szabályozott kényszerelvonó-kezelés és az 1978. évi IV.
törvényben megjelenő alkoholisták kényszergyógyítása az alkoholista elkövetőkkel szemben
alkalmazható intézkedések voltak a magyar büntetőjogban.
A hatályos jogszabályok akként rendelkeznek, hogy az alkoholistákkal szembeni
jogkövetkezmények alkalmazásának feltétele, hogy az elkövető alkohol fogyasztással
összefüggésben kövessen el bűncselekményt. Az ittas állapot a beszámítási képességet
korlátozhatja vagy kizárhatja, tudatzavart állapotnak tekinthető. Ennek ellenére az esetek
túlnyomó részében nem értékelhető büntethetőséget kizáró okként, amennyiben az elkövető
saját elhatározásából került ittas vagy bódult állapotba. Ebben az esetben a büntetőjogi szankció
mértékének meghatározásánál az ittas állapotban történő elkövetés súlyosító körülmény a BKv.
56. alapján. [21]
Az alkoholizmusban szenvedő betegek gyógyítására jelenleg nincs mód. Pártfogó felügyelet
elrendelésével egyidejűleg kötelező magatartási szabályként előírható, hogy az elkövető
vegyen részt alkoholbetegségével kapcsolatos kezelésen, de véleményem szerint ez nem lehet
egyenértékű a gyógyítással. A foglalkozásokon való meg nem jelenés szankciója legrosszabb
esetben is a felfüggesztett szabadságvesztés büntetés utólagos elrendelése lehet.
Amennyiben az iszákos életmódot folytató elkövetők végleges gyógyítása nem is lehetséges,
de ha legalább egy időre felhagynak az ivással, akkor az életmódjukkal összefüggésben
elkövetet bűncselekmények száma is csökkenthető lenne. Így mindenképpen szükséges lenne a
hatályos büntetőjog szankciórendszerébe visszailleszteni egy ilyen jellegű gyógyító kezelést,
mivel jelenleg nemhogy segítséget nem kapnak az ittas elkövetők, hanem épp hátrány éri őket
az állapotuk miatt. A büntetés kiszabásnál az önhibából eredő ittas állapot súlyosító körülmény,
így a tettükért még súlyosabb következménnyel felelnek. De példaként említhetjük a feltételes
szabadság engedélyezését is, ahol pusztán a jó magaviselet nem elégséges, azon felüli plusz
követelmények teljesítése esetében jár a kedvezmény, például az ittas elkövetőnek a jó
magaviseleten felül az intézeten belüli esetleges terápián való részvétel is feltétele lehet a
feltételes szabadságra bocsátás kedvezményének.
Az intézkedés visszavezetése a szankciórendszerünkbe mindenképpen szükséges lenne, mivel
ez a probléma jelen pillanatban egyáltalán nem megoldott. Segítséget nem kapnak az ittas
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elkövetők, s így újabb és újabb bűncselekményeket követnek el az állapotuk miatt, azzal
összefüggésben. Ha nem is véglegesen sikerülne ezt a problémát megoldani, de ha az újabb
elkövetések számát és gyakoriságát sikerülne csökkenteni, akkor úgy gondolom, hogy az
intézkedés már elérte a célját.
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A JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS A POLGÁRI PERES ELJÁRÁS
KÖLTSÉGEI
Lugosi József
ELTE ÁJK Doktori Iskola, PhD-hallgató, drlugosijozsef@gmail.com
Absztrakt
A polgári peres eljárás kezdeményezése – főszabály szerint - az eljárást kezdeményező felperes
számára költségvonzattal jár. A jogállam működése alkotmányos alapokon nyugszik. Magyarország
Alaptörvénye (2011. április 25.) „Szabadság és Felelősség” c. fejezetének XXVIII. cikk (1)
bekezdése szerint „mindenkinek joga van ahhoz, hogy … valamely a perben jogait és
kötelezettségeit törvény által felállított független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános
tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el”. Az Alaptörvény ezen előírása tekinthető az állam
kötelezettségeként deklarált (59/1993. (XI.29.) AB határozat) Access to Justice (bírósághoz való
hozzáférés) alkotmányos alapelve megfogalmazásának. A bírósághoz való hozzájutás alkotmányos
követelménye, illetve a bíróság természetes és jogi személy számára való elérhetővé tétele azt a
kötelezettséget is rója a jogalkotó államra, hogy az eljárási illeték összegére és a
költségkedvezmények körére vonatkozó szabályok megalkotásával az állampolgárok jelentős része
az előírt bírósági költségek előlegezésére, illetve a költségkedvezmények igénybevételére vonatkozó
szabályoknak meg tudjon felelni. Az igényérvényesítő fél szemszögéből nézve joga van bírósághoz
fordulni, de kötelezettsége a polgári per megindításakor – az általános előírás szerint – az eljárási
illetéket is előlegezni. A Polgári perrendtartásról szóló – 2018. január 1-től hatályos - 2016.évi
CXXX. törvény 80.§ (1) bekezdése szerint a perköltség fogalomhoz már a jog érvényesítésével
okozati összefüggésben és szükségképpen felmerült minden – a perben vagy azt megelőzően
felmerült - költség is hozzátartozik. Vita tárgyát képezheti, hogy a jelenleg hatályos szabályok
szerint a jogszabályban meghatározott illetékalap után – ha az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. tv.
(Itv.) másként nem rendelkezik - 6%, de legalább 15.000,- Ft legfeljebb 1.500.000,- Ft polgári peres
eljárási illeték arányosnak tekinthető-e, illetve milyen szempontok alapján kellene meghatározni
annak összegét, nagyságát (42.§ (1) bek. a. pont). Az eljárás költségei körébe beletartozik a jogi
képviselettel kapcsolatban felmerülő költség és ez a felvetés elvezet minket a perbeli kötelező jogi
képviselet, az eljárás ésszerű határidőn belül való befejezése kérdéseihez is (Bjj.37.§ (3) bek.). A
polgári peres eljárás megindításával kapcsolatos költségek előlegezésének mértéke és összege
megállapítása során a jogkereső közönség anyagi teherbíró képességére figyelemmel kell lenni.
Hasonló szabálynak kell nézetünk szerint érvényesülnie a költségkedvezmények biztosítása körében,
amelyek körében tendenciaként érvényesül, hogy az állam a legújabb költségmentességi
jogszabállyal (2017.évi CXXVIII.tv.) a kedvezmények körének szélesítése mellett a legteljesebb körű
kedvezmény (teljes költségkedvezmény) szűkítése irányába mozdul el. Az alkotmányos alapelv
zavartalan érvényesülése csak abban az esetben valósulhat meg, ha a jogkereső közönség széles
tömegei nincsenek elzárva a bírósághoz fordulástól, más kérdés, hogy az új Pp. (2016. évi
CXXX.tv.) szabályai mennyiben követelik meg a fél professzionális eljárását, és ez biztosítható-e
jogi képviselő nélkül.

Kulcsszavak: jogérvényesítés, bíróság, perköltség, arányosság, képviselet
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1. Bevezetés – A probléma felvetése
Alkotmányos, alaptörvényi alapelv a polgári jogok és kötelezettségek bíróság által történő
elbírálása. Ha a polgári peres eljárás már folyamatban van, a már megindult bíróság előtti
eljárásban a tisztességes, a fegyverek egyenlőségén nyugvó fair eljárás elve az irányadó. A
perbe vitt polgári jogok és kötelezettségek bíróság általi elbírálása az állam számára
kötelezettséget jelent6. „Az alapvető jogból következően az államra az a kötelezettség hárul,
hogy – egyebek között – a polgári jogok és kötelezettségek (a polgári joginak tekintett jogviták)
elbírálására bírói utat biztosítson”7. Az alkotmánybíróság hivatkozott határozata szerint „a
bírósághoz való fordulás alapvető joga nemcsak a beadványok előterjesztésének jogára
vonatkozik, hanem a bírósági eljárásban a fél pozícióját biztosítja a személynek. A személyek
alanyai, alakítói és nem tárgyai, „elszenvedői” a bírósági eljárásnak”8. Az állam számára
fennálló alkotmányos kötelezettség a jogérvényesítéshez szükséges feltételek/lehetőségek
biztosítása. A joghoz jutás (Access to Justice) alkotmányos alapjainak megteremtése egyúttal
azt is jelenti, hogy az állam annak esélyét is lehetővé tegye, hogy a személy igényérvényesítése
ne vagy ne feltétlenül függjön az ő anyagi lehetőségeitől (illetve annak hiányától). Azaz olyan
állampolgárok, jogalanyok számára is nyitva álljanak a bíróság kapui, akinek (akiknek) az
anyagi lehetőségeik korlátozottak, mérsékeltek. A probléma ilyen esetben abból adódhat, ha a
fél polgári perben igényt kíván érvényesíteni, de jövedelmi helyzeténél fogva az eljárási
illetéket nem tudja a polgári peres eljárásban megelőlegezni. Érdekes következtetés vonható le
az eljárási költség emelkedése (amely egyelőre még csak előlegezett költség) és a peres ügyek
számának változása között. További tanulságos megállapítás következhet a statisztikai
adatokból atekintetben is, hogy az előlegezett költségek vonatkozásában az ügyfelek hány
százaléka részesült költségkedvezményben, akik közül milyen arányt képvisel a pernyertes
felek aránya9. Az állam oldalán felmerülő kérdés, hogy az állam a joghoz jutást milyen
formában kívánja biztosítani, elérhetővé tenni (megkönnyíteni). Ezen a területen az állam
részéről egyfajta „kivonulásnak” lehetünk szemtanúi, lásd a bírósági eljárásban a
költségmentesség alkalmazásáról szóló 2017. december 31-ig hatályos 6/1986. (VI.26.) IM
rendelet (Kmr.) módosítását10, a Polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvény (régi Pp.)
módosítását11, amely jogszabály- változtatások törvénybe iktatták – a költségmentesség körénél
szűkebb - tárgyi és személyes költségfeljegyzési jog kedvezményét. Ezek a jogszabályÁrva Zsuzsanna: Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez- complex elektronikus törvénymagyarázat az
Alaptörvény XXVIII. cikkéhez kapcsolódó része, Kukorelly István (szerk.:) Alkotmánytan c. egyetemi tankönyv
Osiris Kiadó, Budapest, 1995. igazságszolgáltatásra vonatkozó része, Dezső Márta-Fűrész Klára-Kukorelly István
– Papp Imre – Sári János – Somody Bernadette – Szegvári Péter – Takács Imre. Alkotmánytan I. 2007. file:///C:/Users/lenovo/Downloads/2011_0001_520_alkotmanytan_i%20(2).pdf – a letöltés időpontja: 2018.
június 1. 354-357.p., 387.p
7
59/1993. (XI.29.) AB határozat III.
8
59/1993. (XI.29.) AB határozat III.
9
Feldolgozott bírósági statisztika meghatározott helyen (országos vagy regionális viszonylatban) adott
időkeretben e tekintetben még nem áll rendelkezésre, a manuális, bírósági iratokból kinyerhető adatgyűjtés
jelenleg is folyamatban van.
10
a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007.(XII.22.) IRM rendelet iktatta be a
Kmr.-be a tárgyi költségfeljegyzési jog fogalmát
11
a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2007.évi CLI.tv. iktatta be a Polgári
perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvénybe 2008. január 1-jei hatállyal a költségkedvezményekre vonatkozó új
szabályozást, köztük a tárgyi költségfeljegyzési jogra vonatkozó új jogszabályi előírásokat.
6
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változások arra irányultak, hogy a tárgyi költségmentes perek körét leszűkítsék, ez a
kedvezmény már csak a gondnokság alá helyezés iránti perekben áll fenn12. Az állam a joghoz
jutást nem az eljárás költségmentessé tételével igyekszik előmozdítani, hanem az eljárás
megindításával összefüggésben felmerülő költség előlegezése alóli mentesítéssel. A
kedvezmények jelentős része (költségfeljegyzési jog, illeték-feljegyzési jog) a felet az eljárási
illeték előlegezése alól mentesíti, de nem mentesíti, nem mentesítheti az eljárás befejezésekor
az eljárási illeték megfizetése alól. Az állam ezen esetekben a feleket nem szeretné az eljárás
során felmerülő költségek alól teljes körűen mentesíteni, hanem csak a „kezdő lökést” szeretné
megadni nekik a keresetindításhoz13. Az állam a polgári jogok érvényesítéséhez az
Alaptörvényben előírt kötelezettségét (Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
„Szabadság és Felelősség” c. fejezet XXVIII. cikk (1) – (5) bek.)14 kapuk megnyitását jelentő
költségkedvezmények kialakításával igyekszik lehetővé tenni. „Az államnak az alaptörvény
XXVIII. cikkéből eredő kötelezettsége olyan intézményrendszer működtetése, amelynek
keretében támogatás nyújtható a jogvitában érintett felek számára azért, hogy a
jogérvényesítésnek ne legyen akadálya a jogi ismeretek hiánya, illetve az sem, hogy a fél a
jogvitában felmerülő költségeket jövedelmi és vagyoni helyzete miatt nem képes megfizetni”15.
A jogállamiság követelménye, az alapjogok érvényesítése, érvényesíthetősége többek között
azt is jelenti, hogy az államnak meg kell teremtenie azt a jogszabályi és intézményes közeget,
amely lehetővé teszi az egyén számára azt, hogy képes legyen érvényesíteni jogainak
megsértéséből eredő igényeit16. A költségkedvezmények köre az új Pp. –ben bővül azáltal, hogy
a jogszabály bevezeti rászorultsági alapú kedvezményként a személyes költségfejlegyzési jogot
és megszünteti a személyes illetékfeljegyzési jogot17. A költségmentesség és a
költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló,
2018. január 1-től hatályos 2017. évi CXXVIII. törvény (Kmtv.) nevesítetten csak a
gondnoksági perben és a törvényben szabályozott más bírósági eljárásban tartja fenn a
költségmentesség kedvezményét18. A törvény ezzel kapcsolatos indokolása szerint „az állam a
költségkedvezmények biztosításával a tényleges jogérvényesítés lehetőségeit kívánja
megteremteni azon személyek számára, akiknél ez a lehetőség kedvezmények hiányában a
jövedelmi- vagyoni viszonyaik miatt nem állna fenn. Az állam így nem nyújt segítséget ahhoz
a pervitelhez, amely szemben áll a jóhiszemű eljárás elvével, amely az eljárástámogatási
kötelezettség megszegését jelenti, azaz nem a jogérvényesítést szolgálja19. Az eljárástámogatási
kötelezettség „valamennyi eljárási cselekményre vonatkozik, így a nyilatkozatok, indítványok,
bizonyítékok előterjesztésére és a tárgyaláson történő megjelenésre. Az eljárástámogatási
kötelezettség ugyanakkor hangsúlyosan jeleníti meg a jogérvényesítési út közjogi jellegének
régi Pp. 311.§ (5) bek., a Polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény (új Pp.) nem tartalmazza a
gondnokság alá helyezési perre vonatkozó előírásoknál a per tárgyi költségmentes jellegét. Ezt az előírást az új
költségmentességi törvény rögzíti.
13
vö. régi Pp. elektronikus Nagykommentár perköltségre, illetve költségkedvezményre vonatkozó rendelkezéseit
14
Az Alaptörvény XXVIII. cikke az igazságszolgáltatással összefüggő jogokat tartalmazza (Árva Zsuzsanna:
Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez)
15
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő
alkalmazásáról szóló 2017.évi CXXVIII. tv. általános indokolása.
16
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003.évi LXXX. törvény általános indokolása
17
A Polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény (új Pp.) 94.§ (1) bek. b., d.pont
18
Kmtv. 2.§ (1) bek.
19
új Pp.4.§
12
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félre háruló következményeit is”20 . A törvény új rendelkezésben rögzíti ezért, hogy a
költségmentesség a felet nem mentesíti a szükségtelen percselekményekből eredő, az állam
által előlegezett költségek megfizetése alól”21. Ha ábrával szeretnénk szemléltetni az állam
feladatát a folyamatban betöltött szerepéről, az a megítélésünk szerint a következőképpen
nézhetne ki:
Jogérvényesítés
←-------------------→ joghoz jutás biztosítása (Access to Justice)
(bírósági szervezet fenntartása)
(a jogszabályi feltételek megteremtése)
szervezeti forma
elméleti háttér
\
/
\
/
\
/
ÁLLAM
A jogérvényesítés folyamatának megindításához a fél elhatározása és a fél eljárást megindító
kérelmét (keresetlevelét) befogadó szervezet léte kölcsönösen szükséges feltétel. Az ábrán a
joghoz jutáshoz szükséges jogszabályi feltételek és a kérelem tartalom szerinti címzettje, a
bírósági szervezet közötti kapcsolat kölcsönhatását szeretnénk kiemelni. A jogérvényesítéshez
szükséges szervezeti kereteket az állam biztosítja, ugyanakkor az eljárás megindításával
felmerülő, befolyó költségek is az államot illetik meg. Az állam részéről – az ábrán jelzett
mindkét irányban – a kimeneti és a bemeneti csatorna (a kiadási és bevételi oldal) is egyaránt
fennáll. Az államot megillető költség a jogérvényesítéssel összefüggésben csak az eljárási
illeték előlegezett költsége, valamint a költségfeljegyzési jog, illetve illetékfeljegyzési jog miatt
előlegezett, de az eljárás jogerős befejezésekor a pernyertesség/pervesztesség arányában
megfizetett költség.
2. A felvetett kérdésekre a lehetséges válaszok körvonalazása
A jogérvényesítéssel kapcsolatban nemcsak az állam felé merülhetnek fel költségek, hanem az
ellenérdekű fél vonatkozásában, irányában is a pernyertességtől, pervesztességtől függően22. A
dolgozatunkban főként az állam részéről fennálló alkotmányos kötelezettség (jogérvényesítés
biztosítása) és a jogkereső közönség számára felkínált kedvezmények kapcsolatát vizsgáljuk.
Az állam szerepe az eljárás (fél számára keletkező) költségeinek alakulásában) atekintetben is
Wopera Zsuzsa (szerk.:) A polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény magyarázata Wolters Kluwer
24.p.
21
A Polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény 94-100.§ - hoz fűzött részletes indokolás.
22
A perköltséggel kapcsolatos újabb jogirodalomból lásd: Farkas Erika: Költségek viselése a per perakadály miatti
megszüntetése esetén- Magyar Jog 2011/12. 746-748.p., Simon Károly László: A perköltség fogalma és perköltség
viselési szabályok a polgári perben – BH Kúriai Döntések 2015/5. 539-544.p., Juhász Edit – Cserba Lajos – Kovács
Anikó – Király Lilla – Nagy Adrienn – Pomeisl András – Pribula László – Simon Károly László – Szécsényi Nagy
Kristóf – Szőcs Tibor: A perköltségre vonatkozó perrendi szabályozás megújítása – In: Egy új Polgári perrendtartás
alapjai (szerk.: Németh János – Varga István) Hvg-Orac Lap-és Könyvkiadó Kft. Budapest 2014., 215-304.p.,
Cserba Lajos: A perköltség és a költségkedvezmények –In: Wopera Zsuzsa (szerk.) Polgári perjog Általános rész
KJK Kerszöv, Budapest, 2003., Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog Osiris, Budapest,
2013.,Nagykommentár a Polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvényhez perköltségre vonatkozó része
(szerk.: Kiss Daisy-Németh János)
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fennállhat, hogy az eljárási szabályok kialakítása mennyiben igényel az eljárásban részt vevő
(részt venni kívánó) fél részéről professzionális peres eljárásbeli magatartást, professzionális
perbeli képviseletet. A jogát érvényesítő fél mennyiben kénszerül rá arra, hogy a jogai
érvényesítése érdekében jogi képviselői közreműködést vegyen igénybe. Minél inkább
speciális szakismeretet és szaktudást igényel az anyagi és eljárási szabályok ismerete,
összetettsége, bonyolultsága, annál inkább nagyobb az esélye és valószínűsége, hogy a perbe
lépő fél rá fog szorulni a jogi képviselő szakmai közreműködésére. Az állam szerepe az
igényérvényesítő fél oldalán felmerülő költségek megnövekedésében, emelkedésében –
közvetett módon – a jogszabályalkotás folytán is előállhat. Ha az állam ugyanis olyan
jogszabályt alkot, amelynek alkalmazásához jogi képviselő közreműködése, igénybevétele
szükséges – részben az ügyvédkényszer bevezetése miatt, részben a jogszabály bonyolultsága
miatt is - ez a szabályozás az eljárás során felmerülő költségeket növelheti, amelyet a fél nem
az állam felé köteles megfizetni23. Az új költségmentességi törvény (Kmtv.) célja, hogy az
igazságszolgáltatás hatékony igénybevétele döntően a költségfeljegyzési jog szabályozásával
valósuljon meg, és csak kivételesen szűk körben járó kedvezményként definiálja az új
jogszabály a költségmentességet24. Mi az állam szerepe, feladata az igazságszolgáltatáshoz való
hozzáférés biztosításakor? Az állam a joghoz való hozzájutást szeretné-e mindenekelőtt
biztosítani vagy kifejezetten törekszik arra, hogy az Alaptörvénybe foglalt alkotmányos
kötelezettsége teljesítése során – anyagi értelemben - tehermentesítse magát? Az első kérdés
természetesen az, hogy az igényérvényesítő fél tudja-e teljesíteni az illetékekről szóló 1990.évi
XCIII.tv. (Itv.) szerinti mértékű 6%, de legalább 15.000,- Ft összegű eljárási illeték-fizetési
kötelezettséget25. A személyek jövedelmi viszonyaival, vagyoni helyzetével vajon arányos-e az
állam által előírt illeték-fizetési kötelezettség? Az állam olyan mértékű eljárási illetéket határoze meg, vagy olyan feltételekhez kötött költségkedvezményeket szabályoz, amelyek lehetővé
teszik főként a természetes személyek számára is a joghoz jutást? A joghoz jutás lehetőségének
megteremtése, mint az állam részéről fennálló alkotmányos kötelezettség milyen kötelezettség
teljesítését jelenti: az eljárás megindításához való hozzáférés megkönnyítését vagy a fél az
eljárás teljes időtartamára felmerülő költségek alóli mentesülésének lehetővé tételét? Az utóbbi
évek tendenciái inkább az előbbi álláspontot támasztják alá, ha a jogalkotás nézőpontjából
közelítjük meg a kérdést26. A polgári jogi jogok és kötelezettségek bíróságok általi
elbírálásának megkönnyítését szolgálja a pártfogó ügyvédi hálózat kialakítása27. A pártfogó
ügyvédi szolgáltatásnál szélesebb körű és tágabb keretben elhelyezkedő jogi segítségnyújtás
célja, hogy az arra rászorulók – akik jövedelmi, vagyoni viszonyaik, körülményeik miatt nem
tudják ennek költségeit saját forrásaikból fedezni – intézményes formában kapjanak segítséget
az államtól a jogérvényesítéshez, jogaik védelméhez28. A pártfogó ügyvéd díját a
pernyertességtől-pervesztességtől függően, illetve annak fényében, hogy a fél
Király Lilla: A szegényjogtól a jogi segítségnyújtásig - PhD dolgozat, Dialóg-Campus Budapest – Pécs 2012.
162-181.pp.
24
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő
alkalmazásáról szóló 2017.évi CXXVIII. tv. általános indokolása.
25
Itv. 42.§ (1) bek. a.pont
26
lásd az alkotmánybírósági gyakorlatot, valamint a központi költségvetésből a bíróságokra fordított összeget
27
vö. a jogi segítségnyújtásról szóló 2003.évi LXXX. törvény.
28
a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2007.évi CLI. törvény általános
indokolása.
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költségmentességben (költségkedvezményben) részesült-e, az állam vagy a pervesztes fél
viseli. A pártfogó ügyvéd szolgáltatása rászorultsági alapon vehető igénybe, annak igénybe
vételéről is az állami közigazgatási szerv, a járási hivatal (kerületi járási hivatal) határoz.
Közvetett módon, de mégis kapcsolódhat a jogérvényesítés során felmerülő költségek köréhez
az a megfontolás/megközelítés, amely a bírósági jogérvényesítést megelőzően lehetővé teszi
természetes és jogi személyek számára is a bírósági igényérvényesítés elkerülését29. Ha a
jogérvényesítés kapcsán felmerülő költségekről beszélünk az állam és a fél (természetes, illetve
jogi személy) szemszögéből történő megközelítést is követhetünk. Az állam oldalán
szükségképpen felmerülő költség a bírósági szervezetrendszer fenntartása és működtetése,
amely éves viszonylatban személyi és dologi kiadásokat jelent30. Az állami
szervezetrendszerből kikerült Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által
működtetett és fenntartott fizetési meghagyásos eljárás rendszerében a mindenkori költségét az
igényérvényesítő fél előlegezi, tekintettel arra, hogy a fizetési meghagyásos eljárásban a
kezdeményező fél számára költségmentesség nem engedélyezhető 31. A bíróságon csapódik le
a felek közötti tényleges jogvita, amit esetleg nem sikerült elkerülni a bíróság előtti közvetlen
egyeztetéssel vagy a felek által felkért vagy igénybe vett közvetítő (mediátor)
közreműködésével sem.
Az állam az eljárással keletkező költségek nagyságát, mértékét képletesen szólva a
jogalkotással is befolyásolhatja. Amint arra már utaltunk, a laikus állampolgár számára a nem
egyszerű eljárásjogi előírások vagy törvényszéki szinttől az ügyvédkényszer bevezetése az új
Pp. szerint további költségeket indukálhat az aktív és a passzív oldalon is. Az ügyvédkényszer
bevezetése – valójában megerősítése és bővítése a törvényszéki szint felé - természetesen a jogi
képviselő szolgáltatását igénybe venni kényszerülő fél számára további költségeket involvál32.
A természetes vagy jogi személy oldalán különbséget kell tenni aszerint, hogy a költség a
kezdeményező (aktív) fél vagy a kezdeményezett (passzív) fél oldalán keletkezett-e. Az eljárást
kezdeményező fél részéről az állam felé fennálló költség és a jogérvényesítéssel
összefüggésben előálló költség jöhet szóba (pl. ügyvédi képviselettel összefüggő költség, a
tárgyaláson való megjelenéssel kapcsolatos utazással keletkező költség, a perrel összefüggő
fénymásolás miatt előállt költség, a perbeli jogvitával kapcsolatos telefon-használat költsége
stb.). Az eljárás várható költségeinek lehet az igényérvényesítésre nézve visszaható ereje is pozitív értelemben megközelítve a problémakört -, ha a fél megretten attól, hogy az igény
perbevitele számára milyen várható kiadásokkal járhat. Ebben az esetben ugyanis a békés –
pert megelőző – rendezésében lehet érdekelt a fél a fennálló jogvitának, konfliktushelyzetnek.
Ha a fél megijed attól, hogy milyen várható költségekkel kell számolnia a későbbi polgári peres
eljárásban, könnyen lehetséges, hogy törekedni fog arra, hogy a jogvitát, a konfliktust, a
nézeteltérést még a peres eljárás megindítását megelőzően rendezze, megoldja, kiküszöbölje.
Kérdés, hogy a jogvitában érintett felek mennyiben, milyen mértékben vannak tisztában a
bíróság előtti polgári peres eljárást megelőző jogi lehetőségeikkel. Tudnak-e a vajon a pert
a közvetítői eljárásról szóló 2002.évi LV. törvény.
Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény VI. számú melléklete szerint a
„bíróságok”-ra vonatkozó fejezet összkiadása 114648 millió forint. Összehasonlításként az Országgyűlés
államháztartás központi alrendszerének 2018. évi a. bevételi főösszege 18751458,2 millió forint, b. kiadási
főösszege 20 112108,4 millió forint (1.§ (1) bek.).
31
a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009.évi L. törvény 48.§ (1) bekezdése.
32
az új Pp.72.§ (1) (2) bekezdései
29
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megelőző, pert elkerülő vitarendezési eljárásokról, technikákról, metódusokról? Ahhoz, hogy
ezek az ismeretek megfelelő szélességben és mélységben elterjedjenek a társadalomban az
egész társadalom joghoz való viszonyulását kell tudatossá, logikussá, racionálissá formálni. Mit
értünk ezen a megállapításon? Célravezető és ebbe az irányba mutató hasznos megoldásnak
tartanánk a jogi tudatosság, a tudatos jogi gondolkodás kialakításának folyamatában, ha az
erre való felkészítés már az általános iskolai képzés keretei között elkezdődhetne33. Az általános
iskolában a tudatos jogi gondolkodásra való felkészítés elvezet minket – kicsit a témánktól is
elrugaszkodva – az oktatási rendszer átalakításának/megreformálásának kérdéséhez. A hazai
oktatási rendszert érintő alapvető koncepcionális kérdés lehet, hogy az általános iskolai
(alapfokú) oktatásnak az elméleti vagy a gyakorlati oktatást vagy mindkettőt kell-e szolgálnia?
Jelen tanulmány keretei között ugyan nem célunk állást foglalni az oktatást érintő elméleti
kérdésekben, de azt azért szeretnénk leszögezni, hogy az általános iskolai oktatásban a tudatos
jogi gondolkodásra való felkészítést már meg lehetne kezdeni. A tudatos jogi gondolkodás
magába foglalja a konfliktus kezelésének körültekintő módját, a jogvita rendezésének,
megoldásának egymásra épülő lépéseit, és azok fokozatosságát is, elkerülve a jogvita
rendezésének előzmény nélküli bíróságra vitelét. Ha a gyermek olyan társadalmi közegben
szocializálódik, hogy a konfliktust az érdekei védelmének feladása nélkül kezelje, megoldja,
rendezze, a polgári peres eljárásokra csak ultima ratio-ként kerülhetne sor. A tudatos jogi
gondolkodás azt is feltételezi, hogy a személy azzal is tisztában legyen, hogy a bíróság előtti
jogérvényesítés a jogvita rendezésének végső, az előző megoldási javaslatok sikertelenségét,
illetve eredménytelenségét követő szakasza, és sorrendben következő lépése34. A fokozatosság
mellett a költséghatékonyság szempontjára is szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen ha sikerül
még a jogvitát a bírósági fázis előtt rendezni, a konfliktus-kezelésével kapcsolatban megjelenő
költségek is várhatóan jóval alacsonyabbak, mérsékeltebbek lesznek, mintha polgári perben
történő igényérvényesítésre kerülne sor. Mi magunk is tisztában vagyunk azonban vele, hogy
vannak bizonyos típusú polgári perek, amelyekben a jogvita előzetesen nem kerülhető el 35,
mindazonáltal közvetítői eljárás igénybe ételére a törvény erejénél fogva sincs lehetőség36.
Azon típusú perré alakuló konfliktusokban, amelyekben már előzetesen látható, hogy az nem
kerülhető el, az eljárás tervszerű, átgondolt és koncepcionális felépítése, átgondolása lehet a
követendő perbeli magatartás37. Ha az eljárás a polgári ügyekben eljáró bíróság előtt
elkerülhetetlen, a költségekkel való kalkuláció is tervezhető bizonyos formában. Az új Pp.
2018. január 1-jei bevezetése a jogalkalmazó bíróság és a jogkereső közönség számára is
bizonytalanságot jelent, mert előre nem látható, nem kiszámítható még így sem az új, tudatos
és tervszerű pereskedés megvalósítását célzó Pp.- ben, hogy az adott ügyben hány perfelvételi
és hány érdemleges tárgyalás várható, azaz várhatóan az eljárás milyen hosszú időtartamot

A köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerint „az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan
egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola a tanulót, érdeklődésének,
képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra” (10.§).
34
lásd Lugosi József: Access to Justice- Debreceni Egyetem (DE), Doktorandusz-Konferencia, 2017. június 2.
konferencia-tanulmányát (megjelenés alatt)
35
a birtokháborítás megszüntetése iránti per, a szolgalmi jog megállapítása vagy az elbirtoklás megállapítása iránti
polgári peres eljárás, végrehajtási perek.
36
a közvetítői eljárásról szóló 2002.évi LV. törvény 1.§ (3) bekezdésében meghatározott pertípusokban
37
forrás: Lugosi József: Jogérvényesítés a polgári perben felperesi nézőpontból c. egyelőre még kéziratban lévő
tanulmánya.
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vehet igénybe38. Ennek a felek közötti szabad megállapodás tárgyát képező ügyvédi
munkadíjnál lehet jelentősége, ha a felek valamelyike jogi képviselővel jár el, és a peres fél a
jogi képviselőjének tárgyalási naponként egyenlíti ki a megbízási díjat. Természetesen ebben a
helyzetben a jogi képviselő abban érdekelt „rövid” távon, hogy az ügyben minél több tárgyalási
nap legyen, amely az ügy ésszerű határidőn belül való elbírálását viszont negatívan
befolyásolhatja39.
3. Következtetések – Összegző megállapítások
Az új Pp. hatályba lépése és az új Alaptörvény megalkotása a korábbi Alkotmányban és az
1952. évi III. törvényben rögzített alkotmányos kötelezettségen (polgári jogok és
kötelezettségek bíróság általi elbírálása) és az eljárási költségek viselésén nem változtatott. Az
új Pp.-vel kapcsolatban gyakorlati tapasztalatok egyelőre még nem állnak rendelkezésre. A
jogérvényesítéssel kapcsolatos, állampolgárok számára biztosított mozgástér kialakítása
tekintetében az állam befolyásoló szerepe nagyon erőteljesen fennáll. A jogérvényesítés módja
és a személyek számára való biztosítása tekintetében az alábbi csoportokat állíthatjuk fel:
3.1. A jogérvényesítéshez való hozzájutás: magas az eljárást kezdeményező beadványon
lerovandó eljárási illeték összege, és a költségkedvezményeket csak szűk körben lehet igénybe
venni: korlátozott hozzáférési lehetőséget jelent;
3.2. A jogérvényesítéshez való hozzáférés: alacsony az eljárási illeték összege, amelyet az
eljárás kezdeményezésekor előlegezni kell és a költségkedvezmények széles köre biztosít esélyt
a joghoz jutáshoz, amely széleskörű és általános jellegű;
3.3. A jogérvényesítéshez való hozzáférés: átmeneti vagy köztes lehetőség, ha a jogi
konstrukciónál keveredik egymással a támogató és a korlátozó jellegű jogi szabályozás (pl.
magas az eljárási illeték összege, amely a költségkedvezmények széles körével párosul vagy
alacsony eljárási illeték összege, de ez mellett csak korlátozott lehetőség áll fenn a
költségkedvezmények igénybevételére.
Az első esetben nehéz, a második esetben könnyű a bíróság előtti polgári peres eljárás
megindítása. Ez a megkülönböztetés, amely a jogérvényesítéshez való hozzáférés, hozzájutás
kategóriáit állítja fel nem ad képet arról, hogy ez a „támogatás” csak az eljárás megindítására
vagy a folyamat egészére, annak véghezvitelére is vonatkozik-e. Ezért második kategóriaként
a jogérvényesítés véghez vitelében való állami szerepvállalás is osztályozható, amely immár
nemcsak az eljárás kezdeményezését, megindítását, hanem az eljárás teljes folyamatát
meghatározza.

Az új Pp. nem tartalmazza a bíróság feladataként a felek perek ésszerű határidőn belül történő befejezéséhez
való jogának érvényesítését, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény (Bjj.) 37.§ (3)
bekezdése szerint (amely az új Pp. hatályba lépésével nem változott) „a bíró a rábízott ügyet annak
munkaigényessége és az eljárás sajátosságai által meghatározott ésszerű határidőn belül köteles elbírálni”.
39
„Hosszú” távon a jogi képviselőnek, ha tárgyalási határnaponként történő díjazásban is állapodnak meg az
ügyfelével nem az eljárás elhúzása, hanem az eljárás mielőbbi befejezése az érdeke, mert az általa képviselt fél is
ebben érdekelt, ennek a gyors befejezésnek a saját ügyfélre is pszichológiai szempontból pozitív hatása van, és az
ügy befejezése által felszabaduló időben az ügyvéd más egyéb ügyekben és más ügyfél számára is képviseletet
vagy egyéb jogi közreműködői tevékenységet láthat el.
38
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1. A jogérvényesítés véghez vitelében törvényszéki szinttől kezdődően az ügyvédkényszer
bevezetésében az új Pp. szerint várható lehetséges eredménye: az eljárási költségek
megnövekedése bekövetkezhet, de nincs garancia az eljárás mielőbbi befejezésére, ugyanakkor
az eljárás szakmai jellege tovább erősödhet;
2. A jogérvényesítés véghez vitele folyamatában az új Pp. járásbírósági szinten nem ír elő
ügyvédkényszert, amelyaz eljárás költségeinek alakulása szempontjából kedvező lehet, mert a
jogi képviselő igénybevételének hiányában ezzel kapcsolatban nem keletkezik plusz költség,
további anyagi ráfordítás, de az eljárás formalizáltabbá tétele igyekszik erősíteni az ügyvéd
hiányát, törekszik a laikus ügyfélnél hiányzó jogi ismeret kompenzálására, kiegyenlítésére,
ugyanakkor a jogi ismeret hiánya hátráltathatja az eljárás befejezését. A jogérvényesítés teljes
folyamatában az eljárási költségek alakulása ügyféltől, ügytípustól, jogi helyzettől és a
tárgyalást vezető bíró személyiségétől függően is nagymértékben változhat.
A jogérvényesítés véghez vitelében (annak teljes folyamatában) való állami szerepvállalás célja
elsődlegesen az eljárás gyorsítása, ésszerű határidőben való befejezése. A jogérvényesítés
folyamatában (a keresetindítástól az elsőfokú határozat meghozataláig) az állam szerepe az
ügyvédkényszer bevezetésén vagy annak mellőzésén kívül a bíróságra benyújtható iratok
formalizált formában való benyújtásának előírásában is tetten érhető. Ez a szemlélet a
jogalkotó szándéka szerint az egyszerűbb megítélésű jogvitában megkönnyítheti a jogi
képviselő nélkül eljáró fél helyzetét, és további költségek felmerülését nem generálja. Az új
Pp.-ben általánosnak tekintett törvényszék előtti eljárásban a kötelező jogi képviselet
bevezetésével az eljárási költségek várhatóan emelkednek, ez a kiadás azonban nem az állam,
hanem a természetes személy oldalán keletkezhet. A polgári peres eljárás törvényszéki szintjén
– a jogalkotó szándéka szerint nehéz megítélésű jogvitában – az állam már a professzionális
perbeli képviseletre és pervitelre helyezi a hangsúlyt. A törvényszék előtti eljárásban is
igényelhet a fél költségkedvezményt, amely pártfogó ügyvédi képviseletet is jelenthet, de ennek
a kedvezménynek már a keresetlevél benyújtásakor fenn kell állnia. Az igényérvényesítés
bíróság előtti fázisában a felmerülő költségtípusok köre kevésbé szerteágazó, mint a polgári
(peres) eljárásban, ha a felek nem kötötték ki előzetesen választottbíróság hatáskörét a jogvita
rendezésére. A felek közötti egyeztetés, levélváltás ügyvéd vagy bíróságon kívüli közvetítő
igénybevétele nélkül költségeket minimális mértékben indukál. Ha a bírósági eljárás előtti,
felek közötti egyeztetés ügyvéd vagy nem bírósági közvetítő nélkül történik, az ő eljárási
költségük merülhet fel, de ha még ezen szakaszban sikerül a jogvitát eredményesen lezárni, a
bíróság előtt felmerülő további költségektől (eljárási illeték, ügyvédi munkadíj, szakértői díj,
tanú megjelenésével összefüggő díj) mentesülhet a fél. Az állam felelőssége nemcsak a joghoz
jutás bíróság előtti jogérvényesítésének a megteremtése, hanem a bírósági szakasz előtti, azt
megelőző vitarendezési csatornák kialakítása, és annak vagy azoknak a későbbi potenciális
jogalanyokkal való megismertetése.
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A RENDELKEZÉSI JOG ASPEKTUSAI AZ ELSŐFOKÚ
POLGÁRI PERES ELJÁRÁSBAN
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Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntető- és Polgári Eljárásjogi
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Absztrakt
A rendelkezési elv a fél azon jogát jelenti, miszerint a polgári peres eljárás során a fél határozza
meg az eljárás megindítását, személyi és tárgyi feltételeit, illetve részben az eljárás kereteinek
meghatározását. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény által – a törvény
hatályba lépésétől a rendszerváltozásig – meghatározott szocialista rendelkezési jogot
felváltotta a demokratikus jogállamokban ismert rendelkezési jog elve, amelyet az
Alkotmánybíróság az önrendelkezés jogából vezetett le, hiszen az eljárásjogi értelemben vett
rendelkezési jog annak egyik aspektusa. A rendelkezési joggal kapcsolatos értelmezés a
jogirodalom és a jogalkalmazás szempontjából is legjelentősebben a rendszerváltozáskor
változott meg. A 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével a rendelkezési jog törvényi
definíciója elvontabb lett, azonban a joggyakorlat és a jogirodalom által tett alapvetéseket
megtartotta. A polgári peres eljárás alapvető struktúrájának megváltoztatása és így az egyes
jogintézmények módosítása, kiegészítése, illetve új - a magyar polgári perjog által eddig
ismeretlen - jogintézmények bevezetése indokolttá teszi a rendelkezési jog értelmezését és annak
bemutatást az egyes jogintézményekkel összefüggésben. Rendelkező cselekményeknek tekintjük
különösen a kereseti kérelem előterjesztését, a keresetváltoztatást, módosítást, a
viszontkeresetet, a jogról való lemondást, illetve elismerést, az egyezségkötést vagy például a
kereseti kérelemtől történő elállást. Álláspontom szerint a rendelkezési jog tartalmának
megvizsgálása, meghatározása az új polgári perrendtartás hatályba lépése miatt időszerű és
szükséges. Azonban a rendelkezési jognak az egész törvénykönyvre történő elemzése –
terjedelme és összetettsége miatt – jelen tanulmányban nem célszerű, így jelen esetben a
rendelkezési jogot, mint alapelvet az elsőfokú eljárásra vetítve és arra leszorítva vizsgálom
meg.
Kulcsszavak: Rendelkezési jog, 2016. évi CXXX. törvény, elsőfokú eljárás, rendelkező
cselekmények
Bevezető
A polgári jog által körülhatárolt jogainkat, a polgári jogi jogvita keretében csak úgy tudjuk
megvédeni, ha igénybe vesszük a polgári eljárásjog által számunkra kínált jogvédelmi
eszközöket. Ezen eljárások megfelelő szintű és minőségű szabályozása magas
relevanciaszinttel rendelkezik, hiszen a megfelelő eljárásjogi szabályozás hiánya esetén a
polgári jog által biztosított anyagi jogaink körülhatárolt jogaink kiüresednének. [1]
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A jogalkotó szerint új polgári perrendtartást azért volt szükséges megalkotni, mivel a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: régi Pp) ugyan már nem azt a
szocialista perjogot és az abba belefoglalt célt – nevezetesen az anyagi igazság kiderítését tartalmazta, amely érdekében létrejött a törvény, hanem az eljárás jogszerűsége volt a cél,
azonban a törvény többszöri és jelentős módosításai oda vezettek, hogy a törvény már nem
alkotott egy egységes eljárásjogi szabályozást. A törvény szabályozási elemei mégis
behatárolják a módosítási lehetőségeket, mivel a folyamatos módosítások a törvény
koherenciáját megszüntetik, valamint nem adnak lehetőséget a perjog továbbfejlesztésére,
korszerűsítésére. A régi Pp.-t több mint százszor módosították, amely a jogértelmezés
nehézségeihez vezetett, valamint az elmúlt években az igen erőteljes jogalkotás miatt megújult
a szabályozási környezet. Azonban ezen új jogszabályok alap vagy háttérjogszabályaként [2],
[3], [4] – a polgári perrendtartásról szóló törvény kerül alkalmazásra, ezért ezen eljárások
hatékony és időszerű lefolytatásához elengedhetetlen egy új törvény megalkotása. [5]
Wopera Zsuzsa, a polgári perrendtartás reformjáért felelős miniszteri biztos szerint nem az a
gond a még hatályos polgári perrendtartással, hogy az 1952. évben lépett hatályba, hanem hogy
a polgári eljárásban az egységes perszerkezet érvényesül, amely lehetővé teszi azt, hogy adott
esetben akár közvetlenül a tárgyalás berekesztése előtt a felek keresetüket megváltoztassák, új
bizonyítékot tárjanak a bíróság el és így az eljárás lezárása helyett annak elhúzódását
eredményezi ez a fajta perbeli magatartás. [6] Véleményem szerint az új eljárásjogi szabály
létrehozásának indoka a két indoklásban közösen, nem pedig külön-külön keresendő. Az új
jogszabályi környezet és a bírósági eljárások elhúzódásának megakadályozása közösen
alapozza meg új jogszabály megalkotását, mivel ezek az indokok összefüggnek, tekintettel arra,
hogy amennyiben az egyes joganyagok szervesen kapcsolódnak a polgári perrendtartáshoz,
akkor azok megfelelően tudják a bírósági eljárás helyett más eljárásokra utalni az esetlegesen
felmerülő jogi konfliktusokat, amelynek köszönhetően a bíróságok ügyterhe is csökken.
A 2016. évi CXXX. (Továbbiakban: Pp.) törvény elfogadásával a törvényhozó több
koncepcionális változást is eszközölt a régi PP.-hez képest, mint például a professzionális per,
a perkoncentráció elve vagy például az osztott perszerkezet. Itt kell megemlítenünk, hogy a
szocialista perjog értelmében az osztott perszerkezet az eljárásokat csak lassította, mivel
formalizmusával és bonyolultságával a peres eljárás hatékonyságát csökkentette. [7] Az osztott
perszerkezet újbóli bevezetését a jog által szabályozott életviszonyok drasztikus megváltozása
és az elmúlt évtizedben megfigyelhető peres eljárások meghosszabbodása indokolta, mivel az
eljárások egyes szakaszainak formális lezárása a perelhúzás „taktikáját” ellehetetleníti.
A Pp. 2015-ben elfogadott koncepciója egyértelművé tette, hogy szükséges az alapelveket
külön a kódexben is szabályozni, hiszen azok kiemelt szerepet töltenek be a törvény
alkalmazásában, értelmezésében, illetve esetleges későbbi fejlesztésében. A Pp. alapelveket
tartalmazó fejezet kizárólag azokat az alapelveket nevesíti, amelyek a peres eljárás egészében
érvényesülnek – tehát nem csak egy meghatározott eljárási részt befolyásolnak, mint például a
szabad bizonyítás elve, amely csak és kizárólag a bizonyítási eljárásra korlátozódik – illetve
amelyeknek az egész törvényre nézve hatásuk van. Ezek az elvek az eljárási törvény egészét,
tehát minden részletszabályt áthatnak. Megállapítható, hogy a törvény – a jogalkotó indokolása
és annak vizsgálata alapján is – törekedik az alapelvek számának csökkentésére, valamint
mindél magasabb absztrakciós szint elérésére, annak érdekében, hogy az alapelvek alkalmazása
minden részletszabályra lehetséges legyen. [8]
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Az alapelvekkel kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy az egyik legfontosabb elv –
véleményem szerint a legfontosabb elv – a felek rendelkezési elve, amely a leginkább kifejezi
a feleknek és a bíróságnak a per tárgyához való viszonyát. A bíróság és a felek viszonya a
polgári per olyan alapkérdése, amelynek helyes megoldása évszázadok óta foglalkoztatja a
polgári eljárásjog művelőit. A kérdésre adandó válasz alapján a polgári pernek két alaptípusát
különböztethetjük meg: az egyikben a peres felek általában korlátozás nélkül rendelkezhetnek
a perbe vitt anyagi és eljárási jogaik felett, sőt a per menetének az irányítása is az ő kezükben
van, míg a másik esetben a bírói hatalom, a hivatalbóliság érvényesül a per során, nemegyszer
a felek akarata ellenében is. A modern polgári perjog történetében e két alaptípusnak többféle
változata alakult ki. A hetvenes-nyolcvanas évek polgári eljárásjogi reformjai, illetve
reformtörekvései során a liberális értékeket őrző polgári perrendtartásoknál (francia, német,
olasz) a bírói felelősséget növelı, míg a szocialista polgári eljárásjogban – ha sokkal
halványabban is – a felek felelősséget növelı irányzatok bontakoztak ki. A kilencvenes évektől
kezdve már az eljárási modellek konvergenciájáról beszélhetünk. A volt szocialista
országokban megkezdődött a bíróságok polgári perbeli szerepének a csökkentése, a bíróság és
a peres felek viszonyában a túlméretezett bírói hatalom leépítése. Ugyanakkor a liberális
permodell fellegvárát jelentı common law jogrendszerben kibontakozott a „judicial case
management” gondolata, amely a bírót ki akarja mozdítani a hagyományos passzivitásából. A
fejlődés mindkét irányból a kiegyensúlyozott bírói hatalom, a felek és a bíróság modern
együttműködése felé tart. [9]
Napjainkban a legnagyobb indukáló erő az Európai Unió, mivel az egységes piac elérése,
tökéletesítése érdekében a polgári igazságszolgáltatásban is jelentős előrelépés történt és ennek
megfelelően - illetve annak, hogy az egyes tagállamokban folytatott eljárások során hozott
határozatokat más tagállamok bíróságai, hatóságai is elfogadják, végrehajtsák – az egyes
tagállami eljárásjogi kódexeket is közelíteni kell egymáshoz véleményem szerint. A tagállami
eljárási kódexek – amelyekben szerepel – az alapelvek szabályozása, annak egymáshoz való
közelítése lenne az üdvözlendő, hiszen ezek az alapelvek az egész eljárást áthatják és azok
egymáshoz való közelítésével egyben az egyes eljárásjogi jogintézmények szabályozása,
alkalmazása is közelítene egymáshoz. Jelen tanulmányomban célom, hogy a rendelkezési
alapelv egyes jogintézményekre gyakorolt hatását, megjelenését esetleges szerepét határozzam
meg.
A kereseti kérelem előterjesztése
A kereseti kérelem benyújtásával a felperes a peres eljárás kereteit határozza meg, mivel a
határozott kérelmével pontosan megjelöli azt az anyagi jogi igényt, amelyet érvényesíteni
kíván. Ezen állítások a régi Pp. és a most hatályos Pp.-re is igaz, azonban a hatályos jogszabály
sokkal egzaktabban, precízebben határozza meg a kereseti kérelem kötelező tartalmi elemeit.
A törvény a keresetlevél tartalmi követelményeit úgy határozza meg, hogy a bíróság és az
alperes számára valamennyi anyagi- és eljárásjogi adat a kereset tárgyalhatóságához azonnal
rendelkezésre álljon, így szükségtelen legyen minden - jelentős idő- és költségvonzattal járó hiánypótlási és egyéb tevékenység. Ez egyben az alperes részére lehetővé és elvárhatóvá teszi
a teljes körű ellenkérelem előterjesztését. A törvény a fél rendelkezési jogára hangsúlyosan
építő koncepció szellemével összhangban kötelezővé teszi az érvényesíteni kívánt jognak, az
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igény anyagi jogi jogalapjának az egyértelmű nevesítését, ami azt jelenti, hogy a
keresetlevélben meg kell jelölni, hogy melyik felperes, melyik alperessel szemben milyen
jogalapon, milyen jogot kíván érvényesíteni. A törvény ezzel is azt juttatja kifejezésre, hogy a
felperesnek kell a bíróság felé egyértelműen kijelölnie azon jogvédelmet, amelyet a bíróságtól
kér, és amitől a bíróság - a fél rendelkezési joga folytán - nem térhet el. [10]
A Pp. hatálybalépését követő öt hónapon belüli gyakorlat alapján kijelenthető, hogy
amennyiben a fél nem teszi meg a szükséges bizonyítási indítványait vagy a keresetlevélben
szereplő nyilatkozatát bizonyítékkal nem támasztja alá, akkor a bíróság a keresetlevelet
visszautasítja, amennyiben a fél jogi képviselővel jár el – hiszen jogi képviselőtől elvárható a
törvénynek teljes mértékben megfelelő kereset benyújtása – a törvény alapján. Véleményem
szerint ez az egzakt és rendkívül aprólékosan meghatározott feltételrendszer a bíróságok általi
tömeges visszautasításokat fogja eredményezni. [11] Újdonság az új Pp.-ben – annak nyelvtani
értelmezése alapján – a bizonyítékok csatolása a keresethez, hiszen az új jogszabály a
keresetlevél zárórészében kötelezővé teszi azt, hogy a felperes a zárórészben feltüntetett
tényeket - mint például a pertárgyértéke vagy a bíróság hatásköre, illetékessége –
bizonyítékokkal támassza alá. Amennyiben szűk jogértelmezéssel él a jogalkalmazó, akkor ez
azt jelenti, hogy természetes személy alperes esetén már a kereset megküldése során szükséges
a személyi okmányok másolatának becsatolása. Itt merül fel a kérdés, hogy ezt valójában
hogyan lehetne kivitelezni, hiszen az alperes és a felperes közt felmerült jogvita miatt nem
valószínűsíthető az, hogy az alperes az ellenne indítandó per „érdekében” személyi okmányait
átadja a felperesnek. A felperes lehetősége az, hogy a lakcímnyilvántartó hatóságtól kikéri a
felperes adatait, azonban ez költség és időigényes, amely a Pp. szellemiségével ellentétben – ha
nem is kirívóan nagy mértékben – de megdrágítja a peres eljárást, illetve az az előtti eljárást.
További kérdésként merül fel, hogy a pertárgyérték alapjául vett követelést pontosan hogyan is
lehet bizonyítani, hiszen egy szerződésen alapuló követelésnél egyszerűen a felperes benyújtja
a szerződés másolatét, azonban, ha egy ingatlan a per tárgya, akkor annak értékének
meghatározásakor elegendő-e a felperes állítása az ingatlan értékéről vagy szükséges
értékbecslő véleményét a keresethez csatolni. Tekintettel arra, hogy a Pp. kimondott célja a
perhatékonyság, az eljárások gyorsítása így véleményem szerint az indokolatlan, felesleges
bizonyítástól a feleket a bíróságnak meg kellene „kímélnie” és így a peres eljárás költségeit is
redukálni tudja.
Problémaként merült fel a keresetlevelek tagolása is, hiszen a korábbi szabályozáshoz képest
az új Pp. három jól elhatárolható részre bontotta a keresetet. [12] Találkozhattunk olyan ítélettel,
amely visszautasította a jogi képviselővel eljáró felperes keresetét, amiatt mert az nem a Pp.ben meghatározott sorrendben tartalmazta a kötelező tartalmi elemeket. Ezzel a jogértelmezési
problémával foglalkozott a Kúria elnöke által felállított az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel
foglalkozó konzultációs testület. A Pp. a keresetlevelet három, egymást logikus sorrendben
követő szerkezeti egységre bontja (bevezető, érdemi és záró rész). A keresetlevél szerkezeti
egységekre való felbontásával a jogalkotó az ismertetett célok elérése érdekében a keresetlevél
áttekinthetővé tételével a perek hatékony lezárását kívánta előmozdítani. A Pp.-ben szereplő
szerkezeti tagolásból azonban – erre vonatkozó kifejezett jogszabályi előírás hiányában – nem
következik, hogy a felperesnek minden szerkezeti egységet külön címmel kell ellátnia,
elegendő, ha a keresetlevél felismerhetően, jól áttekinthetően tartalmazza mindhárom
szerkezeti egységet. A keresetlevél visszautasításáról a Pp. 176. §-a rendelkezik, amely
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paragrafus (1) bekezdés j) pontja egyértelmű: akkor kell visszautasítani a keresetlevelet, ha az
nem tartalmazza a 170. §-ban, illetve a törvényben előírt egyéb kötelező tartalmi elemeket,
illetve alaki kellékeket. Amennyiben tehát a keresetlevél mindezeket tartalmazza és csak az
egyes szerkezeti egységek címének feltüntetése hiányzik, vagy az egyes szerkezeti egységeken
belül a tartalmi elemek nem a felsorolás szerinti sorrendben követik egymást, a keresetlevél
visszautasítására nincs mód. [13] Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs
testület állásfoglalása alapján kijelenthető, hogy a kereset visszautasítását nem alapozza meg
az, ha a jogi képviselő nem a Pp.-ben meghatározott sorrendben és külön címmel ellátva nyújtja
be a keresetét, hiszen a törvény alapján a követelmény az, hogy minden ott felsorolt kötelező
tartalmi elemet az tartalmazzon.
Abban az esetben, ha a felperes az alperessel szemben több kereseti kérelmet foglal egybe,
akkor tárgyi keresethalmazatról beszélünk, amelynek két fajtája van. [14] Az egyik a
látszólagos tárgyi keresethalmazat, a másik pedig a valódi tárgyi keresethalmazat. A látszólagos
tárgyi keresethalmazattal kapcsolatosan meg kell jegyeznünk, hogy a Pp. által megengedett
látszólagos tárgyi keresethalmazat esetén ellentmondásos a perjogi megítélése annak, ha a
felperes vagylagosan terjeszti elő a tartalma szerint eshetőleges keresethalmazatát, illetőleg
annak is, ha a felperes az egymással eshetőleges kapcsolatban álló több kereseti kérelmét olyan
sorrendben terjeszti elő, amely logikailag helytelen. Eshetőleges keresethalmazat esetén a
felperesnek úgy van több keresete, hogy a keresetek létezése egymástól függ, mert a felperes
feltételesen, az elsődlegesen kért keresetének alaptalansága esetére terjeszt elő másik másodlagos, harmadlagos stb. - keresetet. A látszólagos tárgyi keresethalmazat másik típusa, a
vagylagos kereset esetén - a felperesnek több egymást kölcsönösen kizáró keresete van úgy,
hogy azok elbírálási sorrendjét nem kell meghatároznia - a kérelme arra irányul, hogy a bíróság
az egyik keresetét teljesítse. Ha az eshetőleges keresethalmazatot tartalmazó kérelmét a fél nem
a bíróság által helyesnek tartott sorrendben terjesztette elő, akkor a bíróság az anyagi pervezetés
szabályai szerint gyakorolhatja azt a jogát, hogy rávezesse a felet az eshetőleges keresetek
megfelelő sorrendben való előterjesztésére. Ez, az anyagi jogi kérdéseket felvető hiányosság
ugyanis nem lehet indok a keresetlevél visszautasítására akkor, ha a felperes a bíróság felhívása
ellenére is ragaszkodik az általa megjelölt sorrendhez. [15]
A látszólagos tárgyi keresethalmazattal szemben a Pp. 173. § (1) bekezdése a valódi tárgyi
keresethalmazat esetét szabályozza, amely alapján valódi tárgyi keresethalmazat akkor
terjeszthető elő, „ha a keresetek ugyanabból vagy - ténybeli és jogi alapon - összefüggő
jogviszonyból erednek és a keresetek között nincs olyan, amelynek elbírálása más bíróság
kizárólagos illetékességébe tartozik.” Ezzel szorosan összefüggő kérdésként merült fel, hogy
vajon a fizetési meghagyásban több parkolási, személyszállítási, illetve közüzemi díjak
együttes érvényesítése valódi tárgyi keresethalmazatnak tekintendő, avagy sem. A Civilisztikai
Kollégiumvezetők Országos Értekezletének – amely 2018. május 3. napján volt – állásfoglalása
alapján azonos kötelezettel szemben egy ingatlanon keletkező különböző közüzemi
díjköveteléseit, vagy különböző parkolási eseményekből származó díj- és pótdíjkövetelését,
illetve több személyszállítási szerződésből eredő díj- és pótdíjkövetelését egy fizetési
meghagyásban érvényesíteni kívánó jogosult esetében a jogosult azonos kötelezettel szemben,
egy ingatlanon keletkező több különböző közüzemi díjkövetelése, vagy parkolási
eseményekből, illetve személyszállítási szerződésekből származó díj- és pótdíjkövetelése a Pp.
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173. § (1) bekezdése szerinti valódi tárgyi keresethalmazatot alkot és egy fizetési
meghagyásban érvényesíthető. [16]
Az általam fent említett jogalkalmazási problémák véleményem szerint szorosan összefüggnek
a felek rendelkezési jogosítványaival is és így a rendelkezési alapelvvel. Nem lenne célszerű,
ha a jogalkalmazói jogértelmezés a felek rendelkezési jogait korlátozná, illetve olyan
feltételeket támasztana, amelyek miatt a felek anyagi jogaikat csak nehezen tudnák
érvényesíteni. Véleményem szerint azonban a fentebb felsorolt jogalkalmazói vélemények,
állásfoglalások nem korlátozzák a felek rendelkezési jogát, inkább a Pp. tág jogértelmezésével
szembesülhetünk, amely így lehetővé teszi a minél hatékonyabb jogérvényesítést.
Az írásbeli beadványok benyújtása
A törvény újítása a perfelvételi tárgyalás írásbeli előkészítése azzal, hogy az írásbeli előkészítés
mértékéről a bíróság az ügy konkrét sajátosságaihoz igazodóan határozhat. A törvény a
perfelvétel koncentrált menete érdekében meghatározza az írásbeli előkészítés keretében
kötelezően benyújtandó, illetve a bíróság felhívására benyújtható perfelvételi iratok tartalmát.
[17] A perfelvételi eljárásban kötelezően benyújtandó a felperes részéről az eljárást megindító
kereset, míg az alperes oldaláról a keresettel szembeni ellenkérelem. Az alperes írásbeli
ellenkérelmének tartalmi elemeit a törvény, ugyanúgy, mint a kereset esetében három
különböző részre osztja – bevezető rész, érdemi rész, záró rész – amelyeken belül meghatározza
az egyes kötelező tartalmi elemeket. A törvény újítása az, hogy az ellenkérelem kötelező
tartalmi elemeit meghatározza, valamint az is, hogy annak előterjesztését általánosságban
kötelezővé teszi, tehát az írásbeli ellenkérelem benyújtása a „fő” védekezési forma a szóbeli
jognyilatkozatokkal szemben. A hatékony és a koncentrált pervitel érdekében az ellenkérelmet
a kereset „párjának” tekinti a Pp. és ahhoz hasonló tartalmi és tagolási követelményeket ír elő.
A törvény lényeges újítása, hogy az ellenkérelemmel kapcsolatban elvárás az érvényesíteni
kívánt joggal szembeni anyagi jogi kifogás előterjesztése. Az anyagi jogi kifogás (semmisségen
vagy megtámadáson alapuló érvénytelenségi kifogás, szavatossági kifogás, elévülési kifogás,
kivéve a beszámítási kifogás) olyan, a fél által perbe vitt anyagi jogi hivatkozás, amely jellege
folytán a keresetlevélhez hasonló módon megköveteli annak anyagi jogi jogalapjának és
ténybeli alapjának előadását ahhoz, hogy az érdemben elbírálható legyen. [18] Meg kell
említenünk az írásbeli ellenkérelem zárórészét, hiszen a Pp. előírja az alperesnek azt, hogy a
felperes állítási szükséghelyzettel, illetve bizonyítási szükséghelyzettel kapcsolatos
nyilatkozataira válaszoljon, azzal kapcsolatosan a szükséges bizonyítást, állítást tegye meg
vagy a megtagadásának indokait, bizonyítékait csatolja az ellenkérelméhez.
Azzal, hogy az ellenkérelmet írásban kell benyújtani több előnyt is elér hatályos jogunk, mint
például, hogy a bírósági meghagyás már tárgyalás nélkül kibocsátható, a per akadálya hamarabb
kiderül, mint a korábbi peres eljárásokban és így a következményét tárgyaláson kívül is el lehet
intézni, valamint az első tárgyalást nem a kereset és az ellenkérelem előadásával és annak
jegyzőkönyvvezetésével kell megkezdeni és így a tárgyalás ideját elhúzni. [19]
A Pp. további újítása, hogy nevesíti a perfelvételi eljárás során előterjeszthető további iratokat.
Az alperes ellenkérelmét – amennyiben a bíróság további írásbeli perelőkészítést rendel el – a
felperes válaszirata követi, majd erre az alperesnek viszonválasz formájában van lehetősége
saját nyilatkozatát megtennie.
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A perfelvételi iratok benyújtására a Pp. 203. § írja elő az alábbi kötelezettségeket:
(1) A fél perfelvételi iratot - ideértve a 63. alcím szerinti perfelvételi iratokat is - akkor
terjeszthet elő, ha arra a bíróság felhívta, vagy azt törvény lehetővé teszi. Az ennek
megsértésével előterjesztett irat - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - hatálytalan.
(2) Ha a fél az e törvényben vagy a bíróság felhívásában meghatározott valamely perfelvételi
nyilatkozatot nem tüntet fel a perfelvételi iratban, úgy kell tekinteni - mindaddig, amíg
nyilatkozatot nem tesz -, hogy
a) a fél az ellenfél érintett tényállítását, jogállítását, illetve bizonyítékát nem vitatja, az ellenfél
érintett kérelme, illetve indítványa teljesítését nem ellenzi, kivéve, ha korábban ezzel ellentétes
nyilatkozatot tett, és
b) a fél keresete vagy ellenkérelme megalapozásához nem kíván, illetve nem tud az érintett
perfelvételi nyilatkozat szerinti tényállítást, jogállítást, kérelmet, bizonyítékot vagy bizonyítási
indítványt előterjeszteni.
(3) Ha a bíróság a felet valamely perfelvételi irat előterjesztésére először hívja fel, egyidejűleg
figyelmezteti az irat hiányosságának, előterjesztése elmulasztásának a következményeire.
(4) Több - ugyanolyan vagy eltérő fajtájú - perfelvételi iratot külön beadványban kell
előterjeszteni.
(5) A bíróság a perfelvételi tárgyalás kitűzését követően előterjesztett perfelvételi iratot
kézbesíti a feleknek, ha pedig a kézbesítés a perfelvételi tárgyalás határnapjáig már nem
lehetséges, azt a tárgyaláson adja át.
Ahogy azt már korábban említettem a hivatkozott 203. § paragrafus jelentős újítást tartalmaz a
korábbi eljárási rendhez képest, hiszen a bíróság felhívása alapján van lehetősége a feleknek
iratok előterjesztésére. Ezeket az iratokat nem lehet egy beadványban benyújtani, hiszen azok
különböző típusú beadványok lehetnek – válaszirat, beszámítás, viszontkereset stb. –és így
azok együttes kezelése nehézkes lenne, illetve az eljárás során a bíróság feladatát is
megnehezíteni. A törvény alapján megállapítható, hogy bírósági felhívás nélkül benyújtott
perfelvételi irat hatálytalan, amelynek célja az, hogy a felek rendelkezési jogukkal ne éljenek
vissza és így ne árasszák el a bíróságot felesleges iratokkal, mert azokkal az eljárás idejének
elhúzását tudnák megvalósítani. Ezzel kapcsolatban azonban megjegyzendő, hogy a
perfelvételi tárgyaláson a perfelvételi bármely perfelvételi nyilatkozat hatályosan
előterjeszthető, tehát amennyiben a félnek a bíróság nem engedélyez további perfelvételi irat
csatolását, akkor azt a fél megteheti a perfelvételi tárgyaláson, akkor is ha annak tartását a
bíróság nem látta szükségesnek, hiszen a fél kérelmére [20] perfelvételi tárgyalást a bíróságnak
kell tartania. [21]
A perfelvételi irat alaki hiányossága estén nem visszautasításnak, hanem hiánypótlásnak van
helye, azonban, ha az irat érdemi hiányosságban szenved, akkor a bíróság azt tartalma alapján
fogja figyelembe venni az eljárás során. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a fél az
ellenfél tényállítását, jogállítását, bizonyítékait nem vitatja, indítványának teljesítését nem
ellenzi, kivéve, ha korábban azzal ellentétes nyilatkozatot tett. A perfelvétel irat
visszautasításának hiánya lényegében a peres eljárást egyszerűsíti, gyorsítja. [22]
A törvény a korábbi eljárásjogi szabályozás hiányosságait pótolta, azzal, hogy az alperes
viszontkeresetét önálló eljárásjogi jogintézményként kezeli. A Pp. bevezette a viszontkeresetlevél fogalmát. amelyre a keresetlevéllel és a kereset tárgyalásával lényegében azonos
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szabályozást tartalmaz, tekintettel arra, hogy a viszontkeresetet tartalmazó viszontkeresetlevéllel az alperes „viszont-pert” indít. Ennek megfelelően a törvény lényeges változtatása,
hogy viszontkeresetet az alperes nem szóban az első tárgyaláson adja elő, hanem a keresettel
egyezően csak írásban terjesztheti elő és időbeli korlátként az ellenkérelemre nyitva álló
határidő került meghatározásra. A viszontkereset előterjesztésre szolgáló perfelvételi irat
tartalmi követelményeire a keresetlevélre vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni a törvény.
[23]
Az új polgári eljárásjogi rend - jelen jogintézményeknél is - sokkal pontosabb, egzaktabb
fogalmakat használ, mint korábbi perjogunk. A bírói hatalom véleményem szerint a felek
rendelkezési jogának „kárára” növekszik, amely azonban egy jogalkotói válasz volt, a
perelhúzás érdekében kifejtett joggyakorlatra, így annak szükségessége véleményem szerint
alátámasztható. A túlzottan szabad rendelkezési jog a felek oldalán oda vezetett, hogy sokszor
a bírósági eljárások partalanná váltak és elhúzódtak, amely végső soron a pervesztes fél
költségeiben csapódott le az eljárás végeztével. Álláspontom szerint indokolható az, hogy a
felek rendelkezési jogát a kereseti kérelem és az érdemi ellenkérelem benyújtását követően a
bírói hatalom megerősítésével korlátozzák.
Egyezség a polgári perben
Az egyezséggel kapcsolatos szabályokat a Pp. a korábbai szabályozáshoz képest cizelláltabban,
több helyen rendezi. Ez annak is köszönhető, hogy az egyezségi kísérlet perindítás előtt nevet
viselő polgári nemperes eljárást is szabályozza hatályos polgári perrendtartásunk. Ezen kívül
az egyezséggel kapcsolatos szabályokat – az elsőfokú eljárással kapcsolatban – a perfelvételt
lezáró perfelvételi tárgyalás cím ,illetve az egyezség cím alatt találjuk. A régi Pp. 121/.§ szerinti
peren kívüli elintézés kötelező megkísérlésére vonatkozó szabályozást a törvény elhagyja,
mivel a gyakorlatban nem váltotta be a hozzá fűzött pozitív várakozásokat. A peren kívüli
elintézés és perelterelés érdekében a törvény olyan megoldást alkalmaz, amely az egyeztetés
lefolytatásában nem hagyja magára a vitában álló feleket, hanem intézményesített és
professzionális kereteket kínál az alternatív vitarendezésre, emellett az esetleges megállapodás
végrehajthatóságát is biztosítja. [24]
A régi Pp. az egyezségi kísérletre történő jogintézményt a 127.§ alatt tárgyalta, amelyet azonban
hatályos polgári perrendtartásunk eltérő szerkezeti egységben tárgyalja, kiemelve azt, hogy az
egyezségi kísérlet a pert megelőző, azt kiváltó funkcióval rendelkező jogintézmény. A Pp. az
egyezségi kísérletre idézés két estkőrét szabályozza, az egyik amikor közvetítői eljárás
megelőzi, míg a másik amikor közvetítői eljárás nem előzi meg az egyezségi kísérletre történő
idézést. A szabályozással kapcsolatos újdonság, hogy az egyezségi kísérletre történő idézést
nem csak járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben, hanem törvényszék hatáskörébe tartozó
ügyekben is lehet kérni, vagyis az egyezségi kísérletre történő idézés lehetőségét kiterjeszti a
jogalkotó ezzel a megoldással. Az egyezségi kísérletet megelőző közvetítői eljárás esetében a
jogi képviselet nem kötelező, amely kiterjed a törvényszék előtti egyezségi kísérletre történő
idézés eljárására is, azonban amennyiben az eljárást nem előzi meg közvetítői eljárás, úgy a
jogi képviselet kötelező. A szabályozás lényeges eltérést mutat az eljárás lezárásával
kapcsolatban, hiszen amennyiben a felek között nem jön létre egyezség, úgy az eljárást a
bíróság megszüntetni, szemben azzal a megoldással, amit a régi Pp. alkalmazott, miszerint a
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keresetet a felperes szóban előadhatta. Megszűnik tehát a peres eljárásba történő átfordulás
lehetősége. [25]
A régi Pp. szabályozását megtartva hatályos jogunk is arra ösztönözi a bíróságokat, hogy az
ésszerű időn belül történi vitarendezés érdekében a felek közötti egyezségkötés lehetőségét
mozdítsák előre. A felekben az egyezség megkötése általában nagyobb megnyugvást jelent,
mint az ítélet, hiszen az egyezség mindkét fél számára elfogadható, rendszerint előnyökkel járó
megállapodás. A feleknek lehetőségük van arra, hogy jogvitájuk egy részét rendezzék egyezség
formájában, ekkor az eljárást a további igények tekintetében kell folytatni. A régi Pp. által
kimondott elvet is tovább viszi hatályos jogforrásunk, amikor előírja, hogy mind a perbeli
egyezség, mind pedig a közvetítő által létrehozott megállapodás is a bíróság ellenőrzése mellett
jöhet létre perbeli egyezségként. [26] Az egyezség jogintézményét hatályos jogunk nem
változtatta meg, azt a régi tartalommal átültette.
Összefoglaló
Az új Pp. a rendelkezési alapelvhez tartozó kérelemre történő eljárás elvét külön szabályozza,
amely azonban véleményem szerint nem támogatható, hiszen a kérelemre történő eljárás és a
kérelemhez kötöttség szorosan összefüggő két elv, amelyeket valójában egy egységben a
rendelkezési alapelv testesít meg. Jelen tanulmányban a rendelkezési alapelv részeként
tekintem a kérelemre történő eljárás elvét, amely hangsúlyos alapelv az eljárást megindító
kereseti kérelem esetében. Az új Pp. rendelkezési alapelvet magába foglaló rendelkezései – 1.§
(2) bekezdése és a 2.§ - a következők:
„A bíróság az e törvény hatálya alá tartozó jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el. A
felek szabadon rendelkeznek perbe vitt jogaikkal. A bíróság - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - a felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van.”
Észrevehető, hogy az új szabályozás sokkal tömörebben fogalmaz a rendelkezési alapelvvel
kapcsolatban és annak egy részét a „törvény hatálya” címszó alatt helyezi el, ami – ahogy már
említettem – nem megfelelő, hiszen az alapelv koherenciáját szünteti meg azáltal, hogy annak
részeit külön kezeli. A rendelkezési alapelv veleje a felek által megtett cselekményekben vehető
leginkább észre, mint például a kereseti kérelem előterjesztése, a keresetváltoztatás,
keresetkiterjesztés, a viszontkereset indítása, elállás a keresettő, a jogról lemondás, elismerés,
egyezség kötése, amiket a fentebb már kifejtettem.
A tanulmányban leírt jogintézményekkel kapcsolatban mindenhol hangsúlyos kérdés a
rendelkezési jog és a bírói hatalom kapcsolata, hogy azok az adott szabályozást mennyiben
alakítják. Elmondható, hogy minden rendelkezésben a felek rendelkezési jogának korlátozása
figyelhető meg, azonban nem túlzó módon, hiszen a törvény egyik célja a perhatékonyság
növelése, de ezt nem oly módon teszi meg, hogy azzal a felek rendelkezési jogát minimálisra
csökkentse. A régi Pp. nagy utat tett meg a rendelkezési jog szabályozásával kapcsolatban,
hiszen az abszolút bírói hatalomtól – amely a régi Pp. alapkoncepcióját jellemezte, hiszen a
szovjet Pp.-t alapul véve diktatórikus rendszerben került hazánkban bevezetésre, amelynek
politikai hatása erőteljesen érezhető volt – a felek szinte teljes rendelkezési szabadságáig – az
1995-ös és 1999-es Pp. novellák a demokratikus jogállam követelményeihez igazították, amely
véleményem szerint talán „túl” jól sikerült – terjedt. Ezt követően az új Pp. a rendelkezési
alapelvet és az abból fakadó rendelkezési jogot sokkal jobban általános szinten határozta meg,
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azonban az egyes jogintézményeknél – kereset benyújtása, módosítása, beadványok benyújtása,
egyezség – sokkal szűkebben húzta meg a felek rendelkezési jogának korlátait.
Kengyel Miklós által kialakított inga módszer [27] - ami szerint a rendelkezési jog és a bírói
hatalom között egy inga van, amely mindig az egyik irányba kileng – alapján véleményem
szerint a hatályos Pp. a felek rendelkezési jogát középen helyezte el, azt megfelelő mértékben
korlátozza, úgy, hogy a felek anyagi jogosultságai a peres eljárások során nem sérüljenek.
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Absztrakt
A kutatási területemhez kapcsolódva a migráció kockázati rendszerét vizsgálom a megvalósított
bűncselekmények vonatkozásában. Ennek alapját a XXI. század legnagyobb kihívása, az egyre
fokozódó migráns válság generálja. A kutatásom interdiszciplináris jellegű, amelyben
büntetőjogi, kriminológiai, szociológiai, valamint pszichológiai szakirodalmakat is
felhasználok. A vizsgálódás bevezető részében elsőként a fogalmi meghatározásokat
részletezem. A tanulmány további részében a migráció által kiváltott bűncselekmények
kategorizálásával foglalkozom. A vizsgálódás egyik részét a migránsok által elkövetett
bűncselekmények (lopás, rablás, szexuális erőszak, határzár tiltott átlépése) képezik. Ezen
cselekményekkel, valamint a média befolyásoló hatásával a lakosság körében egyre nagyobb
félelmet keltenek és okait jelenthetik a társadalomban megjelenő, sztereotípiák hatására
kialakuló xenofóbiának. Kitérek továbbá az ezzel összefüggő beilleszkedési nehézségekre és az
etnikai különbségekre is. A kutatás másik oldalát pedig, azok a bűncselekmények jelentik,
melyeket a migráns válságot felhasználók követnek el és melynek során a migránsok válnak
áldozattá (embercsempészet, gyűlölet beszéd, diszkrimináció, fizikai erőszak, feketemunka). A
tanulmány összegző részében, statisztikai adatok alapján, választ keresek azon kérdésre, hogy
a társadalmi előítéletek alapját milyen mértékű külföldi ember által elkövetett bűncselekmény
képezi. Továbbá a két oldal összehasonlításával vizsgálom, hogy valóban a bevándorlók
egyenesen arányosan ellenségei lehetnek- e csak a befogadó országnak?
Kulcsszavak: migráció, terrorizmus, elkövető, áldozat, bűncselekmény
1.

Migráció fogalmi meghatározása

Le kell szögeznünk, hogy a migráció nem a napjainkban megjelenő újdonságok egyike,
gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. Ennek köszönhetően a történelem során mindig
különböző célok vezérelték egy-egy embertömeg mozdulását. Többek között a jobb
életkörülmények reménye, természeti katasztrófák, háborúk kényszerítő hatása. Latin eredetű
szó, mely pontos jelentése helyváltoztatást, vándorlást takar.
A jelenség definiálására számos kísérlet mutatkozott.40 A migráció elsősorban biztonsági,
illetve más szükségletek kielégítése érdekében végzett tartós helyváltoztatás, amely más érintett
embercsoportok biztonsági és más szükségleteinek kielégítését akadályozhatja,
veszélyeztetheti.41
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Mások migráció alatt értik, azt a folyamatot, amelynek során bizonyos személyek vagy
csoportok úgy váltanak lakókörnyezetet, illetve társadalmat, hogy ez a váltás időlegesből
tartóssá, huzamossá válik.42 Gulyás Éva megfogalmazása szerint: ”jelentős népességnek a
kialakult politikai formákat átlépő, új letelepedési helyet kereső mozgása.”43
A felsorakoztatott kutatók álláspontja a migráció megvalósuló hatásairól nem azonos, de egy
elem mindegyik fogalom alapja ez pedig a szabad mozgás. Azonban ez a szabad mozgáshoz
való jog korlátozódni látszik, és egyre inkább háttérbe szorul, és ahogy Rédei Mária fogalmaz
egyik tanulmányában: „a kivándorlás emberi jog, de a bevándorlás nem”.44
Érdekes kérdést vethet fel az a gondolat ív is, hogy vajon minden emberi mozgás bevonható- e
migráció fogalma alá? Valójában, egyes kutatók álláspontja, hogy a Honfoglaló magyarok, is
tágabb értelembe vett migrációt valósítottak meg, a Kárpát-medencébe való érkezésük során.45
A 2014 végén és 2015 elején Európába özönlő menekült áradat komoly kihívások elé állította
az öreg kontinens biztonságpolitikáját. Rendkívüli válság helyzetként értékelték a 2014-ben
benyújtott 42.777 menekült kérelmet.
Az elmúlt negyed évszázad UNHCR adatait megvizsgálva, azonban egyértelműen
megállapítható, hogy több menekültet kellett korábban már befogadnunk, mint most. 1996-ban
ugyanis 3,26 millió menekült befogadásáról kellett gondoskodnunk.46
A tényszerű adatok mellett azonban a problematikus helyzetet a bevándorlók személyében rejlő
potenciális veszély jelenti. Úti okmányok nélküli személyek illetve hamis vagy hamisított
papírok birtokában lévő menedékkérők ostromolják Európa határvonalait. A legnagyobb
nehézségét egyszerűen az jelenti, hogy nem lehet eldönteni, hogy ki az, aki beszeretne lépni az
országhatárokon belülre.47
Magyarországon a tömeges bevándorlást okozta válsághelyzet kapcsán előfordult, hogy a
beérkező személyeket bíróság elé állították, a határzár tiltott átlépése miatt. A gyanúsítottak
tetszés szerinti adatokat diktáltak be saját magukra vonatkozólag, így előfordult, hogy tízes
nagyságrendben ugyanazokat az adatokat adták meg az eljárás alá vont személyek (azonos név,
születési dátum)48
A migráns és a menekült kifejezés közötti különbségek státuszukban rejlenek. A menekült egy
nemzetközi jogi terminus technicus. „A menekült tehát olyan, a származási országán kívül
tartózkodó személy, aki megalapozottan fél attól, hogy származási országában üldözés érné
faja, vallása, nemzetisége, politikai véleménye vagy egy meghatározott társadalmi csoporthoz
való tartozása miatt. „49 A migráns ezzel szemben egy olyan definíció, amely a köznyelvben
használatos és szociológiai vonatkozású. A migránsok nem üldözés vagy üldöztetés elől
menekülve hagyják el országukat, hanem a jobb életfeltételek biztosítása vagy a család
egyesítés céljából. Ennek eldöntése, hogy ki minek minősül, nem bemondás alapján történik,
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hogy ki minek érzi magát saját belátása alapján, hanem hosszas menedékjogi eljárás eredménye,
valamelyik kategóriába való besorolás.50
Meglátásom szerint a fogalom használatban eltérő jelentéstartalmak mutatkoznak. A köznyelv
teljesen más tartalommal használja a fent kifejtett fogalmakat. A migráns az egy negatív előjelű
jelzővé nőtte ki magát és legkevésbé sem a családegyesítő, becsületesen dolgozó külföldi
állampolgárokat értik e szó hallatán. Tartalma alatt az illegális határátlépőket értik legyen az
menekült vagy bármely országból érkező külföldi személy. A migráns és a bűncselekmény
elkövetés szinte egymáshoz tapadt és jelentése alá vette, hogy e személy többnyire törvénysértő
polgár. E párhuzam jelenti a társadalmi ellentétek gyökerét, mely a beáramló kisebbség
irányába halad.
2.

Félelem a lakosság körében

Az emberi természet jellemzője az ismeretlentől való félelem. Féltjük a biztonságunkat,
életünket, családunkat.51 Mindemellett a társadalom az egyik legszigorúbb bírálói közeg. Ha
nem vagy, olyan, mint ők, akkor már más vagy és kirekesztenek, de milyenek is ők? Senki sem
egyforma, minden ember egyedi és megismételhetetlen. Már az emberi lét kezdete óta törzsi
csoportokba való szerveződés volt a jellemző, és e csoportok eltérő nézetei voltak a
meghatározóak. A XXI. századra azonban, elkezdődött a multikulturális társadalmak időszaka,
vagyis mikor a bizonyos „csoportokhoz” tartozó egyének kilépnek a megszokott
környezetükből és új csoportokhoz csatlakoznak, a jobb élet reményében. E mozgásokat
könnyítették az új technikai vívmányok, is mint az internet illetve a média egyre nagyobb
befolyásoló szerepe. 52
Mindezek ellenére e sokszínű társadalmi rendszer válságát éli. Nem egyszerű az integráció sem
a munkaerő piacon sem az oktatás területén. Óriási vallási és etnikai különbségek tovább
nehezítik a beilleszkedésüket. Az ellehetetlenült helyzetükbe könnyen radikalizálódnak és
lépnek fel erőszakosan az őket befogadni nem kívánó „kapitalista tudástársadalommal ”
szemben.53 A zárt csoportjaik és rendszerük kialakulásához éppen ezzel az elutasító
magatartással segítenek hozzá az integrálódás meghiúsulásához. Oliver Roy álláspontja szerint
a dzsihadista szellem kialakulása annak köszönhető, hogy a fiatal bevándorlók elvesztik
korábbi kapcsolataikat (szülőket, barátokat) valamint el kell hagyniuk az a kultúrát, amit eddig
képviseltek, abban az esetben, ha nem így történik, akkor nem fogadják be őket.54 Hasonló
álláspontot képvisel Bács Zoltán György, miszerint két csoportra bontja a radikalizálódásnak
nagyobb mértékben kitett személyeket, és az egyik csoport egyértelműen a társadalmi
nehézségek következtében kialakuló összetett probléma rendszerből való kijutás eszközeként
válik terroristává. Megállapítása a következő: „a társadalom „gyárába” bekerülnek a társadalmi
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igazságtalanságok, egyenlőtlenségek, a vallási intolerancia, a kulturális összeférhetetlenség
dogmája és az iskolázatlanság, mint nyersanyag, a „gyártósoron” hozzáadják a
kirekesztettséget, a frusztrációt és a marginalizációt, mint katalizátort, majd ebből megszületik
a társadalmi végtermék, maga a radikalizáció. Ennek végfelhasználói pedig a
terrorszervezetek.”55 Valójában megállapítható, hogy a társadalmi közeg nagy deformitásokat
előidéző tényező lehet a szélsőséges magatartások kialakulása során. Éppen ebből következően
társadalmi érdek a migránsok beilleszkedésének elősegítése. 56
Mindezek mellett meg kell vizsgálni a másik oldalt is: az „érkező idegenektől” való félelem
kialakulása több összetevős rendszer eredménye. „Befogadó terrorizmus”- így fogalmaz
Hautzinger Zoltán a téma kiemelkedő szakértője, a társadalmi különbségeket elfogadni nem
tudó rendszerekkel kapcsolatban.57 Ahhoz hogy a különböző módon szocializálódott
egyénekből homogén társadalmi struktúra jöjjön létre, mind a befogadó és mind a bevándorló
nemzetek között nagymértékű toleranciára és elfogadásra lenne szükség.
Nyilvánvalóan ez elméletben mindig sokkal könnyebb, mint a gyakorlatban.
A bevándorlókkal kapcsolatos konfliktusok leggyakoribb okai a következőképpen
csoportosíthatóak:
- kommunikáció félreértése, eltérő nyelvi sajátosságok,
- a különböző kultúrák írott vagy íratlan szabályainak a nem tudása vagy figyelmen kívül
hagyása
- nem azonos kulturális értékek, szabályok
- vallási különbségek
- előítélet
- a média torzító hatása.
„Az idegengyűlölet maga olyan érzés, látásmód, amelynek alapjául nem racionális vagy
objektív tények, hanem társadalmilag felépített képek (migránskép, pl.: „tutajos menekültek”),
elképzelések szolgálnak.”58
Más megközelítésben a xenofóbiát úgy definiálják, mint a többség és kisebbség közötti
„társadalmi távolság” legszélsőbb pontját. E legszélső pontot általában azok a társadalmi
rétegek generálják, melyek szociológiai értelemben a „vesztes” kategóriába tartoznak.
Jellemzően a munkaerőpiacról kiszorultak, alacsony iskolai végzettségű személyek. 59
Jól látszik, hogy egy ördögi kör eredménye mind az idegengyűlölet, mind a radikalizáció,
amelyek egymás előfeltételei vagy táptalajai. Egyik generálja a másik kialakulását, de akkor
valójában áldozatok vagy elkövetők alkotják a bevándorló tömeg áradatot?
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3.

Áldozat vagy elkövető?

A bevándorlókkal kapcsolatos bűncselekményeknek két oldala van, az egyik hogy
megvalósíthatják ők maguk is a bűncselekmények törvényi tényállásának fogalmi elemeit és
akkor a bűncselekmény elkövetőjeként lesznek felelősségre vonhatóak. Másik oldalról, mivel
egy új kultúrából érkező beilleszkedni nehezen tudó egyénekről beszélünk így ők maguk
fokozottabban vannak kitéve az áldozati oldalnak is.
„Előítélet bűncselekmény” gyakran használatos kifejezés a szakirodalomban és a nemzetközi
dokumentumokban is. Az előítélet által motivált bűncselekmény állam általi elítélése jelzést
küld az elkövetőnek, az áldozatnak, illetve a társadalom tagjainak, hogy demokratikus keretek
között ez nem elfogadható.60 A gyűlölet bűncselekmények áldozatai mindig valamilyen ismérv
alapján jól körülhatárolható csoport tagjai. Az idegengyűlölet azonban, nem törvényellenes,
csak a gyakorlatban megjelenő formái képezhetnek jogellenes cselekményeket.61 Ebben a
körben értelmezhető a külföldiek (menekült, bevándorló) sérelmére elkövetett
bűncselekmények, melyeket többnyire valamilyen nemzeti, etnikai, faji, vallási indítatás
vezérel. Ilyen tényállások a 2012. Évi C. törvény alapján a népirtás, az emberiesség elleni
bűncselekmény, a közösség tagja elleni uszítás valamint a közösség tagja elleni erőszak. 62
A társadalmi kirekesztettség, valamint az ő saját kultúrájától elszakadni nem akarás képez egy
szociális elidegenedést, amely előszobája a bűncselekmények elkövetésének. Kábítószer
kereskedelem, prostitúció, valamint olyan embercsempész hálózatok kialakulásához vezethet,
amely segíti az országba illegálisan bejutni kívánó személyeknek. Az embercsempészést már
az 1961. évi Büntetőtörvénykönyv is büntetni rendelte, azonban a szankcionálás mögött nem a
tömeges bevándorlás megakadályozása állt, hanem a tömeges kivándorlás megfékezése. 63
A bűnelkövetők számának alakulása Magyarországon csökkenést mutat az elmúlt évek adatai
alapján és ezen elkövetői körből a külföldi személyek mindössze 4-5 %-os elkövetési
arányszámban vannak jelen.
A statisztikai adatokat megvizsgálva, egyértelműen megállapítható, hogy a migránsok által
megvalósított tiltott határátlépés tényállási elemeit kiugróan magas számban 2015-ben
valósították meg. Ezek a számadatok, érezhetően csökkentek a határzár felépítése után.
Hasonlóan alakultak az adatok határzár megrongálása, valamint a határzárral kapcsolatos
építési munka akadályozása tényállások esetében is.64
2011 illetve 2012 között mindössze 5000 nem magyar állampolgár követett el
bűncselekményeket Magyarországon azonban sértetti multipozíciót majdnem a kétszerese
töltött be. Többnyire közrend elleni (3064) vagyon elleni (1550) valamint az
igazságszolgáltatás elleni bűncselekményeket (847) követtek el. Mindemellett viszonylag
csekély számban fordultak elő személy elleni bűncselekmények (337).
2013 valamint 2016 között a külföldi bűnelkövetők száma egy-egy meghatározott
bűncselekmény csoport vonatkozásában mutat növekedést ilyen például néhány garázda jellegű
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cselekmény, vagyon elleni bűncselekmények és az ember csempészet, de az összes elkövetett
bűncselekményekhez képest ez a növekedés is csekélynek mondható.65 Ezen
bűncselekményeket a világ fejlett és fejletlen régiói közötti életminőségbeli különbségek hívták
életre.66 Kiemelendő a kábítószer birtoklással illetve egyéb ehhez kapcsolódó
bűncselekmények növekedése, nem meglepő, hiszen rendkívül népszerűvé vált a Captagon
nevű drog a Közel- Keleten, melyet az Iszlám Állam harcosainak drogjaként emlegetnek. Olyan
szerről van szó, ami csökkenti a zavarodottságot, a fájdalmat, a félelmet, illetve az éhség és
fáradtság érzetet is. Kérdésként merülhet fel, hogy hogyan fogyaszthatnak az iszlám vallás hívői
tudatmódosító szereket, ha a saría törvények szigorúan tiltják őket?67
Bizonyos mértékű növekedés látszik a külföldi bűnelkövetővé válás rendszerében is. 2010-ben
3,4% volt az arányuk az összes bűnelkövetőhöz képest és ez a legutóbbi évben mért adat szerint
már 5,2%-ra emelkedett. Legfőbb okaként az említhető, hogy számos új bűncselekmény lett
2015-ben bevezetve a jelenleg is hatályos 2012. Évi C. törvénybe, amelyek a tiltott határátlépést
szankcionálják.
4.

Összefoglaló

A statisztikai adatok egyértelművé teszik, hogy a külföldiek által elkövetett bűncselekmények
nem jelentenek kiugróan nagy biztonságpolitikai kockázatot az összes bűnelkövetői számokhoz
képest. Más típusú bűncselekményeket követnek el nagyobb számban, mint a honfitársaink
ennek oka sokszor szociális különbségekből adódik. Előfordul, hogy nem azért kerülnek
bírósági tárgyalóterembe, mert elkövettek valamilyen jogellenes cselekményt, hanem mert
éppen a fajuk, vallásuk miatt szenvedtek sérelmet.
Egyértelmű kijelentést tenni arra vonatkozólag, hogy minden menekült terrorista vagy épp
ellenkezőleg minden menekült csak áldozata körülményeinek, nem lehet. Minden lehetőség
adott. A potenciális veszély forrás megjelenhet a bevándorló személyében, de akkor sem lehet
kategorizálni.
E kérdéskör megoldása egyértelműen egy komplex feladat, amely csak összehangolt és közös
cselekvéssel megoldható.
Többek között:
- A kiindulási helyen az elvándorlást előidéző tényezőket kell orvosolni68
- Nyelvi korlátok feloldása
- Migráns specifikus segítségnyújtás
- Az előítéletek leküzdése
- Társadalmi kompromisszum teremtés
- A bevándorlók alkalmazkodási képességének növelése
- Menekültek gyors regisztrálása
- Menekültügyi eljárások gyorsítása
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A migráció a szereplők részére új emberi helyzet, új viszonyulási rendszer egyének és
közösségek korábban nem létező vagy alapvetően másként felmerülő, lényegében gyakran
kényszerű sok- sok nehézséget teremtő kapcsolódása. 69 Mindezek ellenére elmondható, hogy
mindennek a kulcsa egymás elfogadása.
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Absztrakt
Doktori értekezésem tervezett címe: „Egyes szellemi irányzatok (szekularizmus, pluralizmus,
klerikalizmus) hatása az európai világi jogrendszerek és az egyházi jog XIX-XX. századi
fejlődésére.” E dolgozatnak egyik alfejezete pluralizmus és annak hatása, illetve kapcsolata a
katolikus kánonjog fejlődésére. E tanulmányban e kérdést vizsgálom és mutatom be röviden a
pluralizmus fogalmát, annak a XX. századi kodifikált kánonjogra gyakorolt hatását. [8] A
pluralizmus a sokszínűséget jelenti. Miközben állandó a törekvés arra, hogy a hatalmon lévők
a jog által saját képükre formálják és befolyásolják a társadalmat, az egyház is elszenvedi a
társadalmi változások nyomán a sok megjelenő eszme közepette azt, hogy már nem
egyeduralomi keret a kereszténység. A pluralizmus egy olyan eszme, amely éppen az
egyeduralmat a vallások területén hosszú időn át hangoztató egyház nehezen tudott elfogadni.
A II. Vatikáni Zsinat ebben is fordulatot hozott. Nemcsak az ökumenizmus mozgalma, hanem a
vallásokkal, a nem keresztény vallásokkal folyó párbeszéd is fontos téma lett. [7] A zsinatnak
köszönhetően olyan új kódexre volt szükség, amely mindezeket szem előtt tartja, és olyan módon
szabályozza az egyházhoz tartozók életét, hogy abban helye legyen az egyéb gondolkodású
emberekkel való kapcsolatnak is. Megjelenik például az ökumenikus házasságkötés fogalma,
kialakul a párbeszéd lehetősége a különböző felekezetek között, nem ellenség, hanem társ lesz
belőlük, amit a kódexnek, illetve más forrásoknak kellett rendeznie, valamint a nem keresztény,
illetve nem Istenhívőkkel való kapcsolatot is rendezi. [6]
Kulcsszavak: pluralizmus, kánonjog, ökumenizmus, házasságjog
Bevezetés
Arra vállalkozunk, hogy bemutassuk, vajon a pluralizmus, mint jelentős és történelmet
befolyásoló szellemi irányzat milyen hatást gyakorolt az egyházi jog XX. századi átalakulására,
vagy inkább az élő jog kodifikálására. Dolgozatunk először az egyházi jog rövid történetét
tekinti át, majd az egyeduralkodó egyházi szellemiség mellett létrejövő szellemi irányzatról
szólunk. Ebben bemutatjuk a pluralizmus fogalmát, majd az ökumenizmusról, mint a
pluralizmus egyik formájáról szólunk. A dolgozat végén rámutatunk a mai egyházi jog és az
állami jog kapcsolatára az Alaptörvényre tekintettel. A dolgozat elkészítése során egyrészt
történelmi, másrészt filozófiai és jogelméleti ismereteinket, harmadrészt teológiai hátteret
használunk fel. A tanulmány érdekessége, hogy alapját képezi annak a PhD-értekezésnek,
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amely három szellemi irányzat hatását mutatja be terveink szerint a XIX-XX. századi európai
és magyar egyházi és világi jogfejlődésben.
Az egyházi jog rövid története
Amikor egy közösség kialakul, akkor előbb-utóbb egy együttélési szabályrendszert kell
kialakítani. A keresztény közösség zsidó alapokon keletkezett, hiszen az első keresztények is
zsidók voltak, másészt pedig a Jézus halála utáni időben kialakult keresztény közösség tagjai,
akik lassan eltérve a korábbi szokásoktól, egy új közösség alapjait fektették le. Hosszú időn
keresztül nem létezett kifejezett jogi kódex, bár a római jog részben alkalmazva lett a keresztény
közösség életére, illetve a kereszténység egyre jobban jogi közösségként is megjelent a Római
Birodalomban. Ennek a következménye lett, hogy az állam élete és az egyház léte, annak jogi
működése több helyen összekapcsolódott. A középkorban ebből számos vita támadt, elég
csupán az invesztitúraharcra gondolni, de a keresztes hadjáratok vagy az inkvizíció is ehhez a
kérdéskörhöz kapcsolható. Hosszú időre volt szükség arra, hogy az egyház jogi szabályozása
megszilárduljon és még hosszabb időre, hogy elváljon egymástól a világi és az egyházi jog
fejlődése, változása, illetve rögzülése. [3] A XX. században, amikor az egyház részben
„visszaszorult” a Vatikánba, részben pedig az egyes államokban más és más lett a korábban
többé-kevésbé egységesnek mondható állam-egyház viszonya, két kodifikáció történt. [15] Az
1917-es [20] és az 1983-as kodifikáció [17] szintén eltérő kontextusban, de sok új eredményt
hozva valósult meg. [1]
A pluralizmus
Egy közösség élete, annak szabályozása természetes módon változik a világban megjelenő
eszmék, ideológiák hatására. A keresztény közösség azért jött létre, hogy Krisztus tanítását
kövesse. Azonban, mint azt tudjuk, ahogy kapcsolatba lépett az állammal, hol üldözésnek, hol
támogatásnak volt és van részben ma is kitéve. Az egyház folyamatosan változik, egyes
szellemi irányzatok megjelenése is hat, illetve hatott rá, úgy, mint szekularizmus és
pluralizmus. [18] Ebben a helyzetben szükség van a hittételek megszilárdításán túl a jog
kialakulására is, tekintettel a statikus és dinamikus tényezőkre egyaránt.
Az Idegen Szavak Szótára szerint a pluralizmus „többféle nézet vagy érték létezése egyszerre;
több egymással versengő párt jelenléte”. [21] Az ún. Kislexikon a következőket mondja: „A
pluralizmus a latin plurális szóból származik, alapjelentése: többes, többes szám. Tágabb
értelemben arra utal a kifejezés, hogy valamiből több, sokféle van egyidejűleg. Jelzőként
használt változatai: plurális, pluralista, pluralisztikus.” [19]
A Magyar Katolikus Lexikon szócikkét szinte teljes egészében idézzük: „A latin plures,
('többféle' szóból): többféleség, sokféleség. A valóság egymást kiegészítő vagy egymással
szemben álló értelmezései, melyeket nem lehet egy fölöttük álló egységre, alapelvre
visszavezetni. Ellentéte a monizmus társerénye a tolerancia. Bár az emberi lét Istenre van
rendelve, az ember nem Isten szempontjából lát, ezért a pluralizmus az ember, főként a modern
ember valóság-megközelítésének, valamint az ember-világ, ill. az ember- Isten kapcsolat
alapvető jellemzője. Ezért beszélhetünk metafizikai, tudományos módszertani, világnézeti,
etikai, kulturális, társadalmi és politikai pluralizmusról. A modern, nyílt társadalmat a
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meggyőződések, érdekek, magatartásformák pluralizmusa különbözteti meg az abszolutista és
diktatórikus rendszerektől. A pluralizmus védi a polgárok szabadságát és alapvetően
támaszkodik az igazságosságra. A pluralizmusból következő tolerancia szolgálja az emberi
máltóság a lelkiismereti szabadság, mások szabadságának és másságának tiszteletben tartását.
A pluralizmus negatív következménye az objektív igazság tagadása (relativizmus), és az egyéni
érdekek abszolutizálása.” [16] Ebből látható, hogy a pluralizmus az egyház illetve az egyházi
jog szempontjából egy rendkívül érdekes kérdés. A régi, még a kodifikált jog előtti
gondolkodás, sőt a II. Vatikáni Zsinat előtti egyházi közbeszéd elsősorban az egyház érdekét
és „hatalmát” nézte és ezt tette mindenek felé. Az új gondolkodás, a II. Vatikáni Zsinat illetve
az 1983-as CIC megjelenése után már egy nyitottabb, pluralistább gondolkodás és jogi
szemlélet jelent meg. Az új gondolkodási mód nyitottá tette az egyházat. A zsinat utáni pápák
törekedtek arra, hogy a mindennapi életben és a jogszabályokban is megmutatkozzék ez a
nyitottság. Az 1983-ban megjelent törvénykönyv ennek az eredménye. Itt jelenik meg a
párbeszédnek, a házassági szerződésnek olyan formája, amely a vallások közötti kapcsolatot
erősíti meg. Ferenc pápa számos új megközelítése a jog újszerű értelmezésére koncentrál. A
pluralizmus olyan formát ölt, amelynek során egyes korábban elképzelhetetlen témák kerülnek
átgondolásra például a házasságjog és szentségi élet területén.
Az ökumenizmus mozgalma, mint a pluralizmus példája
Szinte a vallásháborúkkal egy időben megindult egy olyan irányzatnak a működése, amely
kereste a békés megegyezést a felekezetek között. Ennek később sok szempontból módosított
változatát ökumenizmusnak nevezünk, és ennek célja az egységkeresés és az együttműködés
lehetőségeinek a megtalálása és a gyakorlatba való átültetése. Ennek jogi formája úgy jelent
meg, hogy fokozatosan szabályozták például a házassági jogon belül az egyes felekezeti
kérdéseket. [2]
Röviden nézzük át, milyen eredményeket ért el a mozgalom, főként a XX. században, illetve
napjainkban. A protestáns egyházak részéről az egyik említésre méltó esemény 1817-ben
történt, amikor is a nassaui hercegségben egyesült a lutheránus és a kálvinista irányzat.
Poroszországban 1830-ban ment végbe hasonló esemény. [4]
Meg kell említeni egy cseh katolikus pap, August Hille nevét, aki a protestánsok katolikus
egyházba való visszatérését tűzte ki célul. De szólhatunk Kölcsey Ferencről is, aki szintén az
újraegyesülés mellett foglalt állást. [4]
Katolikus részről Guzmics Izidor nevét kell ismernünk, aki szintén a keresztény egységet akarta
szolgálni. Érdekesség, hogy az I. Vatikáni Zsinatra a nem katolikus keresztényeket is meghívta
IX. Pius, azonban nem fogadták el a meghívást. (10)
A tulajdonképpeni ökumenizmus a XX. század elején kezdődött. 1910-ben Edinburghban
rendezték meg a Nemzetközi Protestáns Missziós Konferenciát. 1921-ben alakult meg a
Nemzetközi Missziós Tanács. 1925-ben az Élet és Cselekvés Világkonferenciát szervezték.
1927-ben a Hit és Egyházszervezet jött létre. 1938-ban egyesült e két csoport az Egyházak
Ökumenikus Tanácsa néven. A tanulmány rövid terjedelmére tekintettel ezek után a II. Vatikáni
Zsinat dokumentumait vizsgáljuk meg, majd az azóta eltelt idő néhány fontos eseményét
emeljük ki. [10]
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A II. Vatikáni Zsinat döntő fordulatot hozott az ökumenizmussal kapcsolatosan. Ez a fordulat
elsősorban az Unitatis redintegratio (UR) kezdetű zsinati dokumentum indította el. Ennek a
dokumentumnak már az előszava az egység helyreállítását tűzi ki célul. Ahogyan a
dokumentum is fogalmaz: ”Krisztus Urunk csak egyetlen egyházat alapított, mégis több
keresztény közösség igényli az emberektől, hogy elismerjék, mint Jézus Krisztus igazi
örökségét”. [22] A dokumentum első fejezete az ökumenizmus katolikus elveit fekteti le. Ebben
számos szentírási idézet jelenik meg, amelyben az egyház egységéről és az egyetlen egyházról
szólnak a zsinati atyák. Az első fejezet 3. pontjában megfogalmazásra kerül a különvált
egyházak és a katolikus egyház kapcsolatának néhány lényeges szempontja. E helyen érdemes
megemlíteni, hogy a dokumentum külön vált testvérekről beszél. Itt mondja ki azt a
dokumentum, több mint 50 évvel ezelőtt, hogy akik 450 éve különváltak, majd a különvált
egyháznak születéssel tagjai lesznek, azokat más-más felelősség terheli az egység megbontása
miatt. Akik a különvált egyházba születésükkel bekerülnek, természetesen nem tehetnek arról,
hogy korábban megbomlott az egység. A dokumentum kiemeli, hogy a katolikus egyházon
kívül is láthatóak olyan értékek, amelyeket a katolikusnak is érdemes követni. A 4. pont
ökumenizmus mozgalmának fontos feladatát fogalmazza meg, amelyben ajánlja is az egyház
püspökeinek, hogy kövessék a már kimunkált utat. [22]
A dokumentum 2. fejezete az ökumenizmus gyakorlatáról szól. Azt kell tudnunk, hogy az 50
évvel ezelőtt leírt sorokat követően, számos gyakorlati kezdeményezés indult el, amelynek
alapjait ez a fejezet helyezte el a katolikus egyház ökumenikus mozgalmába. Elsőként az
ökumenizmust, vagyis az egység ügyét mindenki számára fontos feladatnak mondja a
dokumentum. Ezt követően az egyház belső megújulására utal a zsinat során megfogalmazott
dokumentum. majd ezt követően a szív megtéréséről és az ima közösségéről beszél. Szükséges
odafigyelni a dokumentum 9. pontjára, amely egymás megismeréséről szól. [22] Az
ökumenizmusról szóló zsinati elvek egyik sarkalatos pontja az ökumenikus nevelésre
vonatkozik. Fontosnak tartja megemlíteni a II. Vatikáni Zsinat, hogy a hittudomány különböző
ágait úgy kell oktatni a jövő lelki pásztorainak, hogy abban megnyilvánuljon minden olyan
szempont, amely az egységkeresésre vonatkozik.
E helyen csak röviden megemlítjük, hogy a zsinat e dokumentumának 3. fejeztében a keleti és
a nyugati egyházszakadást mutatja be, utalva a keletiek liturgikus és lelki hagyományaira,
valamint a protestánsok szentírásszeretetére. A zsinat a 24. pontban a következőképpen fejezi
be a dokumentumot, amellyel egyben a jövő útjáról is szól: „Bizakodással nézzünk a jövőbe. A
zsinat figyelmezteti a hívőket, hogy tartózkodjanak minden olyan elhamarkodott vagy oktalan
buzgólkodástól, amely árthat az egységmozgalom igazi sikerének… Kijelenti a zsinat, hogy
meggyőződése szerint emberi erőket és képességeket meghaladó szent szándék az összes
keresztények kiengesztelődése Krisztus egy és egyetlen egyházában.” [22]
Számos esemény történt a II. Vatikáni Zsinatot követően, e helyen néhány 21. századi
eseményre hívjuk fel a figyelmet. Nyitányként megfogalmazhatjuk az 1999. október 31-én
kiadott augsburgi nyilatkozatot, amely egyfajta elmozdulást jelentett a korábban
megfogalmazott elvekhez képest. Az aláírás napján a protestánsok közül néhányan kifejezték
ellenérzésüket a szöveggel kapcsolatban, amelyben például kritizálták, hogy a katolikus egyház
nem mond le a búcsúk gyakorlásáról. [9] Azonban az 1999-ben aláírt dokumentum egy
ünnepélyes nyilatkozatnak számít, amelyben egyfajta konszenzus kialakulására törekedtek a
megigazulás tanának igazságait illetően.
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A következő esemény a Dominus Jesus nyilatkozat, amelyet 2000-ben adott ki a Vatikáni
Hittani Kongregáció. Ennek a dokumentumnak a 4. fejezete azonban az egyház egyetlenségéről
és egységéről szólóan megütközést váltott ki protestánsok részéről. Maga II. János Pál pápa
2000 októberének első vasárnapján utalt arra, hogy a nyilatkozattal nem zavart, hanem
megértést akart kelteni. [9]
2001-ben megszületett a Charta Oecumenica című ökumenikus okirat, amely a magyar
katolikus és protestáns egyházak által is elfogadásra került, valamint keleti keresztények is
csatlakoztak hozzá. Ebben a nyilatkozatban egy közös elköteleződés jelenik meg abban az
Európában az egység irányába, amelyik oly sok szétszakadást és torzsalkodást élt meg. [10]
Több esemény közül bővebben kell szólnunk a 2016. október 31-én szervezett találkozóra,
amelyre Lundban került sor. A katolikus egyház és a lutheránus világszövetség közös
állásfoglalása nagyon szűkszavúan, de mégis megfogalmazza azt, hogy az egység megbomlása
után mindenki vágyódik a Krisztus testén ejtett sebnek a begyógyulására. Ez a találkozó azért
is volt fontos, mert korábban Luther Márton a pápaság ellen, a katolikusok pedig az új egyházak
ellen kemény szavakat fogalmaztak meg. A találkozón kiderült az is, hogy számos olyan ok,
amely miatt az egység megbomlott, ma már nem létezik az egyházak életében, azonban új
szempontok is előkerültek a 20-21. században. Ilyen kérdések például, hogy mi az egyház,
hogyan lehet megfogalmazni a szentségeket, mit jelent a szentáldozás illetve az úrvacsora és
még számos új kérdés említhető meg. Az egységkeresés során nagyon sokszor arról beszéltek
az elődök, hogy az egység a hitben való egységet jelenti. Azonban Hans Urs von Balthasar utalt
arra, hogy ha hitben való egység nem is jöhet létre, a szeretetben való egység megvalósítható.
[10] Kránitz Mihály professzornak az 500. évfordulóra kiadott könyvében külön fejezetet
szentel Luther Márton és Ferenc pápa közös gondolatára, mely szerint: Isten irgalmas, és ennek
az egyház működése és jogi szemlélete során is kifejeződésre kell, hogy jusson. [10]
A pluralizmus hatása a kodifikációra
Amint azt már bemutattuk, a pluralizmus egy olyan irányzat, amely éppen az egyeduralmat a
vallások területén hosszú időn át hangoztató egyház nehezen tudott elfogadni. Az egyház az
emberek üdvösségét tartja fontosnak, miközben természetesen benne él a világban és látja
annak problémáit. Ezeknek megoldásában segíteni is akar, amihez elsősorban az egyház által
adott normák betartását tartotta szükségesnek, illetve kötelezőnek hosszú időn keresztül. A II.
Vatikáni Zsinat ebben is fordulatot hozott. Nemcsak a már tárgyalt ökumenizmus mozgalma,
hanem a vallásokkal, a nem keresztény vallásokkal folyó párbeszéd is fontos téma lett. A
zsinatnak köszönhetően olyan új kódexre volt szükség, amely mindezeket szem előtt tartja, és
olyan módon szabályozza az egyházhoz tartozók életét, hogy abban helye legyen az egyéb
gondolkodású emberekkel való kapcsolatnak is. Megjelenik például az ökumenikus
házasságkötés fogalma, kialakul a párbeszéd lehetősége a különböző felekezetek között, nem
ellenség, hanem társ lesz belőlük, amit a kódexnek, illetve más forrásoknak kellett rendeznie.
[2] Az egyház egy új közegben, amikor már nem egyértelmű a korábban biztosított
hegemóniája, kell, hogy mozogjon és válaszoljon a kor kihívásaira. [13] Ebben segített az új
egyházi törvénykönyv, amikor nyitottabban közelíti meg a világi krisztushívők szerepét az
egyházban, vagy amikor a katolikus nevelés és oktatás immáron új dimenzióira hívja fel a
figyelmet. Arról is érdemes szólni, hogy az egyházi törvénykönyv ugyan nem követi azt a
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gyakorlatot, hogy külön anyagi és eljárásjogi, külön polgári és büntetőjogi törvénykönyv
legyen, hanem egy kódexben található a teljes joganyaga az egyháznak. Ez nem jelenti azt,
hogy ne lenne modern ez a törvénykönyv, éppen ellenkezőleg: itt nem egy ország, egy nemzet
joganyagáról van szó, hanem egy közösség szabályanyaga található a kódexben, ami
terjedelmében olyan mennyiségű, amit egy kódex még megfelelően tud rendezni. A világi
jogfejlődés az élet számos dimenzióját figyelembe véve és a sok-sok fejlődő, növekvő
joganyagra is tekintettel kialakította a külön jogi kódexet, könyveket. Az egyház esetében
ebben az egy könyvben minden megtalálható, ami szükséges az egyházi élet szabályozására.
Az egyházi joganyag kodifikálása már figyelembe vette a társadalom sokrétűségét. A
szabályozás olyan formát öltött, amelynek során az egyház megőrizte függetlenségét,
önállóságát és ezzel együtt nyitottabbá vált az egyházon kívüli dimenziók felé. [14] A mai,
valóban pluralista társadalomban az 1983-as CIC, annak kánonjai egyértelműen két irányban
hatnak: egyszerre van jelen az egyház közösségének védelme és szabályainak szilárd alapja,
másrészt pedig a nem katolikus közösségek felé megnyilvánuló, a korábbinál nyitottabb
kapcsolat. [12] A kodifikálás tehát azt eredményezte, hogy a törvénykönyv az egyház egységét
és lelki hatalmát megerősítette, ugyanakkor azonban elindult azon az úton, ahol a jog az élettel
találkozott és ennek hatása ma egyre erősebben érezhető egyházunkban és a társadalomban.
Összegzés
Hazánkban 2011. április 25-én új Alaptörvényt hirdettek ki. Ez az Alaptörvény a Nemzeti
Hitvallással kezdődik, ami számos szálon kapcsolódik a kereszténységhez, illetve a
kánonjoghoz, természetesen az állam és egyház önállóságát megtartva. Gondoljunk itt arra,
hogy az „Isten” nevével kezdődő Alaptörvényünk folyamatosan a keresztény értékekre utal. A
fent vázolt pluralizmus természetesen továbbra is érvényes szellemi mozgalom az egyház és az
állam viszonylatában, az egyházjog önálló és az állami jog csak annyiban szabályozza az
egyházak működését, amennyire azt szükséges, mégis érdemes utalni arra, hogy az Alaptörvény
szellemisége a kereszténységet alapul véve kapcsolódik az egyház által képviselt eszméhez.
Ezzel együtt azonban véleményünk szerint a mai állam pluralista. Itt nem a politikai vagy
közéleti szereplésére gondolunk az egyes pártoknak, hanem arra, hogy bár szűkült az egyházi
státusz elnyerésének lehetősége, az eszmék, ideológiák továbbra is versengő viszonyban
vannak egymással, még akkor is, ha nem mindig ugyanolyan erős felek játsszák a szellemi
harcot. E dolgozatban arra kerestük a választ, hogy az egyház életében jelentős szerepet játszó
pluralizmus milyen hatást gyakorolt a jog kodifikálására, illetve az egyházi jog, a kánonjog
életére. A fentebb megfogalmazott gondolatok alapján állíthatjuk, hogy a múltban megtörtént
események ma is megismétlődnek. Újra és újra szerepet játszik a napi eseményekben az egyház
és az állam viszonya, az egyház által diktált kereszténység és a politikai konzervativizmus által
felvállalt keresztény értékrend közötti különbség, Ma is fontos a pluralizmus és az egyházi
tanítás közötti kapcsolat, illetve esetleges ellentétek feloldása vagy éppen viaskodása. A
tanulmányunkban bemutatott néhány gondolat csupán kiinduló pontja annak az értekezésnek,
amelyben tovább vizsgáljuk a múlt eseményeit a jogfejlődés területén, hozzátéve a
klerikalizmus eszméjének vizsgálatát. Kiterjesztjük majd elemzésünket a világi jog területére
és nem feledkezünk meg arról sem, hogy a mai európai közös életre milyen hatást gyakorolt ez
a három eszme, amelynek vizsgálata remélhetőleg nem volt haszontalan vállalkozás.
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Absztrakt
A munkajog szociális rendeltetését különböző intézkedésekkel biztosítja a jogalkotó, melyek
közül kiemelkednek azok a rendelkezések, amelyek a munkabér védelme érdekében jöttek létre.
E szabályok szükségességéhez nem fér kétség, hiszen a munkavállalók többsége számára a
munkáért kapott rendszeres fizetés biztosítja a létfenntartás anyagi alapjait. A munkabér tehát
többet jelent szerződéses elemnél, többet jelent, mint a munka ellenértéke. A bér ugyanis a
megélhetést alapozza meg a legtöbb munkavállaló számára. A munkabér védelmére hivatott
szabályokat ez az egyszerű tény hívta életre; a munkajog szociális, munkavállalókat védő-óvó
szerepének talán leginkább kézzelfogható példái ezek a rendelkezések. A magyar munkajogi
szabályok a munkabér védelme körében kötött feltételrendszert állítanak: a munkabérből való
levonásnak kizárólag törvényben nevesített jogcímek esetében lehet helye. Ez összhangban áll
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) követelményével, amely keretjelleggel határozza meg
azokat a minimumsztenderdeket, melyek a munkabér szociális rendeltetését hivatottak
biztosítani. A nemzetközi egyezménnyel vállalt kötelezettségből eredő szabályok alapvetően a
megélhetés minimális szintjét garantálják. A munkaviszony ugyanis a munkavállalók alárendelt
helyzetéből indul ki, ennek ellensúlyozására törekednek azok a rendelkezések is, amelyek
szigorú feltételekhez kötik a bérből való levonást. A levonás tehát minden esetben jogcímhez
kötött, csak a törvényben meghatározott esetekben kerülhet rá sor. A munkabérből való levonás
gyakorta alkalmazott eljárás, a gyakorlatban mégis számos kérdés merül fel a rendelkezések
értelmezésével, illetve alkalmazásával kapcsolatban. A tanulmány célja a hazai szabályok és a
törvényes rendelkezésekre keretszabályként ható nemzetközi jogi források ismertetése,
bemutatása.
Kulcsszavak: levonásmentes munkabérrész, munkabér, munkabér védelme, munkabérből való
levonás
1. Bevezetés
A bért alapvetően a munkáért kapott ellentételezésként foghatjuk fel. Leegyszerűsítve
természetesen valóban nem más, mint a munka ellenértéke, ám a munkabér egyúttal – a
munkavállalók többsége számára – egyet jelent a megélhetés biztosításával. A legtöbb
embernek a rendszeres fizetés jelenti az elsődleges bevételi forrást, amely a saját és családtagjai
szükségleteit a megfelelő életszínvonalon biztosítja. A bérnek tehát – a méltányolható
megélhetést biztosító elvek alapján – szociális funkciója is van. A bérfizetéssel összefüggő
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előírások jogszabályi keretek között biztosítják, hogy legalább a megélhetés fedezetéül szolgáló
minimális forrás a munkavállaló rendelkezésére álljon.
Törvény és kormányrendelet rendelkezik a legkisebb kötelező munkabér biztosításáról,
valamint e célt szolgálják a munkabér védelmére vonatkozó törvényes rendelkezések, mint a
forintban történő fizetés elve (amelynek indokoltsága némi vitát mégis megenged), a havonta
történő bérfizetés kötelezettsége, vagy a bérfizetés helyének meghatározása.
További, a gyakorlatban igen fontos szabályok vonatkoznak a munkabérből való levonás
alkalmazására, amely meglehetős pontossággal és szigorral határolja körül azokat az eseteket,
melyekben a munkáltató jogszerűen eszközölhet levonást a munkavállaló béréből. Ennek
indoka nyilvánvalóan az, hogy a munkavállaló napi megélhetésének fedezete ne kerüljön
veszélybe.
Jóllehet, a munkabérből való levonás – tévesen – szinte általánosan alkalmazott eszközévé vált
az igényérvényesítésnek, a gyakorlatban mégis számos kérdés merül fel a rendelkezések
értelmezésével, illetve alkalmazásával kapcsolatban. A hozzájáruló nyilatkozattal szemben
támasztható követelmények, valamint a levonás jogcímének legitimitása ugyanis joggal vethet
fel kérdéseket a gyakorlatban.
2. A munkabér rendeltetése és a munkabér védelmének elvi alapjai
A munka díjazását szűkebb és tágabb értelemben is fel lehet fogni: míg szűkebb értelemben a
munka ellenértékeként értendő, addig tágabb értelemben az ún. szociális díjazást is jelenti,
amelynek meg kell felelnie bizonyos „bérmegállapítási elveknek” [Európai Szociális Charta II.
rész 4. cikkely]. E szerint tisztességesnek, igazságosnak és méltányosnak kell lennie, vagyis úgy
kell megállapítani, hogy az a munkavállaló és családtagjai megélhetését megfelelő
életszínvonalon biztosítsa, valamint az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének is
teljesülnie kell. [1]
2.1. Szociális funkció
A munkaszerződés alapvetően egyfajta alkuként is felfogható, amely a munkaerőpiacon
megjelenő két fő piaci szereplő, vagyis a munkavállaló és a munkaadó között jön létre. Ebből
a nézőpontból ezen a piaci felületen cserél gazdát ugyanis a munkavégzés során végzett
teljesítmény, melynek ellentételezése a fizetés, vagyis a munkabér. [2] Mindezek ellenére
azonban hiba lenne megfeledkezni arról, hogy a szerződéses szabadság ebben a speciális
megállapodásban nyilván eltérésekkel alkalmazandó. [3] A bérre vonatkozó feltételek és
szerződéses rendelkezések vonatkozásában az értelmezés is speciális, tekintettel a
munkaviszony funkciójára.
Ennek a sajátos értékcsere-ügyletnek tehát számos egyéb aspektusa is van, mégpedig a
munkabér szociális funkciójából eredően. A munkabér a munkavállaló szemszögéből ugyanis
a megélhetés anyagi alapját jelenti, egyben – leegyszerűsítéssel élve – a munkavégzésének
valódi célja, [4] amely kijelentést nem volna könnyű megcáfolni. Jóllehet, a munkavégzésben
számos egyéb motivációs elem is megjelenik, ám alaptermészetéből adódóan mégis jellemzően
az életfeltételek megteremtését szolgálja. A munkabér ennélfogva szociális funkcióval is
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rendelkezik, a biztos megélhetés, a megfelelő életszínvonal biztosítása ugyanis elsősorban a
munkavégzéssel, annak bérével teremthető meg.
A bér szociális funkciójának érvényre jutását a jog eszközei hivatottak garantálni. A munkabér
védelme körében felmerülő társadalmi felelősség elve nem új keletű. A tudományos
irodalomban több mint száz évvel ezelőtt is megfogalmazódott a bér szociális rendeltetésének
gondolata: „A társadalom többel tartozik a munkásnak, mint a munkabére” – Jean Dolfust
idézte 1911 januárjában a Collége libre des sciences sociales-ban tartott előadásában Godart
Justin lyoni polgármester. [5]
A jelenség világszerte általános igénnyel lép fel, ebből következően a nemzetközi jog
meghatározó szerephez jut a munkabér védelme körében. Jóllehet, „a munkabér fogalmára,
védelmére uniós szabályozás és számottevő gyakorlat nincs” [6], az európai közjogi
gondolkodás is a szegénység elleni küzdelem eszközeként tekint arra. Az Európai Bizottság a
jobb munkahelyi körülmények létrehozása mellett a megfelelő bért a szegénységi küszöb alóli
„kikerülés” követelményeként fogalmazza meg. [7] A munkabér védelmére hivatott átfogó,
nemzetközi szabályozás elvi alapjait a Nemzetközi Munkajogi Konferencia (ILO) teremtette
meg. teremti. Az ILO 95. számú Egyezménye által rögzített elvek áthatják és alapvetően
meghatározzák a munkabér védelme körében alkalmazott szabályozást hazai és nemzetközi
szinten egyaránt.
2.2. A munkabér védelmét garantáló szabályok
A szociális funkcióval összefüggő érdekeket számos garanciális jellegű intézkedés és szabály
rögzíti. Ilyen – állami beavatkozás útján biztosított – rendelkezések a legkisebb kötelező
munkabér (minimálbér) s a garantált bérminimum meghatározása, valamint a munkabér
védelmére vonatkozó törvényes rendelkezések. A minimálbér nem más, mint a felek szabad
bérmegállapodásába történő külső beavatkozás az állam részéről, mégpedig abból a célból,
hogy a munkabér legalább azt a minimális szintet elérje, amely a munkavállaló és családja
megélhetését alapvető szinten biztosítja. [8]
A munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések jelentős része a Munka Törvénykönyvén
alapul, emellett azonban egyéb jogszabályokban is helyt kapnak olyan szabályok, melyek
közvetlenül vagy közvetve azt garantálják, hogy a munkavállaló hozzájusson a
munkavégzéséért járó ellentételezéshez. Ez utóbbira, vagyis az Mt. hatókörén kívül eső
jogalkotásra példa a Bérgarancia Alap szabályozása, melyet a jogalkotó törvényi szinten, de
külön jogforrásban szabályoz.
A munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések azt hivatottak biztosítani, hogy a
munkavállaló ténylegesen megkapja a munkabérét. A jogalkotó célja ezzel az, hogy a
munkavállaló megélhetése ne kerüljön veszélybe. [9] A munkabér védelmét szolgálják a
törvényben meghatározott garanciák: forintban történő kifizetés elve, a legritkábban havonta
történő bérfizetés kötelezettsége, vagy a bérfizetés helyére vonatkozó rendelkezések. További,
a gyakorlatban igen releváns szabályok vonatkoznak a munkabérből való levonás
alkalmazására, amely meglehetős pontossággal és szigorral határolja körül azokat az eseteket,
melyekben a munkáltató jogszerűen eszközölhet levonást a munkavállaló béréből. Ennek
indoka nyilvánvalóan az, hogy a munkavállaló ne kerülhessen olyan helyzetbe, amelyben napi
megélhetésének költségeit sem tudja fedezni. A jogalap nélkül kifizetett munkabér
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visszakövetelésének szabályai és a munkabérről való (általános) lemondás tilalma szintén e
célok biztosítására hivatottak. Megemlítendők még e vonatkozásban a beszámíts tilalmára
vonatkozó rendelkezések, valamint a Bérgarancia Alap működése, amely a fizetésképtelen
(felszámolás alatt álló) munkáltatóval szemben fennálló bérkövetelések – részbeni – kifizetését
hivatott biztosítani. Ennek létrehozásáról és működéséről külön törvény rendelkezik. Az alap a
fizetésképtelenné vált munkáltatók munkavállalóinak – limitált – anyagi biztonságát szolgálja,
[10] létrehozása és szükségessége önmagában is alátámasztja a munkabér szociális funkcióját.
3. A munkabér védelmének nemzetközi jogi alapjai
A munkabér védelme körében alapvetően a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban:
ILO) tevékenysége emelendő ki. A Munkaügyi Szervezet egyezményei közül – a minimálbérre
vonatkozó 26. számú és 170. számú megállapodásokon túl – a munkabér védelméről szóló 95.
Egyezmény rendelkezései gyakoroltak hatást a munkajogi szabályokra világszerte. Ez a
nemzetközi jogforrás a munkabér meghatározására hazánkban is meghatározó befolyást
gyakorol. Szabályai – melyeket az 1949. évi Általános Konferencián mondtak ki – máig élő,
eleven részét képezik a magyar munkajognak is.
Az ILO az ENSZ első szakosított szerve, melynek munkája az évente megtartásra kerülő
konferencián (ILC) teljesedik ki. Az ILO a legtöbb szakosított intézménytől eltérően már
létezett az ENSZ megalakulása előtt is: a két világháború között, 1944-ben hozták létre. [11]
Az ILO céljai között a szociális igazságosság előmozdítása, valamit az emberi és munkával
kapcsolatos jogok érvényesítése jelenik meg. Célkitűzései megvalósítása érdekében a szervezet
nemzetközi politikát és programokat dolgoz ki, segíti a munka- és életkörülmények javítását,
illetőleg olyan munkaügyi előírásokat alkot, amelyek a nemzeti hatóságoknak szolgál
útmutatásként. Emellett képzési, kutatási és oktatási tevékenységet végez, hogy a fenti
törekvéseket előmozdítsa. [12] Működését átható alapelvként – az 1944-ben, Philadelphiában
aláírt nyilatkozat alapján – azt határozza meg, hogy (a) a munka nem áru; (b) a folyamatos
fejlődésnek előfeltétele a szólás és a szervezkedés szabadsága; illetve (c) a szegénység
mindenki jólétét, az általános fellendülést veszélyezteti. [13]
3.1. Minimumsztenderdek az ILO 95. számú Egyezményben
A 95. számú Egyezmény 27 cikkből áll. A meglehetősen rövid, alapelvi állásfoglalást nélkülöző
preambulumon és a technikai rendelkezéseken túl tizenegy rendelkezést tartalmaz. A szabályok
mindegyike a munkavállalók rendszeres, biztos megélhetését hivatott garantálni, bizonyos
szempontok többé-kevésbé teljes körű csoportosítást is lehetővé tesznek: mintegy hét
rendelkezés a kifizetés tényleges megvalósításának elveit rendezi, míg egyéb szabályok a
munkabérből levonás, illetve a csőd- vagy felszámolási eljárás esetén alkalmazandó
szabályokat tartalmazza. Ez utóbbiak tehát olyan helyzeteket feltételeznek, amikor a munkabér
kifizetése valamely okból veszélybe kerül, vagy ténylegesen szükségessé válik annak
csökkentése.
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A rendelkezések egy részét hazánk munkajogi kódexe azonos formában és tartalommal vette
át, míg más szabályok elvi jelleggel gyakoroltak hatást a Munka Törvénykönyve
rendelkezéseire.
Az azonos tartalmú szabályok körében jó példa lehet az Egyezmény 3. cikkében foglalt
rendelkezés, amely a törvényes fizetőeszközben történő megfizetésére vonatkozik. E
rendelkezés szinte egészében megfeleltethető a forintban történő kifizetés elvének (Mt. 154. §),
e helyütt a törvény csupán pontosítja a nemzetközi jogi kötelezettséget.
3.2. A munkabérből levonás ILO által deklarált követelményei
Az Egyezmény 8-9. cikke fogalmazza meg azokat a követelményeket, amelyek a konferencián
a munkabérből levonásra vonatkozóan fogalmazódtak meg. E szerint a munkabérből levonni,
azt átengedni vagy végrehajtás alá vonni kizárólag az adott ország jogalkotásában előírt vagy
kollektív szerződésben lefektetett feltételek mellett, illetve korlátok között lehet. Az ILO által
meghatározott szabályokat magára nézve kötelezőnek elismerő államok – így hazánk is – olyan
elvek mentén teszik csak lehetővé a levonást, amely kizárja az önkényes intézkedés lehetőségét.
Olyan garanciális „láncszemet” iktat a levonás megvalósulásának folyamatába, amely vagy
kollektív alkut vagy normatív hatályú szabály alkotását teszi szükségessé.
Az ILO 95. azt is kimondja, hogy ezekről a szabályokról a munkavállalókat tájékoztatni kell,
mégpedig az arra megfelelő módon. Ennek a szabálynak a létjogosultsága és jelentősége
nyilván akkor mérhető fel, ha az Egyezmény megalkotásának idejét is figyelembe vesszük. A
rendelkezés ugyanis 1949-ben, évtizedekkel az információs robbanás előtt született. A
tájékoztatás megfelelő módja feltehetően nem csupán annak követelményét jelentette, hogy
annak szövege közérthető módon legyen megfogalmazva, hanem a hozzáférhetőség
követelményére is utalt. A munkavállalók széles körének informálása a rendelkezésre álló
eszközök igénybevételével történhetett csak, ami az elektronikus kommunikáció elterjedését
megelőzően papír alapú írásos dokumentumot jelenthetett.
Ugyanitt rögzítette továbbá az Egyezmény azt is, hogy a bért mentesíteni kell a levonás,
illetőleg végrehajtás alól olyan mértékben, ami a munkavállaló és családja eltartásának
biztosításához szükséges. Ez a rendelkezés nyilvánvalóan a munkabér szociális rendeltetését
hivatott védeni, hiszen azt garantálja, hogy még levonás teljesítése esetén se kerüljön olyan
helyzetbe a munkavállaló, amely ellehetetlenítené a megélhetését. Mai fogalmaink és jogi
kultúránk szerint ez az intézkedés természetesnek tűnhet, a munkavállalókat óvó szabályok
ugyanis a hazai munkajogban több helyen is megjelennek, méltányosság elve ugyanis az
alárendeltséggel jellemezhető viszonyban kiemelt szerephez jut. Ám a szabály megalkotásakor
nyilván ezzel ellenkező tapasztalatok tették szükségessé a klauzula megfogalmazását. Ennek a
követelménynek a szükségességét igazolja, hogy a levonásmentes munkabérrész a hazai
munkajogi és végrehajtási jogi szabályoknak is része, élő rendelkezésként védi a létfenntartás
minimális anyagi fedezetét.
4. A munkabérből való levonás korlátai a magyar munkajogi szabályokban
A magyar munkajog a munkabér védelme körében kötött feltételrendszer alkalmazásával
szabályozza a munkabérből való levonást. A Munka Törvénykönyve erre tekintettel zárt
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felsorolásban rögzíti, hogy a munkáltató milyen esetekben és milyen garanciális szabályok
betartása mellett rendelkezhet a munkavállaló munkabére felett. A munkabérből való
levonásnak a törvény alapján kizárólag négy esetben lehet helye.
4.1 A munkabérből való levonás jogcímei
Levonás terheli a munkabér meghatározott részét jogszabály vagy jogerős határozat kötelezése
esetén. Egyéb esetben pedig akkor lehetséges, ha az a munkavállalónak nyújtott
munkabérelőleg visszakövetelése miatt válik szükségessé, vagy ahhoz a munkavállaló
előzetesen, kifejezett nyilatkozatával hozzájárul.
A közteherviselés kötelezettségéből eredően az állam jogosult az adók, járulékok, egyéb terhek
levonására. A törvényi felhatalmazás ebben az esetben legitimálja az állami bevételek
begyűjtését, az allokációhoz ugyanis nyilvánvaló közérdek fűződik. Végrehajtható határozat
kötelezése esetén, vagyis jogerős hatósági vagy bírósági döntés alapján szintén sor kerülhet
levonásra, ekkor a közhatalom birtokában eljáró bíróság vagy hatósági szerv döntése az, amely
legális alapot teremt arra, hogy a követelés a munkabérből legyen teljesíthető.
A munkáltató oldalán teremt jogosultságot a levonásnak az a jogcíme, amikor a
munkavállalónak korábban juttatott munkabér-előleg „visszavonására” kerül sor. Ebben az
esetben ugyanis az előre felvett munkabér utólagos visszatérítéséről van szó, amely összeg
nyilvánvalóan a munkáltatót illeti. Az előleg visszafizetése esetében tehát maga a törvény
hatalmazza fel a munkáltatót, hogy az előlegnyújtásból eredő követelést közvetlenül vonja le a
bérből, a munkavállaló beleegyezésének kikérése nélkül. Ez voltaképpen nem jár ténylegesen
(számszerűen) a munkabér csökkentésével, ez esetben az előleg összegét a munkáltató egy
korábbi időpontban már megfizette. Ilyen helyzetben a munkabér esedékességéhez képest
korábban jutott béréhez a munkavállaló, s csupán ennek „visszaállítására” kerül sor.[14]
A végrehajtható határozat alapján teljesítendő levonás egyik jellemző példa, amikor a
munkavállaló nem fizeti meg a tartásdíjat, és a bíróság ez ügyben határozatot hoz. Ez a
gyakorlatban úgy történik, hogy a végrehajtó felhívással él a munkáltató felé, hogy a
munkavállaló munkabéréből a meghatározott összeget vonja le, és fizesse meg a letiltásban
meghatározott jogosult részére. Lényeges, hogy az a munkáltató felé kötelezettséget jelent, ha
ugyanis nem tesz eleget a levonási kötelezettségének, a munkavállaló tartozásáért készfizető
kezesként felel. Ilyen esetben tehát közvetlenül a munkáltatótól is követelhető a tartozás
megfizetése. [15]
A munkabérből való levonás negyedik, eddig nem említett jogcíme a munkavállaló
hozzájárulása. A gyakorlatban ennek többféle indoka is lehet, ilyen eset lehet például egy –
munkavállaló által elismert – károkozás. Lényeges, hogy a hozzájárulás kizárólag önkéntesen
adható, előzetesen és írásban. Jóllehet, az írásbeliséget a jogszabály nem írja elő kötelezően,
ám nehezen elképzelhető a gyakorlatban, hogy szóbeli hozzájárulás alapján történjen levonás.
Álláspontom szerint teljesen jogszerű csak abban az esetben lehet a hozzájárulás, ha a
munkavállaló nyilatkozata az összegszerűségre és az esedékességre is egyértelműen kiterjed,
hiszen kizárólag ebben az esetben kerül olyan helyzetbe, hogy – az esetleges levonásokra is
tekintettel – előzetesen számolni tudjon az adott hónapban várható összeggel. Ez abból is
következik, hogy általános jelleggel a törvény alapján tilos a munkabérről való – egyoldalú
nyilatkozat útján történő – lemondás (vagyis megállapodás alapján nincs törvényes akadálya).
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4.2 A levonásmentes munkabérrész
Jogszabály rendelkezése alapján kerülnek tehát levonásra az adók és egyéb közterhek. Ennél a
jogcímnél a törvény korlátot nem állít, vagyis nem nevesít olyan limitet, amelyen túl ne
lennének érvényesíthetők az államot megillető levonások. Ugyancsak nem találunk korlátozó
szabályt a negyedikként megnevezett jogcímnél sem, vagyis amikor a munkáltató az
előlegnyújtásból eredő követelését vonja le a munkavállaló munkabéréből. Ebben az esetben
ugyanis voltaképpen nem történik más, mint hogy a munkavállaló az őt jogosan megillető
munkabért egy korábbi időpontban kapja „kézhez”, vagyis mindössze a teljesítés időpontjában
történik változás. Ekkor tehát már előre rendelkezett – a később esedékessé váló –
munkabérével, így számszerű változás az anyagi viszonyaiban nem történik. Ez az oka annak,
hogy ebben az esetben akár korlátlanul is levonható a korábban nyújtott bérelőleg.
A két másik jogcím esetében azonban – garanciális célból – már korlátozó szabályt fogalmaz
meg a törvény. A levonás érvényesítésének gátját szabja ugyanis a levonásmentes
munkabérrész, aminek még akkor is a munkavállaló rendkezésére kell állnia, ha ezen okok
valamelyike miatt levonás terheli a bérét.
A végrehajtható határozat alapján teljesítendő levonás nem eredményezheti azt, hogy a
levonásmentes munkabérrész – mint minimális juttatás – összege sérüljön. Szintén nem
terjedhet túl a levonás ezen a minimális összegen abban az esetben sem, ha a munkavállaló
előzetesen hozzájárult, hogy a munkaéréből a munkáltató pénzt vonjon le.
5. Záró gondolatok
A munkabér tehát alapvetően a munkavállaló, valamint családja, illetve hozzátartozói
megélhetését szolgálja. A létbiztonság pedig olyan tényező, amellyel kapcsolatban – minden
elvi vagy eszmei állásfoglalás vagy értékítélet nélkül is – kijelenthető, hogy annak
megteremtése olyan szükséglet, amely hosszú távon messze túlmutat az egyéni érdekeken. Az
ILO tevékenysége, gyakorlata és a szerződő államok nemzeti jogalkotására kifejtett hatása
önmagában véve igazolja, hogy a munkabér szabályozásának szükségessége világszerte
általános igénnyel lép fel. A normatív hatályú szabályok létrehozás mellett azonban nagy
felelősség hárul a munkáltatókra is, hiszen a levonásokat praktikusan a munkaadók
alkalmazzák. A jogszabályi feltételek betartása, a munkavállalók megfelelő tájékoztatása,
érdekeinek védelme alapvetően a munkáltatókkal szemben támasztott követelmény.
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Absztrakt
Az új Polgári Törvénykönyv új intézményként vezette be a sérelemdíjat, mely a nem vagyoni
hátrányok kompenzálását célozza meg, egyúttal egyfajta magánjogi büntetésként is szolgál.
Mivel a sérelemdíj esetén a személyiségi jogsértés bekövetkeztén túl további hátrány
bizonyítása nem szükséges, így várhatóan az orvos gyógyító tevékenysége során fellépő
felelősségi jogvitákat is befolyásolni fogja az új jogintézmény. Az orvosi jog a polgári jog része,
de annak egy speciális területe. Így bár a sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok
megegyeznek, számos olyan aspektus merül fel, melyre az ún. orvosi műhibaperek során külön
figyelemmel kell lenni. Ezek közül a legfontosabb speciális szabályokat azt jelenti, hogy az
egészségügyi törvény az ellátásban résztvevőktől az általános szabályokhoz képest
többletfeltételeket fűz a felróhatóság alóli kimentéshez, illetőleg külön meghatározza az
egészségügyi szolgáltatót, mint a személyiségi jogi jogsértésekért felelőst. Az ebbe a körbe
vonható károkozó magatartások is különfélék lehetnek, így keletkezhetnek diagnosztikai vagy
kezelési hibából illetőleg a tájékoztatáshoz való jog megsértéséből. Azonban közös bennük,
hogy még a vagyonban beálló károk is minden esetben valamely személyiségi jogsérelemből
erednek. A központi kérdés általában az, hogy sérült-e a beteg élethez, egészséghez és a testi
épséghez való joga. De a jogsérelem szempontjából is több alkalmazási területe van a
sérelemdíjnak. Így az esély elvesztésének problematikája vagy az az eset, amikor az
egészségügyi ellátásból eredően kialakult életveszélyes állapot átmeneti ugyan, de elkerülhető
lett volna. Ugyanígy külön dimenzióba emeli az orvosi műhiba értékelését az, hogy van-e olyan
személy, aki a beteg sérelme folytán maga is saját jogon érvényesíthet sérelemdíj iránti igényt.
Az ún. hozzátartozói igények az új Ptk. hatálybalépésével szintén tartalmi jegyek
gazdagodhatnak az orvosi jogi esetekben.
Kulcsszavak: sérelemdíj, felelősség, orvosi jog, polgári jog, orvosi műhiba
1.

Bevezetés, célok

Tanulmányomban azt kívánom bemutatni, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével megjelenő sérelemdíj intézménye miként képes
kezelni az egészségügyi ellátásokból eredő károsodásokkal kapcsolatban felmerülő polgári
jogvitákat. Az egészségügyi ellátás folyamat, melynek során az ellátásban résztvevő
személyeknek mindvégig körültekintően, az ellátásban résztvevőktől elvárható gondossággal,
a szakmai szabályainak betartása mellett kell a gyógyító-kezelő tevékenység teljesüléséhez
szükséges feltételeknek megfelelni. Ezek a követelmények az adott eset körülményeitől
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függően sokféle módon próbára teszik az ellátásban résztvevő személyeket. A beteg
megvizsgálásától kezdődően, a diagnózis, a kezelés majd a rehabilitáció folyamán az orvos(ok)
és segédszemélyzete számos módon és intenzitással sértheti meg a beteg jogait, a betegnek az
általa felvállalt kockázatokon felül is többféle személyiségi joga sérülhet, a sérelem pedig több
emberre is kihatással lehet. Tanulmányomban az egészségügyi ellátás során előforduló
személyiségi jogsértések lehetséges rétegeit, fokozatait vizsgálom, mindezt már az új PTK. és
a sérelemdíj alkalmazhatóságának szemszögéből.
2.

A sérelemdíj helye a magyar polgári jogban

A sérelemdíj a személyiségi jogok megsértésének vagyoni elégtétellel történő közvetett
kompenzációja és egyben magánjogi büntetése. [1] Az új PTK. eltérő szemléletét mutatja, hogy
a sérelemdíj intézményét nem a kártérítési jog („A kár szó ugyanis elválaszthatatlanul
kapcsolódik a vagyoni hátrány gondolatával”) [2], hanem a személyiségi jog szabályai között
helyezi el. A másodlagos funkcióként megjelenő büntető funkciót erősíti az is, hogy a PTK.
előírása szerint a sérelemdíj összegének meghatározása során a jogsértés ismétlődő jellegére
tekintettel kell lenni. A Kodifikációs Főbizottság javaslatában ez a kitétel nem szerepelt. [3]
Bár az intézmény elkülönült, azonban nem választja el a kártérítési szabályoktól, hiszen a PTK.
2:52. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján „a sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés módjára - a
kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz
a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.”A nem
vagyoni kártérítésnek az 1959. évi IV. törvényben (továbbiakban: régi PTK.) meghatározott
szabályaihoz képest szemléletbeli változást hozott, hogy a sérelemdíj megállapításához a
jogsértésen túl további hátrány bizonyítása nem szükséges: „megdönthetetlen vélelmet állít fel
arra nézve, hogy minden személyiségi jogsértés szükségképpen hátrány elszenvedésével jár a
sértett oldalán.” [4]
Azonban a sérelemdíj sem jár automatikusan. A sérelemdíj számára kialakítandó kereteknek is
az lesz az egyik legfontosabb kérdése: az új szabályok alapján hol kell meghúzni azt a határt,
ahol a személyiségi jogi sérelmet olyan fokúnak tekintjük, amely már alkalmas sérelemdíj által
kompenzációra, illetve arra, hogy magánjogi büntetés funkciójával a prevenciót szolgálja.
Hiszen négy évvel a Ptk. hatályba lépését követően már egyértelműnek látszik, hogy a gyakorlat
nem minden személyiségi jogsértés esetén állapít meg sérelemdíjat, nem alkalmaz jelképes
marasztalást sem. A kialakulóban lévő gyakorlat tükrében a sérelemdíj megállapításához
továbbra sem elegendő az, ha a felperes a jogsértés tényét bizonyítja: „ez valójában csupán a
hátrány bizonyításának eljárásjogi kötelezettsége alól mentesíti a felperest, de nem vagyoni
sérelem hiányában nem teszi lehetővé sérelemdíj követelését” (Szegedi Ítélőtábla
Pf.I.20.164/2016/4. számú ítélete) A felperesnek továbbra is érdekében áll – nem a jogalap,
hanem az összegszerűség körében -, hogy minél szélesebb körben bizonyítsa a nemvagyoni
hátrányokat, ugyanis a bíróság „elutasíthatja a sérelemdíj iránti keresetet akár azért, mert az
adott személyiségi jogsértés alkalmatlan arra, hogy nemvagyoni hátrányt okozzon, akár azért,
mert köztudomású tények értékelésével arra a következtetésre jut, hogy ilyen jellegű sérelem
nem állt elő a személyiségi jogában megsértett félnél.” (BH 2016.241) A kialakuló gyakorlat
az ún. bagatell igényeket kizárja a sérelemdíjjal való szankcionálás köréből. A megfogalmazás,
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mellyel elméleti munkákban [5] és ítéletekben (Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.206/2017/7.szám) is
találkozunk, persze nem szerencsés, hiszen a személyiség – vélt vagy valós – sérelme legyen
bármilyen alacsony súlyú, a sérelmet szenvedő fél számára sosem lehet apró vagy csekély („A
személyhez fűződő jogok körében érték minden, amit az ember maga annak tart”) [6] a sértettet
ez egész személyiségében érinti és alapvetően meghatározza lelki-mentális mindennapjait,
társadalmi helyzetét. Bármilyen jogintézmény esetében a társadalmi elfogadottságnak van
jelentős szerepe: a bíróság meghúz egy határvonalat, ami alatt alkalmatlannak ítéli meg a
sérelemdíjat az okozott sérelem szankcionálására, ezt a felperesnek tudomásul kell vennie. De
nehéz elfogadnia az ítéletet, ha a számára valós és komoly sérelmet bagatellnek minősíti a
bíróság.
A kifejtettek az orvosi jogi esetekre is irányadónak látszanak. Egyelőre kialakult gyakorlatról
még nehéz lenne beszélni, hiszen a sérelemdíjra vonatkozóan elsősorban az elméleti
munkákban lévő várakozásokra, a sérelemdíjjal kapcsolatos általános bírói megállapításokra és
az orvosi jogi esetekben megszületett alsóbb fokú bírósági ítéletekre tudunk hivatkozni.
Valamint azokra az esetekre, melyeket a Ptk. hatályba lépését követően, de még a nem vagyoni
kártérítés szabályai szerint bíráltak el a bíróságok. Az ítéletekben a két intézmény közti
különbségre vonatkozó indokolásokkal is találkozunk, már csak azért is, mert gyakoriak az
időbeli hatály („A Ptk. személyiségi jogok megsértésének szankcióira vonatkozó rendelkezéseit
a hatálybalépését követően történt jogsértésekre kell alkalmazni” – 2013. évi. CLXXVII.
törvény (Ptké.) 8. § (1) bek.) helytelen alkalmazásából fakadóan hibás kereseti hivatkozások.
A Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.212/2017/4.számú ítéletében a Szolnoki Törvényszék elsőfokú
ítéletét azzal hagyta helyben, hogy a sérelemdíjra való hivatkozást mellőzte. A Ptk. hatályba
lépése óta, de még a r. Ptk. szerint elbírált eseteket azért is vizsgálni kell, mert ezen ítéletek
meghozatalában a bíróságok már gyakran a sérelemdíj szabályozását elővetítő indokolással
álltak elő. A Kúria Mfv.I.10.446/2014/7. számú ítéletében, mely üzemi balesetből fakadó
egészségkárosodásból eredt: „A hátrány nagysága nem a nem vagyoni kártérítés jogalapja,
hanem annak mértéke körében értékelendő. Ezért a törvényszék alappal nem hivatkozhatott a
munkaképesség-csökkenés hiányára, de arra sem, hogy a felperes életminősége hátrányosan
nem változott meg. Ez utóbbi megállapítás valótlan, az elsőfokú ítéletben rögzített, a felperest
a gyógyulási idő alatt ért hátrányokra tekintettel. A felperes által a felgyógyulásig elszenvedett
hátrányokkal, valamint az azóta is fennálló tünetekkel és az 1 %-os mértékű egészségkárosodás
okozta hátrányokkal arányban állónak a Kúria 50.000 forint nem vagyoni kártérítést talált
megállapíthatónak.”
3.

A sérelemdíj és az orvosi jog kapcsolata

Az egészségügyi szolgáltató polgári jogi felelősségére vonatkozó esetek közös jellemzője, hogy
mindegyikben megjelenik valamely személyiségi jog sérelme. Az egészségügyi
szolgáltatásoknak nemcsak alanya, hanem tárgya is az ember. A beteg, amikor problémájával
vagy kételyeivel az egészségügyi szolgáltatóhoz fordul, minden esetben saját testét-lelkét,
személyiségét helyezi az őt ellátók kezébe. Az előforduló sérelem alapját szükségképpen
személyiségi jogsértés képezi, ennek a sérelemnek a kompenzálása érdekében fordul igénnyel
a beteg vagy hozzátartozója a neki sérelmet okozóval szemben, valamint ebből a személyiségi
jogi sérelemből fakadó vagyoni kárának megtérítését követeli.
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 244. § (2) bekezdése
szerint „az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett kárigényekre, illetve a
személyiségi jogsértések esetén követelhető igényekre a Ptk.-nak a szerződésen kívül okozott
kárért való felelősségre, valamint a személyiségi jogok megsértésének szankcióira vonatkozó
szabályait kell megfelelően alkalmazni.” A 244. § (1) bekezdése értelmében „az egészségügyi
szolgáltatás keretében végzett ellátás során okozott kárért és személyiségi jogsértésért az
egészségügyi szolgáltató tartozik felelősséggel, illetve helytállással.”
A sérelemdíjra vonatkozó szabályokat tehát az egészségügyi szolgáltató által okozott
jogsértésekre is alkalmazni kell. Hasonlóan, mint ahogyan megfelelően alkalmazni kellett a
nem vagyoni kártérítésre vonatkozó szabályokat a régi Ptk. alapján. Figyelembe véve azt is,
hogy az Eütv. 77. § (3) bekezdése a deliktuális felelősségi alapesethez képest a felróhatóság
kimentését magasabb szinthez köti, amikor a szakmai – etikai szabályok, valamint irányelvek
betartásán felül az ellátásban résztvevőktől elvárható gondosság mércéjét írja elő. Ennek
megfelelően a jogi és szakmai szabályok betartása csak a minimum elvárás [7] az egészségügyi
ellátásban résztvevőkkel szemben, a felróhatóság alóli mentesüléshez az alperesnek
elengedhetetlenül szüksége van arra, hogy a kvalifikált gondossági mérce érvényesülését is
bizonyítsa.
Az ellátás folyamatában az egészségügyi szolgáltatás keretében eljáró szakembereknek
komplex feladatuk és felelősségük van. Egyszerre kell figyelemmel lenniük az ellátás során
megjelenő összes potenciális felelősségi kockázatra, de mindezt azzal együtt, hogy feladatuk
elsősorban a beteg meggyógyítása, állapotának javítása. A „ne okozz kárt” évezredes
kötelezettségnek való megfelelés (Hippokrátészi eskü: „Minden házba a beteg javára lépek be,
s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól.”) körében sosem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy az orvos küldetése ennél jóval többről szól. A tanulmány második felében azokat
a síkokat és rétegeket kívánom csoportosítva előadni, melyekkel kapcsolatban az egészségügyi
szolgáltató sérelemdíj iránti felelőssége tipikusan vagy potenciálisan felmerülhet.
4.

A megsértett személyiségi jogok az orvosi jogban

4.1. Személyiségi jogok sérelme
Bár az emberi személyiség egységes és oszthatatlan, így annak bármelynemű sérelme az egész
személyiséget érinti, mégis a sérelemdíj megállapításának legalapvetőbb feltétele a sérült
személyiségi jog meghatározása és a sérelem bizonyítása. A magyar jog nem ad kimerítő
normatív felsorolást a személyiségi jogsértésekre vonatkozóan. A Ptk. 2:43. §-a széles, de
egyáltalán nem zárt katalógusban nevesít egyes személyiségi jogi sérelmeket. Egyébként is
kiemelendő, hogy „az alkotmányos alapjogok a polgári jogban személyiségi jogokká
transzformálódnak.” [8] Sérelemdíj iránt nemcsak a Ptk. 2:43 §-a, hanem más jogszabályok,
így az Eütv. vagy akár az Alaptörvényben meghatározott sérelmek alapján is fel lehet lépni. De
mint azt látni fogjuk, sok esetben a bírói gyakorlat volt az, amely újabb kategóriákat alakított
ki, így például az orvosi jog területén is.
Ha az egészségügyi szolgáltató felelőssége kapcsán felmerülő személyiségi jogi jogsérelmeket
nézzük, a leggyakrabban az egészség sérelme miatt indítanak pert a betegek, illetve
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hozzátartozóik. Ez magában foglalja mind a testi, mind a lelki egészség sérelmét, a Ptk. 2:43 §
a) pontja alapján a testi épség, illetve az élet megsértésére is kiterjedően.
Elsősorban a pszichiátriai betegekre vonatkozó ellátással kapcsolatosan merülhet fel a személyi
szabadság megsértésének esete. Az emberi méltóság megsértését az Eütv. 10. §-a külön és
részletesen is tilalmazza. A megfelelő és teljes tájékoztatás hiányában elszenvedett sérelmekre
vonatkozóan merülnek fel az önrendelkezési jog megsértésével kapcsolatos felperesi igények.
Ennek tipikus példája, amikor az orvos nem tájékoztatta a várandós anyát arról, hogy
valószínűsíthetően fogyatékkal élő gyermeke fog születni, így az anya a magzati élet
védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben (továbbiakban Mvtv.) foglalt jogával nem
élhetett. Ugyanezen az alapon sérül mindkét szülőnek a családtervezéshez való joga. A bírói
gyakorlat által kimunkált sérelem már nemcsak a várandós anyát, hanem az apát is érinti.
(1/2008. számú PJE határozat)
Sérülhetnek a beteg kapcsolattartáshoz való jogai is. Ez a jog a beteget – a jogszabályban
meghatározott kivételektől eltekintve – a Ptk. 2:42 § (1) bekezdése és az Eütv. 11. §-a alapján
nevesítetten is megilleti. Jogellenes és felróható megsértése személyiségi jogainak sérelmével
jár, így az eset körülményeitől függően sérelemdíj megállapítását is eredményezheti.
A bírósági gyakorlat által kimunkált és gyakran alkalmazott személyiségi sérelmet jelent a teljes
családban, valamint az egészséges családban éléshez fűződő jog.
4.2. A megsértett személyiségi jogok rétegződése
A személyiségi jogok megsértése esetén nem hagyhatók értékelésen kívül annak fokozatai sem.
Az orvosi jogi esetekben leggyakrabban előforduló sérült személyiségi jog az egészséghez való
jog, melynek vizsgálata során ki kell térni annak súlyosságára is, hiszen nemcsak az
összegszerűséget, de önmagában azt is befolyásolja, hogy a sérelem olyan fokú-e, amiért már
a bíróság szükségesnek ítéli meg a sérelemdíj alkalmazását. A sérelmek súlyos eseteiben, így
amennyiben a beteg maradandó egészségkárosodást szenved vagy meghal, a nem vagyoni
kártérítéshez hasonlóan a sérelemdíj megállapításának sem lesz elvi akadálya. Azonban a
megváltozott szabályok alapján új határvonal kialakulása következhet be az életveszélyes
állapot okozása (EH 1999.15) illetve átmeneti egészségromlás eseteire. Utóbbi jelenik meg a
300/2000. számú polgári elvi határozatban, melyben az alperesi cukrászda által szalmonellával
megfertőzött felperesek közül csak a III. rendű felperes részére állapítottak meg az eljáró
bíróságok nem vagyoni kártérítést. A Legfelsőbb Bíróság indokolása szerint: „a személyhez
fűződő jog megsértése önmagában csak a jogellenes magatartás megállapítására ad alapot, de
a sérelmet szenvedő fél nem vagyoni kártérítést csak akkor igényelhet, ha bizonyítja olyan
hátrány bekövetkezését, amely indokolja a nem vagyoni kárpótlás megállapítását.” Ezzel
szemben a sérelemdíj megállapításának nem feltétele (de elősegítője) a hátrány felperes általi
bizonyítása. Az új Ptk. Tanácsadó Testületének véleménye szerint: „Személyiségi jogsértés
megállapíthatósága esetén az alperesnek kell kimentenie magát a vonatkozó kontraktuális vagy
deliktuális felelősségi mérce szerint, valamint neki kell bizonyítania azt is, hogy a jogsértéssel
okozati összefüggésben a felperest nem érte olyan súlyú nemvagyoni sérelem, amely sérelemdíj
megítélését indokolná.” [9] Ki kell emelni, hogy itt is kifejezetten a személyiségi jogi szankciók
alkalmazása kérdéses, hiszen amennyiben bizonyított vagyoni kára keletkezik a betegnek az
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orvosi ellátásból eredően, a deliktuális kárfelelősség szabályai alapján, mérlegelés nélkül
érvényesítheti igényét a bíróság előtt.
Előfordulhat olyan eset, amely funkcionálisan nem okoz egészségkárosodást, azonban mégis
testi fogyatkozással és ebből fakadóan lelki-pszichés megterheléssel is jár. Ilyen lehet az egyik
here elvesztése, de akár az egyik vese elvesztése is. [10]
Új kontextusban jelenhetnek meg azon eljárások, amelyek maradandó károsodás okozása
nélkül, azonban hibásan kerültek elvégzésre. Ezek közös jellemzője, hogy a beteg az ellátás
által megcélzott eredmény elérésétől nincs megfosztva, azonban annak érdekében újra ki kell
tennie magát a beavatkozás kockázatának, fájdalmainak és persze a rászánt idő elvesztésének.
A sérelem abból fakadhat, hogy az orvos saját felróható magatartásának okán végezte el
eredménytelenül a beavatkozást, így a beteg kockázatvállalása és átélt fájdalmai neki
felróhatóan bizonyultak feleslegesnek. A beteget ért pszichés megterhelés és hiábavaló
kockázatvállalás folytán a jövőben felmerülhet sérelemdíj alkalmazásának lehetősége Abban
viszont egységes a gyakorlat, hogy a sikertelen terhesség-megszakítás következtében
megszülető egészséges gyermek, mint kár (wrongful pregnancy) nem érvényesíthető. (EBH
2003.941)
Különös, de létező esetet jelent, amikor a sérelem abban rejlik, hogy egészséges embert
kezelnek betegként: „Amennyiben az egészségügyi szolgáltató egészséges személyt kezel
betegként, ezáltal ugyancsak sérti a testi és lelki egészséghez fűződő személyiségi jogát,
amelynek a kompenzálására nem vagyoni kártérítés (sérelemdíj) megítélése indokolt.” (ÍH
2017.89)
5.

A jogsértő magatartások az orvosi jogban

Az egészségügyi ellátás megfelelőségét mindig annak folyamatában kell nézni. A felelősség
kérdése onnantól kezdve felmerülhet, hogy a beteg először fordul az egészségügyi
szolgáltatóhoz panaszával, és egészen az elbocsátásán túl, a rehabilitáció időszakára is
kiterjedhet. A beteget ért személyiségi jogsértéseket csoportosíthatjuk aszerint is, hogy az
ellátás mely stációjához kapcsolódóan merülnek fel.
5.1. Diagnosztikai tévedés – Az esély elvétele
Az orvosnak meg kell állapítania, fennáll-e betegség, van-e ilyen kialakulására utaló
körülmény. Meg kell állapítania pontosan a betegséget, annak egyedi paramétereit, a beteg
egyedi körülményeit, majd a kezeléshez szükséges információk begyűjtése és feldolgozása
alapján kell a kezelési tervet összeállítania és döntenie a kezelésről vagy annak mellőzéséről.
Amennyiben ezek valamelyike hibádzik, a beteget sérelem éri, az alperes a felróhatóság alól
nem tudja kimenteni magát és nem tudja bizonyítani, hogy a hiba ellenére még érdemi-reális
esély se lett volna a gyógyulásra vagy túlélésére, az egészségügyi szolgáltató felelős az esély
elvételéből fakadó sérelmekért. Az esély elvesztése önmagában jelenti a hátrányt. A bírói
gyakorlat mára egységes képet mutat abban, hogy „a gyógyulási és életben maradási esély
elvesztésének a vizsgálata nem az okozatossági összefüggés, hanem a felróhatóság körébe
tartozik.” (A Kúria Pfv.III.20.325/2016/3.számú ítélete) Az új Ptk. előtti bírói gyakorlat így az
alperesi oldalra hagyta a gyógyulási eséllyel kapcsolatos bizonyítás kockázatát: „Ha a
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gyógyulásra való esély elvesztése teljes bizonyossággal nem mondható ki, ám amennyiben az
egészségügyi szolgáltató az elvárható gondosságot nem tanúsította, csak akkor mentesülhet a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a tőle elvárható gondosság tanúsítása ellenére sem lett
volna esély az egészségkárosodás teljes vagy részleges elkerülésére; ezzel szemben ha
valószínűsíthető, hogy az időben történő felismerés, kezelés és beavatkozás mellett akár
minimális, ámde reális esély lett volna a hátrányos következmények elkerülésére, akkor az
egészségügyi
szolgáltató
kártérítési
felelőssége
megállapítható.”
(A
Kúria
Pfv.III.22.053/2015/4.számú ítélete) Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a felróhatóság
súlyát a bíróság ne értékelhetné. BODONOVICH Klára [11] mutat rá arra egy konkrét ítélet
alapján, hogy a bíróság az összegszerűség körében mérlegelheti azt, hogy az egészségügyi
szolgáltató nem az egészség megsértése, hanem az esély elvételéért felel, s így alacsonyabb
összegű kompenzációt határoz meg.
Az adott eset megítélését alapjaiban határozza meg, hogy a diagnosztikai tévedéseket mindig a
tévedés, illetve döntés meghozatalának időpontjában ismert, illetve megismerhető információk
alapján kell értékelni: „Nem az utóbb megismert orvosi adatokból visszakövetkeztetve, hanem
az adott időben fennálló panaszok és indokolt vizsgálatok alapján kell állást foglalni abban a
kérdésben,
hogy
az
alperest
mulasztás,
tévedés
terheli-e.”
(A
Kúria
Pfv.III.20.117/2015/4.számú ítélete)
5.2. Kezelési hiba
A diagnosztikai hibához képest más jellegű szemléletet követel a kezelés során vétett hiba
megítélése. Ez a hétköznapi és szűk értelemben vett orvosi műhiba esete. A kezelés, különösen
a műtéti beavatkozások kapcsán a kockázatok és szövődmények megítélése bír fokozott
jelentőséggel, melyeket a teljes és megfelelő tájékoztatást követően a beteg vállal. Azonban
ezek bekövetkezése esetén is alaposan meg kell vizsgálni, mi okozta azt. A BH2007.84. számú
ítéletét alapul véve: ha a császármetszéses szülés során akaratlan hólyagsérülés következik be,
úgy az a műtéti kockázat körébe esik, feltéve, hogy az eljáró orvos az Eütv. 77. § (3) bek.
alapján kimenti magát. Amennyiben azonban nem tudja bizonyítani, hogy az ellátásban
résztvevőktől elvárható gondossággal – és a szabályok betartva – járt el illetve ennek ellenére
következett be a hólyagsérülés, azért felelősséggel tartozik.
5.3. Az ellátás egyéb elégtelensége
Az orvosi jogi esetekben a diagnosztikai tévedések és a kezelési hiba a leggyakrabban
előforduló esetkörök. Az egészségügyi szolgáltató felelős ellátása azonban nem merül ki ebben.
A magas ellátási szintnek a folyamat egészében érvényesülnie kell. Így a beteg állapotának
kórházi felügyelete során is. A Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.060/2017/4. számú ítéletével azért
marasztalta el az alperesi szolgáltatót, mert az ideggyógyászati osztályon elhelyezett beteg
megfelelő felügyeletét elmulasztotta és nem alkalmazta a beteg adott esetben szükséges
rögzítését, így a beteg az éjszaka folyamán többször kikelt az ágyából, a folyosón bolyongott,
majd elesett és ennek következtében beütötte fejét, ami – a sérülés ellátásában való
késlekedésnek is köszönhetően – másnap a halálához vezetett. A bíróságok az elhunyt
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hozzátartozója részére 3.000.000 FT sérelemdíjat láttak megfelelőnek tekintettel a felügyeletből
eredő mulasztásra és a sürgős CT-vizsgálattal való késlekedésre.
Az esély elvétele, mint hátrány az ellátás lezárásával kapcsolatos hibás döntések esetében is
elfordulhat. Így akkor, amikor orvosai annak ellenére engedik haza a beteget, hogy
meggyőződtek volna annak megengedhetőségéről, s így olyan téves feltevésbe kerülnek,
miszerint a beteg lábadozása már otthonában is megoldható. (A Kúria
Pfv.III.21.072/2010/7.számú ítélete)
5.4. A tájékoztatási jog megsértése
Az orvosi műhibákkal kapcsolatos eljárások tipikus velejárója a tájékoztatási kötelezettség
megsértésére való hivatkozás. A megfelelő és teljes tájékoztatás a folyamat elejétől a formális
lezárásán túl is meghatározza az alperes felelősségét: a kezelési alternatíváktól, a magzat
egészségkárosodásán túl egészen a kezelés lezárását követő életmód (pl. fürödhet-e
tengervízben, mit fogyaszthat) kapcsán számos olyan lényegi kérdés merül fel, melynek
elhagyása a betegnek kárt okozhat, és amely fennállása alatt az egészségügyi szolgáltató nem
tudja majd kimenteni magát a felelősség alól. Azonban a Kúria Pfv.III.21.561/2012/5.számú
ítéletében is kifejti, hogy a tájékoztatási jog megsértése önmagában még nem elegendő ahhoz,
hogy a felperes a kialakult hátránya okán eredménnyel pereskedjen. Szükséges az is, hogy az
elmaradt tájékoztatás miatt következzen be a károsodás.
A tájékoztatási jog megsértése tipikusan olyan terület, ahol a jogsértés ismétlődő jellegére való
utalás gyakran előfordulhat majd a joggyakorlatban. Az orvosi kezelés hosszú folyamat
eredménye, több mozzanatból áll össze, melyek egymásra épülnek, vezetik félre a gyógyítás
sikerességét vagy megfelelő esetben elősegítik azt. Az elégtelen tájékoztatási gyakorlatból
származóan egyazon kezelés során egyazon szolgáltató többször is vagy folyamatosan olyan
helyzetet teremthet, ahol a beteg önrendelkezési jogával nem tud élni. A sérelemdíj
összegszerűsége szempontjából pedig ez olyan szempont, amelyekre egyrészt a felperesnek
hivatkoznia kell, másrészt pedig ezt hivatkozást a bíróságnak figyelembe kell vennie
mérlegelése körében.
6.

A sérelmet szenvedő fél az orvosi jogban

Külön vizsgálat tárgyát képezi az is, hogy az egészségügyi szolgáltató felróható magatartásával
okozott sérelem kinél következik be. Értelemszerűen a beteg, aki közvetlenül elszenvedi a
sérelmet, közvetlenül fordulhat az egészségügyi szolgáltatóval szemben. Azonban mára már
széles gyakorlata van az ún. hozzátartozói igények érvényesíthetőségének. Mivel az orvosi jogi
esetek körében gyakoriak az igen súlyos hátrányok (halál, maradandó egészségkárosodás), így
a hozzátartozói igények felmerülése ezekben az esetekben tipikusnak mondható.
Általánosságban kiemelendő, hogy a hozzátartozói igények esetén az elhunyt vagy
egészségkárosodott hozzátartozójára tekintettel ugyan, önállóan, alanyi jogon, a saját
sérelmének következtében állnak elő igénnyel a természetes személyek.
A hozzátartozói igények körültekintő vizsgálata során is többféle szemszögből többféle réteget
különíthetünk el. Ezek a szempontok a következők: a beteg sérelmének jellege, a hozzátartozó
sérelmének jellege, a hozzátartozói kör.
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6.1. A beteg sérelmének jellege
Alapvetően két olyan esetcsoportot különíthetünk el, amely a beteg sérelme szempontjából
hozzátartozója számára sérelemdíj iránti igényt keletkeztet az orvosi műhibákkal kapcsolatban.
Az egyik a beteg halála (teljes családban éléshez való jog sérelme), a másik pedig a beteg súlyos
egészségkárosodása (egészséges családban éléshez való jog sérelme.) Utóbbival kapcsolatban
a gyakorlat jelentős kérdése lesz e tekintetben is, hol húzza majd meg azt a határt, amely alapján
sérelemdíj iránti igénnyel lehet élni. Illetőleg az is változást jelenthet majd, hogy az
egészségkárosodás következtében elnehezülő mindennapok (gondozási kötelezettség, családi
kötelezettségek összpontosulása) bizonyítása nem a jogalap, hanem az összegszerűség
tekintetében jönnek számításba.
6.2. A hozzátartozó sérelmének jellege
A jogsértés jogalapjának megállapítása szempontjából kiemelt fontosságú az, milyen jogcímen
terjeszti elő igényét a hozzátartozó és az az eset körülményei alapján mely jogcímeken
érvényesíthető. Eljárásjogi akadályt jelent, ha a felperes a jogalap vagy az érvényesíteni kívánt
jog megjelölése nélkül terjeszti elő keresetét, de ezen felül is a bíróság csak határozott kereseti
kérelmet tud érdemben elbírálni. Szükség van tehát arra, hogy a felperes pontosan
meghatározza, a személyiségének sérelmét mely személyiségi jogának csorbulásában látja és
ezeknek melyek az indokai.
A hozzátartozó elvesztése vagy egészségkárosodásával való megküzdés mindig pszichés
megterheléssel jár: a sokk, a gyász, a keserű tudomásul vétel valamilyen formában mindig
jelentkezik. Ennek azonban különböző fokozatai vannak. Ahogyan azt a Fővárosi Ítélőtábla
7.Pf.20.337/2017/10. számú határozatának indokolásában is kifejti, különbséget kell tenni
aközött, hogy a hozzátartozót valamely pszichés megterhelés éri-e avagy ezt a szintet
meghaladó többlethátrányt szenved, mely már pszichikai károsodás formájában jelentkezik.
Előbbit a teljes családban éléshez fűződő jog megsértése keretében vette figyelembe az
ítélőtábla, míg a többlettényállást önállóan, külön személyiségi jogsértésként, a hozzátartozó
egészségéhez fűződő jogának sérelme keretében vette volna figyelembe, amennyiben a felperes
– pl. orvosszakértő útján – a konkrét ügyben bizonyítani tudta volna, hogy a hozzátartozó
hirtelen elvesztése a szokásoshoz képest olyan fokú pszichikai károsodást okozott, mely már
betegségként kimutatható. Feltehetően ez a megkülönböztetés a jövőben sem fog változni,
hiszen amennyiben a felperes a saját egészségének károsodására hivatkozik, akkor annak a
jogsértésnek a tényét a sérelemdíj iránti kérelme körében is bizonyítania kell.
6.3. A hozzátartozók köre
A hozzátartozó igények rétegződésének új síkjai nyílhatnak meg azzal, hogy a bíróságoknak
értékelniük kell, mely fokú hozzátartozói státusz ad alapot a sérelemdíj megállapításához. A
nem vagyoni kártérítés körében kialakult gyakorlat elsősorban, de nem kizárólagosan és nem
minden esetben a közeli hozzátartozók számára tette lehetővé az ilyen igények érvényesítését.
A közelmúltban már lehetett olyan esetekkel is találkozni, ahol a házastárs szülőjével fennálló
bensőséges családi viszony is megalapozta ezt az igényt.
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A Győri Ítélőtábla indokolása szerint a nagykorú gyermek halála kapcsán előterjesztett szülői
igény esetében azt kell vizsgálni, hogy a nagycsaládi életforma jegyei bizonyíthatók-e. Ennek
körében jelentősége van az érzelmi kötődésnek, az együttlakás tényének, a közös háztartás
megvalósulásának, a nagycsaládi munkamegosztásnak, a feladatok közös ellátásának és a
szabadidő közös eltöltésének is. (A Győri Ítélőtábla Pf.III.20.280/2017/9/I. számú ítélete)
Összefoglaló
Az egyesesetek egyedisége miatt az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos polgári jogi
felelősség megítélése különösen nehéz. Az egészségügyi szolgáltató nem vagyoni jellegű
sérelemokozás számtalan formában megvalósulhat, ezek minden esetben komoly elkülönítést
vár el a jogalkalmazóktól. Az ember személyiségének csorbulásából, testi-lelki
fogyatkozásából, az esély elvesztéséből vagy éppen a hozzátartozó elvesztéséből fakadó
hátrányok bizonyítása sokszor megoldhatatlan feladatok elé állítja a nyilvánvalóan sérelmet
szenvedő felet. A nem vagyoni kártérítés alkalmazásának az elmúlt évtizedekben kialakult
gyakorlatának eredményeit a bíróságok a jövőre nézve is széleskörűen fel tudják használni.
Azonban a sérelemdíj szabályainak bevezetésével új illetve a korábbiakban sokszor
ellentmondásos értelmezési síkok nyílhatnak meg a bírói mérlegelés számára. A sérelemdíj
intézményével, mely széles mozgásteret nyújt az egyedi ügyeket elbíráló bíróságok számára, a
jogalkotó bizalommal látta el a jogalkalmazást. Így nincs lényegi normatív akadálya annak,
hogy az intézmény úgy láthassa el funkcióját, hogy közben megőrizze „komolyságát,
méltóságát és tekintélyét.” [12]
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JOGELMÉLETI SZEMPONTÚ ELMÉLETEK ÉS
MAGYARÁZÓ SÉMÁK A „KÖNNYŰ ESET-NEHÉZ ESET”
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dr. Pődör Lea
SZE DFK Jogelméleti Tanszék, doktorandusz, leapodor@gmail.com

Absztrakt
A bírói jogalkalmazói tevékenységről kialakult felfogások rendkívül széles skálán mozognak;
igen sokatmondó példa lehet, ha a Montesquieu által megfogalmazottakra gondolunk („a bíró
legyen a törvény szája”), esetleg Weber „paragrafus-automata” bírójára, vagy az 1907-es
svájci polgári törvénykönyv által körvonalazott bíró-alakra, akitől alkalomadtán jogalkotói
tevékenység kifejtése is elvárható. Talán a leghíresebb és legtöbbet emlegetett bírói eszmény
lehet a Dworkin által kreált „Herkules-bíró”, akinek jellegzetessége az, hogy még az ún. nehéz
eseteket is képes legjobb tudása szerint megoldani úgy, hogy azzal valóban helyes döntés
szülessen. Ha a jogalkalmazást egy sajátos aspektusból szeretnénk láttatni, akkor a jogi
dogmatika területére kell látogatást tennünk. A dogmatikában megjelenik ugyanis a
jogalkalmazás egyes típusainak elkülönítése aszerint, hogy milyen esetek várnak döntésre. Ez
alapján az elemzés megvizsgálja, mi is a jogalkalmazási dilemma az ún. könnyű esetek és az
ún. nehéz esetek eldöntésekor. A könnyű eset kapcsán a bírónak tulajdonképpen semmiféle
nehézséggel nem kell számolnia, az ítélethozatal nem jelent különösebb szellemi kihívást.
Ellenben a nehéz eset, melynél többféle forrása lehet a felmerülő nehézségnek, s még ha fel is
fedezi a bíró, hogy éppen melyikkel van dolga, akkor sem egyértelmű, miként tud eljutni az
ítéleti bizonyosság állapotába. A rendelkezésre álló elméleteknek csak egy kis része kerül itt
bemutatásra, de remélhetőleg ezek által is kiválóan érzékelni lehet majd az érvek sokszínűségét
és gazdag tartalmát, mellyel a jogtudósok felruházták-felruházzák a könnyű-és nehéz esetnek
nevezett intézményeket.
Kulcsszavak: jogalkalmazás, bírói döntés, könnyű eset, nehéz eset
1. Bevezető gondolatok
A bírói jogalkalmazás jogelméleti szempontú kérdései rendkívül színes palettát jelentenek.
Beszélhetünk úgy a tevékenységről, hogy megnézzük, milyen hagyományosnak tekinthető
módszerei léteznek (pl. deduktív módszer, esetjogi módszer), áttekintjük a bírói
szerepfelfogásokról született leírásokat, vagy éppen megvizsgálhatjuk, hogy az eldöntendő eset
szempontjából milyen összefüggések körvonalazhatók. Ezen utóbbi szemponttal kíván
foglalkozni jelen dolgozat is, a jogirodalomban ugyanis régóta ismert az a felfogás, mely szerint
a bírák elé kerülő ügyeknek két típusa létezik: könnyű eset és nehéz eset. E megkülönböztetés
egyesek szerint egészen a római jogig nyúlik vissza, mások szerint viszont kifejezetten a

224

jogpozitivizmus hozta létre. A római jogászok minden esetet nehéz esetként fogtak fel, s úgy
kerestek választ a jogkérdésekre, hogy azt maguk is méltányosnak, igazságosnak véljék – így
állt elő az a helyzet, hogy minden döntés megfelelt a jog céljának, az aequitasnak. Később a
glosszátorok tevékenysége nyomán találkozhatunk a casus normalisnak titulált ügyekkel,
vagyis olyan esetekkel, amelyekre a Corpus Iuris Civilis nyújtott választ. A másik végletet azok
az esetek jelentették, melyekhez a megoldáshoz vezető út első állomását az írott joganyag
tanulmányozása szolgáltatta, de a döntés magját a joganyag szövege mögé olvasva, azzal
összhangban kellett megtalálni.70 Egy kortárs jogfilozófus, Andrei Marmor úgy látja, hogy a
jogpozitivizmus mint jogelméleti irányzat hozta létre a könnyű eset-nehéz eset
megkülönböztetést. Maga is elismeri, hogy természetesen a jogelmélet jeles képviselői is
kifejezték tiltakozásukat e tétel ellen (pl. Fuller, Moore, Dworkin). Fő ellenvetésük az, hogy e
distinkció csupán egy látszólagos különbségtételként jelenik meg bármiféle aspektusban, mert
hogy könnyű esetek valójában nem léteznek.71 Ahhoz, hogy megérthessük, milyen nézőpontot
alakítottak ki e jelenségről a jogelmélet jeles képviselői, elsőként azt szükséges tisztázni, mi is
lehet a két fogalom jelentéstartalma (általánosságban).
A könnyű eset olyan döntési szituációt takar, melynél a jogalkalmazó számára a biztos fogódzót
az adott esetre vonatkozó írott szabály megléte jelenti. Az életbeli tényállás és a szabály által
megragadott elemek olyan mértékben felelnek meg egymásnak, hogy a bíró nemes
egyszerűséggel ráhúzza a szabályt a való esetre, s megkapja a konklúziót. Nem úgy a nehéz
esetnél, ahol is az írott szabályok nem a hagyományos módon játszanak szerepet a döntés során.
Az, hogy konkrétan mi tesz egy esetet nehéz esetté, számos oldalról megközelíthető; az egyes
szerzők több forrását adják meg a nehézségnek.
A fentebb rögzített fél-fogalmak árnyalt jelentést kapnak majd a konkrét elméletekben,
melyekkel alább foglalkozunk részletesen. Az elméletek bemutatása révén várhatóan
körvonalazódni fog, miként is viszonyul a jogelmélet ehhez a problémához, s milyen útravalót
tud adni a praxis számára; kitapintható-e vajon egy rövid körkép segítségével, hogy a jogelmélet
számára a könnyű vagy a nehéz eset-e a mintaszerű eset?
2. Klasszikus és kortárs elméletek a könnyű eset-nehéz eset problémáról
Kiindulópontul szolgáljon Herbert L. A. Hartnak A jog fogalma című munkája. Hart rámutat
arra, hogy a jog elsősorban személyek, dolgok, cselekedetek bizonyos osztályaira utal, s a
társadalmi együttélés sikere attól függ, hogy a társadalom tagjai képesek lesznek-e a
személyeket, dolgokat, cselekedeteket úgy felismerni, mint a jog által létrehozott általános
osztályokba tartozó eseteket. Az egyik alapvető eszköz arra, hogy tudatni lehessen az
emberekkel az általános magatartásmintákat, a törvényhozás. Az általános magatartásminták
nyelvi formákkal való közlése első nekifutásra teljesen egyértelműnek és kiszámíthatónak
tűnik.72 A jogalanynak ebben a képletben a következőképpen kell eljárnia: „(..) fel kell ismernie
az egyértelmű szavakkal megadott kifejezésekhez tartozó eseteket, általános kategóriákba kell
sorolni meghatározott tényeket, és le kell vonnia egy egyszerű szillogisztikus következtetést.
Nem kell ugyanakkor szembenéznie az egyes lehetőségek közti választás veszélyével és nem
Szabó M.: A jogdogmatika előkérdéseiről. Miskolc, Bíbor Kiadó, 1996. 11-12. o
Marmor, A.: Interpretation and legal theory. Oxford-Portland-Oregon, Hart Publishing, 2005. 95. o.
72
Hart, H. L. A.: A jog fogalma. Budapest, Osiris Kiadó, 1995. 147. o.
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kell hivatalos útmutatást keresni; olyan szabállyal rendelkezik, amit maga alkalmazhat saját
magára.”73
Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a fenti képlet a gyakorlatban korántsem ilyen
egyszerű. Az általános szabályokban foglalt útmutatásoknak is van határa, amelyet a nyelv
természetében vélhetünk felfedezni. Léteznek ún. egyértelmű esetek, amelyekben teljes
biztonsággal felfedhetők az általános kifejezések jelentései, s nincsen bizonytalansági tényező;
azt is mondhatnánk, hogy ezen általános kifejezések alkalmazhatósága tekintetében egyetértés
uralkodik.74 Adódnak azonban olyan esetkörök is, ahol nem egyértelmű az általános kifejezés
jelentéstartalma. Tegyük fel, hogy egy általános szabály azt juttatja kifejezésre, hogy járművel
tilos a parkba hajtani. Nyilvánvaló, hogy a jármű, mint általános kifejezés magában foglalja a
gépkocsit – ez tehát egy egyértelmű eset; a kérdés akkor okoz fejtörést, ha be akarjuk sorolni a
gördeszkát vagy éppen a repülőgépet e fogalom alá; az egyszerű szillogisztikus következtetés
módszere itt nem hoz eredményt.75 „Minden szabály feltételezi, hogy általános fogalmak
eseteiként ismerünk fel vagy ilyenekként sorolunk be egyedi eseteket. (…) Amikor általános
szabályok alá sorolunk egyedi eseteket, semmi sem képes megszüntetni a bizonyosság lényegi
magvának és a kétség holdudvarának ezt a kettősségét.”76 Tulajdonképpen tehát a könnyű
esetek azok, amelyek az alkalmazandó szabály kifejezéseinek magjába (core of meaning)
tartoznak, a nehéz esetek pedig a szabály félárnyékába (core of penumbra; máshol
holdudvarként fordítva) sorolandók. Ez utóbbi esetkör azt várja el a bírótól, hogy a mérlegelés
segítségével hozzon döntést, melynek alkalmazását maga a nyelv teszi lehetővé, s igen szélesen
vonja meg a mérlegelés határait.77
Kulcsfontosságú elem ebben az elméletben a jog nyitott szövedéke. E terminussal Hart azt
hangsúlyozta, hogy mindig akad egy-egy pont az általános magatartásminták tengerében, ahol
az alkalmazás kapcsán kérdések vetődnek fel, a természetes kifejezések ugyanis mindig nyitott
szövedékűek lesznek. Ha valamely fogalmat értelmeznünk kell, azt csakis további szavakkal
tudjuk megtenni, amelyekben szintén előfordulhat a fentiek szerinti bizonytalansági tényező.
Felhívja a figyelmet arra, hogy ezt felismerve sem szabad törekedni a magatartások részletes
szabályozására; figyelmeztet minket, hogy emberek vagyunk, nem istenek, következésképpen
a törvényhozók is emberek. Az általuk alkotott hivatalos útmutatások révén mindig két
egymással összefüggő nehézséget kell leküzdeni: „(…) a tényeket illető viszonylagos
tudatlanságunkat, s (…) a célokkal kapcsolatos viszonylagos bizonytalanságunkat. (…)
Valójában minden rendszer két társadalmi szükségletet egyeztet össze különböző módon. Az
egyik az, hogy legyenek bizonyos szabályok, melyeket a magánemberek sokféle tevékenységi
területen biztonságosan alkalmazhatnak önmagukra további hivatalos útmutatás és a társadalmi
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kérdések mérlegelése nélkül. A másik az, hogy egy későbbi, körültekintő hivatalos döntés
számára nyitva maradjanak azok a kérdések, amiket csak akkor lehet helyesen megítélni és
megoldani, amikor egy meghatározott esetben felvetődnek.”78 A nyitott szövedék területén
tehát a bírókra kell bízni az ügyek eldöntését, itt ők szabad belátásuk szerint cselekszenek –
voltaképpen új jogot alkotnak.
Harttól két irányzat éles kritikáját is hallhatjuk; mindkét irányzatot azért teszi kritika tárgyává,
mert nem adnak megfelelő választ a fentebb vázolt problémára, mivelhogy egyik sem viszonyul
helyesen a könnyű eset-nehéz eset problémakörhöz. A formalizmus tagadja a jog
határozatlanságának tanát, vagyis úgy véli, nehéz esetek nem léteznek. A szabályszkepticizmus
(mint a realizmus egyik válfaja) pedig éppen az ellenkező álláspontot képviseli: minden
felvetődő ügyben van határozatlansági tényező, tehát a könnyű eset kategóriája sosem jön
szóba. E két nézet voltaképpen két szélsőséges felfogást testesít meg, melyek igencsak idegenek
voltak Harttól, aki a megoldást – mint láttuk – valahol az arany középút körül találta meg.79
Hart kortársa és vitapartnere volt Ronald Dworkin, aki tulajdonképpen teljes munkásságát a
nehéz eset-kérdéskörnek szentelte. Dworkin a következőképpen adta elő a jog felépítményét: a
jogszabályokból és általános mintákból (elvek és politikák) áll. Az egyszerű esetek a színtiszta
szabályok alapján eldönthetőek, de ezek a nehéz ügyekben nem adnak megfelelő fogódzót, s a
bíró kénytelen az elvekhez és politikákhoz fordulni. Az elvek és a szabályok különböznek
egymástól a döntésben betöltött rendeltetésük szempontjából. A szabályok „mindent vagy
semmit” alapon alkalmazhatók, az elvek viszont egy érvelési irányra mutatnak rá. A
szabályokból általában kiolvashatók a szabály alóli kivételek esetei, azonban az elvek nem
határozzák meg ezt a kört. Az elvek a jogrendszer összetartó elemei, előfordulhat, hogy
bizonyos körülmények között orvosolni képesek a szabályok által keletkeztetett
igazságtalanságokat. Mindezek mellett kiemelhetjük, hogy a szabályok lényeges tulajdonsága
az érvényesség, amivel vagy rendelkezik a szabály, vagy sem, az elvek esetén ez a jellemző
pedig a fontosság lesz. Ez a különbözőség az alábbi ponton igen releváns lehet: ha két szabály
ellentmond egymásnak, egyik sem lesz érvényes (vagy nem érvényesíthető), viszont ha két elv
összeütközésbe kerül, attól még sértetlenül fennmaradnak, más esetben alkalmazhatóvá
válnak.80 Funkciójukat tekintve is eltérnek: az elvek a szabályok felett állnak, biztosítják azok
koherenciáját és igazolják is azokat – lévén, hogy a szabályok tisztán az elveket „szolgálva”
alapoznak meg jogokat.81
Sokat hivatkozott dworkini gondolat az eszményi bíró-alak megalkotása: vele kívánta Dworkin
elfogadhatóvá tenni azt a tényt, hogy a nehéz eseteket meg lehet oldani. „Át kell gondolni, hogy
egy bölcs bíró miként alakítana ki a törvényhozói szándéknak és a jogi elveknek való
megfelelés kívánalmával kapcsolatos teóriákat. Mindezt valószínűleg olyan módon konstruálná
meg, mint ahogy egy bölcs döntőbíró meghatározná az általa vezetett játék karakterét. E cél
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érdekében alkottam meg egy emberfeletti képességgel, ismerettel, türelemmel, éles ésszel
felruházott bíró-alakot, akit Herkulesnek nevezek el. Feltételezem, hogy Herkules látja el az
igazságszolgáltatást néhány jellegzetesnek mondható amerikai bíróságon. Felteszem, hogy az
ítélkezése során elfogadja a jog legfőbb, kétségbevonhatatlan konstitutív és regulatív
szabályait. Elfogadja, hogy a törvényeknek megvan az az általános ereje, hogy képesek
létrehozni-eltörölni törvényes jogokat, s hogy a bíráknak az az általános kötelezettsége, hogy
figyelembe vegyék előző döntéseiket és a felsőbb bíróságok döntéseit, melyek ésszerű alapja
(rationale) kiterjed az éppen eldönteni kívánt esetre.”82 Az idézetből kitűnik, hogy „Herkules
olyan a dworkini elmélet számára, mint a közgazdászok ideális piaca: noha tudjuk, hogy a húsvér emberi lények elmaradnak Herkules képességeitől, a Herkulesre szabott értelmezéselmélet
magyarázó ereje megvilágítja az esendő bírók munkáját, s Herkules módszere mintául szolgál
halandó társai számára is.”83 Dworkin úgy tekinti, hogy Herkules képes megoldani a nehéz
eseteket – így tehát a „halandó bíróknak” is törekedniük kell erre.
Teljességgel gyakorlati probléma a következő kérdésfeltevés: a bírók miként döntik el és miként
kell eldönteniük a nehéz eseteket? A válaszadása összefügg a joguralomról alkotott nézetével.
Szerinte – vagyis úgy gondolja, a jogászok szerint – a joguralom egy sajátságosan fontos
politikai intézmény, s két nagyon alapvetőnek tekinthető felfogása létezik, ezeket „jogkönyv”
és „jogokra épülő” felfogásnak nevezi. A „jogkönyv” arra utal, hogy a bírák csak és kizárólag
a jogkönyvekben foglalt szabályokra alapozhatják döntéseiket, a „jogokra épülő” nézet pedig
azt erősíti, hogy az emberek rendelkeznek bizonyos erkölcsi jogokkal (mind egymással, mind
a kormánnyal szemben). A két felfogás ebből következően teljesen eltérően válaszolja meg a
nehéz esetek dilemmáját. A „jogkönyv” felfogás amellett érvel, hogy a jogkönyvekben foglalt
jogalkotói szándékot kell feltárni, s nem szabad politikai meggyőződés alapján döntést hozni.
A szabályok értelmezésére többféle megoldás lehetséges, de mindig szem előtt kell tartani azt,
hogy a jogalkotónak az adott szabály megalkotásakor fennállt szándékát szükséges felderíteni
– természetesen, ez sokszor problémát szül, mert elképzelhető, hogy a törvényhozó szándéka
több mindent magában foglalt. A „jogokra épülő” nézet értelmében a nehéz eset tárgyalásakor
egy politikai kérdést kell feltennünk: megilleti-e a szóban forgó erkölcsi jog a szemben álló
feleket? Az eset eldöntésekor jutnak szerephez az elvek, mert Dworkin szerint ezek, mint a jog
releváns építőelemei segítenek az eset megoldásában. Azonban figyelembe kell venni egy
fontos összefüggést: hogy a bíró végül melyik elvet is választja ki, arra bizony befolyással van
az adott jogkönyv szellemisége is (nyilvánvaló például, hogy nem szemelhet ki olyan elvet,
amely összeegyeztethetetlen az ítélkezés területén érvényben lévő jogkönyvvel).84
Azt, hogy a nehéz eset eldöntése végső soron politikai döntés lesz, a szerző egy jobb demokrácia
elmélettel támasztja alá. Ezen elmélet releváns építőköve az, hogy a jogalkotó nemcsak
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törvényeket alkot, hanem elfogadja az általa követendőként tekintett politikai irányvonalakat,
politikai célkitűzéseket és az állam által tiszteletben tartandó általános elveket. Amikor a bíró
azt vizsgálja, hogyan is döntött a jogalkotó, akkor valójában azt teszi vizsgálat tárgyává, hogy
milyen követendő irányvonalakat, célkitűzéseket, elveket állított fel magának – tulajdonképpen
ezek az elvek fognak majd fogódzót nyújtani a bíró számára. Ha több elv is felbukkan, amelyek
mind összeegyeztethetőnek bizonyulnak a törvénnyel, akkor azt kell kiválasztani közülük,
amely a lehető legtermészetesebb módon illeszthető össze a törvénnyel. A választás során
kétségkívül az ítélkező személy erkölcsisége fog érvényre jutni, ezért hát Dworkin szerint
ebben az esetben, a vázolt gondolatmenet révén, belátható okokból végül is politikai döntés fog
születni.85
E két nagyhatású jogfilozófus nézetének ismertetése után vonjunk le néhány tanulságos
következtetést. Mint láttuk, Hart nyelvi okokkal indokolta a bírói döntéseknél jelentkező
könnyű eset-nehéz eset problémakört, s elfogadhatónak találta a bírói diszkréció lehetőségét.
Dworkin a nehéz eset kategóriájára koncentrálva utal a nehézség három lehetséges forrására: a
tényállás megállapíthatóságának (magának a bizonyításnak) a nehézsége; a jog
megállapíthatóságának (értelmezésének) a nehézsége, illetve a döntés erkölcsi helyessége vagy
helytelensége, mint nehézséget jelentő faktor.86 Dworkin nem ismeri el a diszkréciót, mint bírói
jogalkalmazói eszközt, helyette a nehéz esetek megoldása során az elvekhez való fordulást
szorgalmazza. Úgy gondolja, a nehéz eseteket meg lehet oldani – Herkules-bírója is képes erre,
így hát minden hús-vér bírónak meg kell tudnia birkózni az ilyesféle kihívásokkal.
A hazai jogirodalomban főleg Szabó Miklós és Bencze Mátyás foglalkoztak-foglalkoznak az
általunk tárgyalt problémakörrel.
Bencze Mátyás sémája kicsit kilóg az eddig leírt elméletek közül. A fő eltérés az, hogy az ő
felfogásában az eldöntendő eset szempontjából nem kétféle jogalkalmazási típuseset létezik,
hanem három: a könnyű eset, a nehéz eset, illetve e két kategória között egy köztes halmaz is
adódik, amit bonyolult esetnek nevez.
A könnyű esetek jellemzője az, hogy az adott történeti tényállásra nézve található olyan jogi
norma, mely alkalmazható rá, s nem szükséges semmiféle összetett dogmatikai lépésrendszer
szerint gondolkodni a döntés kimeneteléről, itt voltaképpen nem is beszélhetünk valódi döntési
szituációról. Az eset könnyű volta Bencze szerint egy eredőre vezethető vissza: az adott ügy és
az ügyet eldöntő bíró egymás közötti viszonyának függvényében ölt testet. A könnyű eset és
bonyolult eset közti fő különbség, hogy ez utóbbi megoldásához már szükségesnek mutatkozik
a bírói elmét valamiféle szellemi megpróbáltatás elé állítani. A konkrét tényállás és az
alkalmazni vélt norma egymásra vonatkoztatása során kisebb dilemma merül fel, tudniillik az
ügy összetettnek mutatkozik; ez abban nyilvánul meg, hogy többszörös következtetési láncon
át juthatunk el a döntésig, sőt, az is előfordulhat, hogy nem világos, mi lesz az alkalmazandó
norma. A lényeg: az ügy kimenetele korántsem magától értetődő. Bencze hangsúlyozza azt is,
hogy a bonyolult esetek megítélése során jelentkezik először a dogmatikai ismeretek szükséges
volta, ugyanis az esetleges többláncolatos útvonalon ez nyújthat biztos segítő kezet. Bencze az
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ítélkezéselméleti összefüggések mellett tehát úgy véli, hogy a dogmatikai tudás igenis szerepet
játszik, pontosabban, szerepet kell, hogy játsszon a bírói jogalkalmazás során.87
Ami igazán izgalmas, az ezután következik. A nehéz eset kifejtése kapcsán ismét sajátos, a
hagyományostól kicsiben eltérő állásponttal lehet találkozni. Nehéz esetnek azt az esetet tekinti
Bencze, amelynek több, egymással ellentétes megoldása lehet, s mindegyik ilyen megoldás
mellett súlyos érvek szólnak, melyekkel igen kényelmesen lehet azonosulni. A többféle
megoldás lehetősége azt indukálja, hogy valódi választás elé kerül a bíró. E helyzet létrejöttének
két oka van, az egyik ok egy kifejezetten nyelvi jelentőségű tényező, a másik ok pedig a bíró
és az alkalmazandó jog viszonyában keresendő. A probléma nyelvi aspektusa kapcsán a helyzet
az, hogy a konkrét életbeli tényállás és a jogszabály szövege (a használt kifejezések) nem
feleltetetők meg egymásnak. A másik említett okcsoportnál viszont e dilemma nem áll fenn, az
eset tényei és a norma szövege megfeleltethető egymásnak, ám ennek ellenére a bíró úgy látja,
hogy az összefüggés mégsem elégséges, emiatt pedig nem lenne helyes az abból következő
döntés. Ez a „helyzetkép” megint kétféle útvonalat vetít elénk: egy objektív és egy szubjektív
indokot. Az előbbi mondhatni megnyugtatja a bírót, mert fennállása esetén nagy
valószínűséggel minden más jogalkalmazó is úgy vélné, hogy helytálló az adott döntés
jogszabályon túli rációja. A szubjektív indok felbukkanása azt érzékelteti, hogy a jogalkalmazó
valamilyen saját megfontolás alapján ítélkezik contra legem. Bencze hozzáfűzi, hogy sosem
szabad elfelejteni: a bíró a döntéshozatal során tulajdonképpen kétféle „közönség” előtt végez
jogalkalmazást, döntése ugyanis meg kell, hogy feleljen egy széles nyilvánosságnak,
másrészről pedig a jogászi szakma előtt is vállalhatónak, igazolhatónak kell lennie. E két
követelmény összehangolása még nagyobb terhet ró a bíróra – azon kívül, hogy meg kell oldani
a nehéznek titulált esetet. A szakma előtt való igazolás megkívánja azt is, hogy bizonyos
korlátokat tiszteletben kell tartani; ezen korlátok-keretek egyike a dogmatika. Persze a
dogmatikai levezetés nem feltétlen kívánalom a bírói jogalkalmazás során: egy ítélet akkor is
lehet érvényes, ha az nem kapott jogdogmatikai támasztékot.88
Másik hazai szerzőnk, Szabó Miklós megfogalmazza, hogy két esetben egészen biztosan nem
találjuk egy adott ügy kapcsán a nehézségi faktort: ha a szabály nyilvánvalóan az esetre
vonatkozik, s ennek ellenkezőjekor, vagyis amikor nyilvánvalóan nem vonatkozik rá. A
„rávonatkozást” természetesen a jogalkalmazás logikai útvonalának végigjárása szerint kell
érteni: a szabály, mint felső tétel és az eset tényei, mint alsó tétel állnak egymással szemben, s
közös eredményük a konklúzió, vagyis a döntés lesz. Persze a dolog nem ilyen egyszerű;
vegyük szemügyre alaposabban a könnyűségi tényezőket – Szabó három ilyen esetkört emel ki.
Az eset könnyű, ha: nem jön szóba dilemma a tények vagy a szabály értelmezésével
kapcsolatban; egyik fél sem tett vitatható állítást a tényekkel vagy az alkalmazandó normával
kapcsolatban; ha pedig mégis adott ilyen vitatható elem, a bíróság azt elvetette, így egyben
megakadályozta, hogy az ügy nehéz esetté avanzsáljon. Az eset könnyű, egyszerű volta azt
akarja jelenteni, hogy voltaképpen egy rutineset áll a bíró előtt, amelyet az írott jogi normák
valamelyikével el tud dönteni.89
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Léteznek azonban olyan helyzetek, amikor mindez nem megy ilyen egyértelműen: ez lesz a
nehéz eset kategóriája. Már az is maga kihívás, hogy megállapítsuk: nehéz esettel állunk
szemben. A jogdogmatika előkérdéseiről című művében hat ilyen forrást jelöl meg: 1) a
tényállás megállapíthatóságának és bizonyíthatóságának feltételeiből (esetenként
lehetetlenségéből) adódó nehézség; 2) a szabályok elvont megfogalmazásából következő
nehézség; 3) a természetes nyelv által indukált és a nyelvi kifejezés, felfogás, közlés, megértés
nehézségei; 4) morális nehézség; 5) ha az eset eldöntése során nemcsak pozitív jogi
jogforrásokat használunk fel, hanem jogon kívüli tényezőket; 6) s végezetül elképzelhető a
szillogizmus folytatása során adódó nehézség is.90 Ars iuris című művében már némileg szűkít
ezen a hatos körön (ezáltal jobban támaszkodik a Dworkin által lefektetett nehézségi faktorokra,
konkréta), s a fenti felsorolásból az erkölcsi nehézség említése mellett a tények és normák
megállapíthatóságának, illetőleg a felek által eltérően megállapítani vélt tények és normák
eseteit jelöli meg.91
Égető dilemmaként jelentkezik, hogy meddig lehet elfogadó álláspontra helyezkedni a könnyű
eset létezésének akceptálása kapcsán? A helyzet az, hogy „[a] gyakorlati tapasztalatokra
hivatkozó igenlő válasz csak azt igazolja, hogy hajlamosak vagyunk az elénk kerülő eseteket
mindenekelőtt (…) rutin esetként felfogni, és rutinszerűen megoldani, sőt mindent megteszünk
annak érdekében, hogy az esetet könnyű esetként lássuk és láttassuk. Ebben az esetben ugyanis
a döntés nem lehet kérdéses és nem lehet megkérdőjelezhető sem. Az elmélyültebb válasznak
azonban abból a kérdésből kell kiindulnia, hogy a nehézségek forrásainak ismeretében vannake, lehetségesek-e olyan esetek, amelyekben ezekhez hasonló nehézségek nem fordulhatnak elő.
Ügyek ilyen típusáról vagy osztályáról nyilvánvalóan nem beszélhetünk. Nem minden eset
nehéz, de bármely eset lehet az, vagy válhat azzá. A nehézség lehetősége eleve benne rejlik
minden gyakorlati kérdésben vagy teendőben, minthogy ezekben a bizonyosság, a szorosan vett
kiszámíthatóság elérhetetlen.”92 Szabó – ahogyan Bencze is tette – arra futtatja ki a
gondolatmenetét, hogy a jog olyan terület, ahol a felvetődő kérdések sokszor az elérhetetlen
kiszámíthatóság köntösébe bújnak; hogy ezt leküzdjük, egy eszköz áll rendelkezésre, mely
ilyenkor képes segítő kezet nyújtani: a jogdogmatika.
Fontos, hogy a jogelmélet-jogfilozófia kortárs külföldi képviselői közül is kiemeljünk néhány
szerzőt.
Elsőként Andrei Marmor olvasatával kívánok foglalkozni. Marmortól származik az a korábban
említett kijelentés, miszerint a könnyű eset-nehéz eset közti különbségtétel a jogpozitivizmus
gyermeke. A jogpozitivizmus szereti hangsúlyozni, hogy a jogról két értelemben lehet szó: „a
jog ahogyan van” és „a jog ahogyan lennie kellene”. Ez a tétel magával von egy másik
megállapítást is: a bírók csak a jog alkalmazói, s anélkül tesznek eleget ennek a feladatnak,
hogy foglalkoznának azokkal a körülményekkel, melyek „a jog ahogyan lennie kellene”
feltételezést tartalmazzák. Következésképpen a jog kétféle értelmezéséből az is leszűrhető,
hogy élesen különbséget tesznek a pozitivista szerzők a jog megértése és ennek révén
végbemenő alkalmazása között, valamint a jog alkotása között. Ha a bíró a jogot értelmezi, egy
meglehetősen kreatív tevékenységfolyamatot űz; ha valaminek a jelentése homályos, az
értelmezés eleddig ismeretlen, új értelemcsírákat tárhat fel. A jogpozitivizmus azonban nem
Szabó M.: i. m. (1996), 13-14. o.
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hajolhat meg az értelmezés oltára előtt, nem fogadhatja el annak létjogosultságát: ha a bíró
kreatív módon vesz részt a jog értelmezésében, akkor azáltal kibújik jogalkalmazói köntöséből,
s felveszi a jogalkotó ruházatát. Ebben rejlik tehát a könnyű eset-nehéz eset közti,
jogpozitivizmus által meghatározott különbségtétel: könnyű eset az, amely során nem kell
kreatív értelmezést gyakorolni a bíráknak, az eset tényei egész egyszerűen megfeleltethetők
valamely norma előírásainak, nehéz eset pedig az, amelyiknél mindez nem mehet végbe ilyen
nemes egyszerűséggel.93
Marmor nézeteit a harti elméletre alapozva fogalmazza meg. A harti mondanivaló lényege az,
hogy a jogi szabályok természetes nyelven való megfogalmazása a jelentést az általános
kifejezések függvényében adja meg. Amíg egy fogalom jelentése annak használatában búvik
meg, addig mindig lesznek olyan esetek, amikor a fogalom használata nem fog problémát
jelenteni – ez az a jelenség, amit Hart a jelentés magjának nevez. Emellett a legtöbb általános
kifejezés homályosnak, bizonytalannak tekinthető, így a tényekre való alkalmazásuk felvet
bizonyos határeseteket – ezt hívja Hart a jelentés félárnyékának, utalva a szavak
alkalmazhatóságának nyelvi meghatározhatatlanságaira. Az ilyen esetekben a szabály
alkalmazását különféle nem nyelvi megfontolások fogják determinálni, mint például a
jogalkotó feltételezett céljának kifürkészése, vagy bármi olyasmi, amit az eset elbír. De itt van
az a nagy port felkavaró pont, ahol a tények megfeleltethetők a kérdéses szabály általános
kifejezései magjának, így a szabály alkalmazása nyilvánvaló és probléma nélküli lesz; ez tehát
a könnyű eset. A leírtak rendkívül sematikus ábrának tekinthetők, s nem szabad elfelejteni
három dolgot: először is, a szabályok, amelyekre a bírák hagyatkoznak, közvetlenül vagy
közvetve el vannak már árasztva különféle korábbi bírói értelmezésekkel; másodszor, olyankor,
amikor megkívántatik a szabályok megállapítása a precedensekből, a megfogalmazásuk
tipikusan sokkal nehezebbé válik; harmadszor, a szabályok konkrét esetben való alkalmazása
függ más szabályoktól vagy azok töredékeitől (pl. ha egy szabály meghatározott jövedelemre
nézve szeretné megállapítani a jövedelemadó mértékét, akkor ahhoz meg kell nézni, miként
definiálja más szabály a „jövedelem” vagy éppen az „adó” fogalmát).94
Ezek fényében le kell vonni néhány következtetést. Először is, realizálni kell a tényt, hogy Hart
nem egy széleskörű teóriáját nyújtja a könnyű eset-nehéz eset megkülönböztetésen alapuló
ítélkezésnek; a distinkció csupán megvilágítja a bírói jogalkalmazás egy fontos aspektusát,
amely nem az egyetlen. Másodszor, nehezen lehetne cáfolni, hogy a szabályok alkalmazása
legalábbis a bírói érvelés magját képezi. Semmiféle későbbi aktus nem nyerne értelmet a
szabály megértésének, követésének és alkalmazásának magyarázata nélkül. Látszik, hogy
mennyi kétség merül fel az alapnak tekinthető modell (melyet Hart alkotott) körül, de ez nem
ment fel senkit az alól, hogy ne vegye komolyan a leírtakat látszólagos egyszerűsége
ellenére.95„Adott viszont néhány durva félremagyarázás a téma kapcsán. Senki sem
hangsúlyozhatja túl a figyelmeztetést, miszerint a könnyű és a nehéz eset terminusok
potenciálisan félrevezetőek. A distinkció semmit sem tud kezdeni azzal az intellektuális
erőfeszítéssel, amit az esetről esetre való döntés folyamata igényel. Ahogyan Raz utalt is rá:
egy adójogi könnyű eset eldöntése sokkal bonyolultabb lehet, mint akárhány nehéz eset
eldöntése. (…) A könnyű eset azt jelenti, hogy a releváns jogi normát egyszerűen megérthetjük
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és alkalmazhatjuk az egyedi esetre a norma értelmezésének közbejötte nélkül; tehát világosan
értjük, mit ír elő a jog és tudjuk, miként alkalmazzuk a vonatkozó esetre.”96
Egy másik kortárs jogfilozófus, Aulis Aarnio a dworkini nehéz esettel kapcsolatos tételeket
gondolja tovább – és át. Kétségtelen, hogy a Herkules-bíró megalkotásával Dworkin elismerte:
a valóságban senki sem lehet Herkules, de e személy posztulálásával csak megerősítjük, hogy
minden bíró képes arra, hogy a legjobb tudása szerint igyekezzék Herkulessé válni. Aarnio
először egy türannoszhoz hasonlítja a „szuper-Herkules” alakját, akinek megalkotásával
Dworkin azt érzékeltette, mintha lenne egy mindenki fölött álló erő, aki a helyes válaszokat
diktálja. Aarnio szerint Herkules sokkal inkább hasonlít a platóni ideális állam filozófusaihoz,
akik az állam vezetésére hivatottak és akik az államban a legbölcsebbek, ennélfogva egyedül ő
képes garantálni az egyöntetű döntések gyakorlatát és képes elérni, hogy a vitatkozó felek
kompromisszumot alakítsanak ki. Persze ettől még nem szabad azt hinni, hogy Herkules egy
ítélkező masina, ugyanis egyfolytában arra törekszik, hogy érvelése koherens mezőben tűnjön
fel. 97
Aarnio nagy kérdése az, hogy vajon valóban csak egy helyes megoldása létezik a Dworkin által
emlegetett nehéz eseteknek? Aarnio már elemzése elején kategorikusan kijelenti, hogy igencsak
kételkedik ebben. Rámutat, hogy a jogalkalmazás során megkívánt értelmezési tevékenység
egy sajátosan kreatív tevékenység, s a kreativitásban egyébként is magában rejlik a sokszínűség
lehetősége. Aarnio szemléletes példákon keresztül juttatja kifejezésre Dworkinnal való egyet
nem értését. Egyik példájában a következő képletet vázolja fel: a társadalmi kooperáció
feltételezi, hogy az emberek többsége egyet tud érteni bizonyos megoldásokkal. Ha egy
jogásztársadalom csupán két tagból áll (A és B), mindketten bírhatnak a herkulesi bíró
kvalitásaival; de ha szempontjaik ütközése miatt egy esetleges egyet nem értés keletkezik,
akkor kérdésessé válik, hogy mi tekinthető adott esetben helyes válasznak és rossz válasznak.
Sőt, A és B úgy tüntetik fel döntéseiket, hogy azok (tehát mindkettő: S1 és S2 döntés is) a
maguk nevében helyesnek tekinthetők; a hatóságoknak azonban nem kettő, hanem egy végleges
helyes válaszra van szükségük ahhoz, hogy majd végre tudják hajtani a döntést. Akármelyik
megoldás lesz is a befutó, ez önmagában nem zárja még le az A és B döntéshozók között
tapasztalható feszültséget; senki sem mondhatja meg, hogy a végső megoldás helyes vagy sem.
Aarnio ezzel az egyszerű példával (és ez tényleg csak egy a sok közül!) azt próbálja érzékeltetni,
hogy egy esetleges választás az általa S1-nek és S2-nek nevezett döntés között csak úgy
lehetséges, ha azt valamiféle többség hozza, vagy ha kompromisszum (konszenzus) révén
alakul ki, melyben A és B döntéshozó megállapodik.98
3. Záró gondolatok
A bíró döntéshozatal dilemmáiról alkotott képzeletbeli lista korántsem lehet azonos e rövid
dolgozat terjedelmével. Voltaképpen kimeríthetetlenül termékeny táptalajnak tekinthető ez a
kutatási téma, mely minden korban kitermelte a saját intenzív és izgalmas jogi kérdéseit, így
nyújtva szellemi kihívást a jogelmélet és a joggyakorlat művelői számára egyaránt. E
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megállapítás helyénvalóságát is jól példázza az alábbi idézet: „Minden hozzáértő jogász
bármelyik esős vasárnap délután száz meg száz olyan viszonylag egyszerű jogi kérdésről
készíthetne listákat, amelyek egyértelmű megválaszolására aligha vállalkozna bármely más
hozzáértő jogász.”99 Jerome Frank megállapítása magában rejti az általunk tárgyalt dilemmát:
ha el is tudjuk határolni egymástól a könnyű eset és a nehéz eset fogalmi körét elméleti síkon,
az a gyakorlatban nem biztos, hogy működik, ugyanis megeshet, hogy egyes esetek könnyű
esetnek tűnnek az egyik gyakorlati jogász, más esetek pedig nehéz esetként jelentkeznek más
jogász számára.
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Absztrakt
Napjainkban a társadalmi átalakulások, tudományos felfedezések, valamint a technika rohamos
fejlődésének korát éljük. Ezt a folyamatot a „civilizáció” térhódítása, az életszínvonal
emelkedése, az ember várható életkorának növekedése, a Föld lakosságának rohamos
növekedése kíséri. A népességnövekedés többek között a városok számának és nagyságának
növekedésével is jár. Mára már a Föld lakóinak több mint a fele városban lakik. A 21. század
elején a városokban élők száma meghaladta a teljes emberi populáció 50%-át. A század végére
ez az arány várhatóan 70-75%-ra fog nőni. [1] Ez a folyamat nem csak a városok jelentőségére
mutat rá, de arra a felelősségre és kihívásra is, amit az urbanizáció világszerte jelent. A
gazdasági kihívások, a fenntartható és kiszámítható jövő megteremtésének szándéka
eredményezte az okos település koncepciók kidolgozását, amelyek a legújabb információs és
kommunikációs technológiákat alkalmazzák a gyors és átlátható működés érdekében. A városok
életébe egyre nagyobb mértékben beépülő infokommunikációs megoldások hatékonyan és
alacsonyabb költségek mellett járulnak hozzá ahhoz, hogy a lakosság életminősége („quality
of life”) érezhetően javuljon, mindezt úgy, hogy közben helyi és országos szinten is élénküljön
egy közösség gazdasága. Az okos városok koncepcióinál a digitális technológiák jelenléte olyan
alapvető körülményt jelent, hogy azt talán szükségtelen is külön hangsúlyozni. [2] Az viszont
már nem olyan egyértelmű, hogy milyen technológiától vagy megoldástól lesz egy város
digitálisan okos. Fontos szempont, hogy az adott település a fejlődő technológia lehetőségeit
közelebb hozza az ott élők számára és ezáltal egy fenntarthatóbb, élhetőbb környezetet
teremtsen. Jelen tanulmány tárgyát az ókori városok jellemzőinek a bemutatása képezi, mivel
kérdésként merülhet fel, hogy az említett modern városok kialakulásának milyen előzményei
voltak az említett korszakban?
Kulcsszavak: Smart City, ókor, városfejlesztés, modernizáció, okos város
1. Az ókori Keletről általánosságban [3]
Mind az ókor, mind pedig a Kelet történetileg változó fogalom. Az ókori Kelet fogalmát, az
ókornak nevezett múlt szerves részét, a tudományos kutatás teremtette meg, lépésről lépésre.
Ami az ókori Kelet fogalmának idő-dimenzióját illeti, nyilvánvaló, hogy a térség története nem
emelhető ki az ókor egészének történetéből. A kezdet határa nem húzható meg élesen sem
térben, sem pedig időben. A mai értelemben vett ókor felső határának nagyjából a nyugat-romai
birodalom megszűnése tekinthető, alsó határát pedig az írásbeliség megjelenésétől – i. e. 3500
körül – számítja a legtöbb szakirodalom.
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A korszakolás folyamatos változása érinti az ókori Kelet meghatározását is. Részben oly
módon, hogy meg kell találnunk azokat a kritériumokat, amelyek alapján meghúzhatjuk a
kronológiai és fejlettségi határvonalat a megelőző kora-történeti korszakok és az ókori Kelet
mint szorosabb értelemben vett történelem között. Részben pedig oly módon, hogy maga a mai
ókori Kelet fogalom is ennek a megkülönböztetésnek köszönheti létét. Mai felfogásunk szerint
a következő mai országok és térségek kapcsolhatóak az ókori kelet történetéhez: Kis-Ázsia,
Kelet-Törökország (Anatolia), Örmény-felföld, Transz-Kaukázia, a Levante [4], Arabia, a
Folyamköz/Mezopotámia, a Perzsa-öböl térsége és Irán.
Az ókori Kelet különleges helyet foglal el a történelemben. Egyelőre itt ismerhetjük meg a
legjobban, a legtöbb oldalról, a leggazdagabb forrásanyag alapján azokat a folyamatokat,
amelyek az emberi társadalmat elvezették a magas szintű szervezettséghez és virágzó szellemi
élethez. A Biblia különleges szerepet kapott, és játszik ma is az ókori Kelet felfedezésében. Ez
az egyetlen nagyobb szöveg-corpus az ókori Kelet egész írott hagyatékában, amely eredeti
nyelven és fordításokban is folyamatosan része volt az európai és részben – közvetve, a Korán
révén – a közel-keleti kultúrának. Amikor az ásatások megindultak, a Közel-Keleten először a
nagy bibliai városokra összpontosult a figyelem, és a továbbiakban is – a látványos kiállítási
tárgyak gyűjtése mellett – a régészeti és történeti kutatás egyik célja maradt a Biblia adatainak
dokumentálása vagy éppen igazolása. Az ókori Kelet jelentőségét az egyetemes történelem
számára az adja, hogy azokat a formatív változásokat, amelyek a korai társadalmak fejlődését
előidézték, itt gazdag forrásanyag alapján, sokoldalúan tanulmányozhatjuk. Ahol pedig más
területek vagy más korok jelenségei állíthatók párhuzamba vele, az ókori Kelet, mint korai
példa alátámasztja és megerősíti az emberiség egységes voltának tételét. Ahol esetleg, jelenlegi
ismereteink szerint, Mezopotámia volt az „első”, ott régisége, kronológiai előnye megfelelő
történeti távlatot ad a máshol is kibontakozó jelenségeknek is.
2. Az ókori városok létrejötte
Az ókori Kelet történetében könnyedén használjuk az állam és a birodalom szavakat, de ezek a
prae-modern társadalmak leírására csak korlátozottan alkalmasak. Az állam nem más, mint egy
adott területen a rendelkezésre álló erőforrások elosztásának (hatalom) intézményesített,
hierarchikusan szervezett, tartósan fennálló formája. Az állam fogalma, ahogyan ma Európában
ismerjük, a harmincéves háborút lezáró 1648-as westfaliai békével alakult ki. Az állam eszerint
legalább az alábbi három kritériumnak tesz eleget: van saját területe; van lakossága, amely nem
tartozik más hatalom fennhatósága alá; illetve rendelkezik önkormányzattal, amely az állam
jogrendjét az adott területen és lakosság fölött kizárólagosan alkalmazza. [5] Az állam
kialakulása azonban nem egy esemény volt, hanem hosszú történeti folyamat. A régészeti
anyagban megfigyelhetők a társadalmi szerveződés kezdetlegesebb formái. Az előállamok, más
néven első generációs államok, Elmar Service kifejezésével: főnöki (chieftain) társadalmak,
redisztributív rendszerek voltak, amelyekben központi intézmények egyeztették össze a
különböző rész-egységek működését. [6] Közülük csak a nagyobb méretű, sokféle elemből
összeálló társadalmak váltak bonyolultabb szervezetté. Az ilyenekben az alkalmi koordinátori
szerep önálló, speciális foglalkozássá vált. Először egyesítette a közösségi funkció minden
fontos elemét: az irányító, harci vezető és szertartási szakértő szerepeket. [7] Egy ilyen szerep
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megszilárdulása, a megfelelő háttér megléte esetén, személyes képességektől is függ. A
személyes siker – vagy ezek sorozata – kialakíthatta az intézményi kereteket.
A civilizációk egyik legfontosabb sajátossága a városi és falusi élet elkülönülése volt. A falvak
életére vonatkozóan jóval kevesebb emlékkel rendelkezünk, mint a városokéra, mivel az
írásbeliség inkább a városokra volt jellemző. A régészeti adatokra támaszkodva, illetve a
későbbi korok állapotaiból visszakövetkeztetve mégis valószínűsíthető pár vonás. Feltehető,
hogy a falusiak élete sokban hasonlított a törzsi termelőkéhez és elképzelhető, hogy itt nem
lazultak meg a nagycsalád vagy más néven kiterjedt család kötelékei, valamint egyes
korszakokban és kultúrákban nem csak a nagycsaládok, de adott esetben az egész falu közösen
birtokolta a faluhoz tartozó földet, és nem alakult ki családi magántulajdon. Ez leginkább
Indiára volt jellemző, ahol egészen az angol gyarmatosításig lényegében az állam is pusztán
faluközösségek ezreinek „konföderációja” volt, melyek belső életébe a központ nem szólhatott
bele. Sokáig fennmaradtak a faluközösségek Kínában és közös nemzetségi tulajdonban volt a
föld az aztékoknál is. A nagycsalád egy fedél alatti együttélése a távol-keleti civilizációknál
maradt fenn a leghosszabb ideig. A Közel-Kelet és a Földközi-tenger kultúráiban a
földközösségek felbomlottak, viszonylag korán átalakultak. A görögöknél a földtulajdont a
korai korban klérosznak, vagyis osztályrésznek, tulajdonrésznek nevezték, ami mutatja
eredetét. Megjegyezendő azonban, hogy a görög fejlődés sajátossága részben éppen abból
eredt, hogy a nemzetségi földek családi földekre szakadtak, anélkül hogy templomi, királyi
vagy magán nagybirtokosi földekké váltak volna, ahogy ez kisebb mértékben Mezopotámiában
és főleg Egyiptomban volt jellemző. A görög fejlődéshez hasonlóan paraszti magánbirtokok
alakultak a rómaiaknál is.
A falu életritmusa, gondolkodásmódja azonban azután is hasonló maradt, hogy bekapcsolódott
a falun kívüli gazdasági és politikai szervezetek működésébe. A szoros közösségtudat, a szilárd
szokásjog, melyet a figyelő rokoni és ismerős szemek szigorúan betartatnak, a termelési
ciklusokhoz igazodó időszemlélet, mindez sokban hasonló a törzsi keretek közé illeszkedő
falvak életéhez. A vidék ebben az időben nem csak népesebb falvakból, hanem
magángazdaságok udvarházaiból és gazdasági épületeiből, vagy más tanyaszerű, szórt
településekből is állt. Mezopotámiában például a civilizáció korából alig találtak falusias
települést, inkább csak tanyákat és városokat.
A város fogalma kultúránként mást jelent. A rómaiaknál például az oppidum, urbs, colonia,
municipium, civitas fogalmak jelentek meg. A latin nyelvben több olyan szó is van, amelyet
„város”-ként szoktunk magyarra fordítani, ezek azonban nem tetszés szerint felcserélhető
szinonimái voltak egymásnak, hanem eltérő tartalommal rendelkeztek. Annak, hogy a
rómaiaknak nem alakult ki egységes szóhasználatuk a városra, részben nyelvi-fogalomalkotási,
részben pedig történelmi okai voltak. Az oppidum szavuk a várost empirikusan, a látvány felől
megközelítve, településként fogta fel, amely jellegzetes objektumok – például városfalak,
utcák, fórumok, lakóházak, középületek, szentélyek, megerősített menedék – összességéből áll.
A fennmaradt városi alaptörvény-töredékek mindig a város központi települését értik alatta,
szemben a territoriumot is magában foglaló önkormányzati-adminisztratív egységgel, a
municipiummal vagy coloniával. Ez utóbbi esetben az oppidum görög analógiájának
egyértelműen az asty, a polis központi települése tekinthető. Az oppidumot használták a
municipiummal és coloniával oppozícióban az idegen városok, például a görög polisok vagy a
kelták településeinek megjelölésére is. Az urbs az oppidumnak bizonyos mértékig szinonimája
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volt. Nem minden oppidum volt azonban urbs. Utóbbinak csak a városok egy speciális fajtáját
nevezték. Róma megnevezése is mindig urbs volt, urbs Romae formában vagy önmagában, a
név helyett, ilyenkor jelentése: „a Város”. Más településekre ezt a formulát viszont igen ritkán
használták. A municipium, colonia és civitas az oppidumtól eltérően a várost szervezetként
fogta fel. Egy önmagát kormányzó polgárközösséget értett alatta. Közülük a civis („polgár”)
szóból származó civitas semleges, általános jelentésű fogalom volt, a municipium és a colonia
viszont a városi önkormányzat egy-egy fajtáját jelentette. A döntő különbség a két utóbbi
között, némiképp leegyszerűsítve, az volt, hogy a municipium egy idegenből befogadott
önkormányzatot jelentett a római állam területén, míg a colonia egy Rómából kibocsátott
telepesközösséget. Ezt a két fogalmat használta évszázadokon keresztül a római államigazgatás
és jog a teljes autonómiával bíró városok megnevezésére, így a tartalmuk, ha kisebb-nagyobb
mértékben változott is, mindig pontosan definiált volt. Utólag azonban, a forrásaink
hézagossága miatt már nem egyszerű a jelentésükben bekövetkező változásokat rekonstruálni.
[8] A sumer szövegekben a városok megjelenítése a városnevek mellett található hasonlatok,
metaforák és epithetonok alapján követhetőek nyomon. Ugyanakkor az esetek többségében,
főleg az epithetonoknál, ezek az elemek az adott város templomára utalnak. Példaként említhető
amikor az „élet hegyének” neveznek egy várost, ahol az uralkodó sorsát meghatározták, a
templomra, templomkörzetre lehet gondolni. Még akkor is, ha ezt a „Nippur város”
elnevezéssel illetik. A jellemző metaforákat és a hasonlatokat ezzel szemben a város valamely
tulajdonságának ábrázolására használták, és ezek egyúttal alkalmasak voltak absztrakt
fogalmak, vagy a drámai hatáskeltés kifejezésére is. Például, amikor Szúza városa alázatos
kisegérként hódolatot mutat Inana istennő felé, akkor a város jelentéktelensége, alárendelt volta
az, amit meg akartak jeleníteni. [9]
Ami közös jellemzőként megállapítható, az a nagy népességszám egy településen belül,
valamint az általában maradandóbb – kő, tégla – és monumentálisabb építmények – például
falak, templomok, paloták – jelenléte az egyszerűbb, falusias házak mellett. A külsődleges
jellemzők mellett nagyon fontosak a város sajátos társadalmi vonásai is. A városokban a nagy
tömegek együttélése miatt a rokoni szálak lazábbak lettek, mint a falvakban. A rokoni
kapcsolatokat más kapcsolatok, közösségtudatok váltották fel. A városban lakó emberek
másféle életet élnek, mint a falvakban lakók. A termelésben specializálódtak, a legkülönfélébb
kézműves, kereskedő, paraszti, sőt hivatalnoki, értelmiségi, papi, katonai tevékenységeket
folytatják, és gazdasági kapcsolataikat nemcsak az ajándékozás, hanem részben a piac határozta
meg. A törzsi társadalmakban is lehettek egyes térségek valamely iparcikk „specialistái”, de
akkor ott azt a tevékenységet mindenki végezte amellett, hogy földet is művelt, házat is épített,
berendezést is készített, és így tovább. A civilizáció folyamatának köszönhetően megjelentek a
mesterségek, valamint a társadalmi munkamegosztás. Ez a változás azonban nem csak az
árucikkek jobb minőségét hozta magával. Korábban teljességet alkotott az emberi tevékenység:
az emberek minden szükségletüket jól-rosszul, de maguk elégítették ki, ha volt is mellékesen
csere, ajándék. Később a civilizáció hatására a nagyobb városokban a társadalom bizonyos
csoportjai szakosodtak, míg a tevékenységek többi részétől eltávolodtak. A különböző
foglalkozási csoportok között kölcsönös függés jött létre, egymás nélkül nem tudták maguknak
azt az életet biztosítani, amit az együttműködéssel. Az említett folyamat a korai civilizációkkal
éppen csak hogy megkezdődött, hiszen igazi lendületet az ipari forradalommal, majd a XX.
században vett. Ma már egyáltalán nem tudnánk létezni embertársaink átláthatatlan
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százezreinek munkája nélkül. Ez a kölcsönös függés a vadászoknál a horda, a korai termelőknél
a nagycsalád keretei között jelentkezett.
A városok szerkezete térségenként eltérő volt, hiszen például Dél-Mezopotámiában nem volt
hangsúlyos városközpont, a piacterek és a közélet – bíráskodás, népgyűlések, hivatalok – terei
a városkapuknál, városrészenként csoportosultak, a templom és a palota – ha volt a városban –
egymástól távol helyezkedett el.
E területről északra és nyugatra a templom és a palota egyre közelebb épült egymáshoz, és
külön belső fallal körülkerítve elkülönülő városközpontot alkotott, ahol a király általában a
főpapi tisztséget is betöltötte. Az indusi kultúrában, az asszíroknál, a hellenisztikus korban, a
rómaiaknál vagy Kínában sakktáblaszerű, tervezett városokat is lehet találni. Ezek a városok
gyakran a katonai tábor alaprajzát követték. Az Indus mentén és a görögöknél is megtalálható
volt a belső fallal körülvett fellegvár, az utóbbiaknál ez a régi hatalmi és szertartási központ
(akropolisz), de náluk van egy új, elevenebb városmag is, a népes alsóváros központja, a közélet
és piac tere, az agora. [10]
A városok élesen elkülönültek vidéküktől, még akkor is, ha nem voltak falakkal körülvéve. A
mezopotámiai vagy az antik városoknak megszentelt határaik voltak, melyeken belül más
jogszokások és vallási-rituális előírások voltak érvényesek. A városok igen gyakran szent
helyeknek számítottak, melyeket a határ különített el a profán vidéktől. Ugyanakkor a városok
sajátos, kölcsönös függőségi viszonyt alakítottak ki a környékükkel. Általában a város igazgatta
környékét, szedte az adót, ide lehetett peres ügyekben fordulni, szervezte a vallási teendőket, a
városokban ünnepelték a közös nagy ünnepeket, a városi piac látta el a vidéket egyes
iparcikkekkel, távolról hozott, a környéken hiányzó terményekkel és termékekkel.
Egyiptom esetében szintén megemlíthető, hogy a város szervezte és biztosította a vidékének
védelmét háború esetén. A vidék viszont a termőföldet, csatornákat biztosította, ahol a városiak
ültetvényei helyezkedtek el, ahova gyakran a városok lakói jártak ki dolgozni és ahonnan a
városiak napi élelme érkezett. Kialakult a települések sajátos rendszere, ahol a nagyvárosok
„vidékét” kisebb városok, azokét további, még kisebb települések, falvak jelentették. Így a
munkamegosztás és kölcsönös függés nemcsak a városlakókat, hanem a falvakat is magába
foglalta. Voltak civilizációk, ahol a városok és szerepük is másféle volt. Egyiptomban például
még nem találtak eddig olyan, Újbirodalom előtti város nyomokat, amely fallal lett volna
körülkerítve, és a falak között lakóházak zsúfolódtak volna utcák és sikátorok mentén – vagyis
olyan településekét, melyeket városnak szoktunk nevezni. Találtak kultikus központokat,
hatalmas templomokkal, palotákkal. Találtak „nekropoliszokat”, vagyis halotti városokat, ahol
az utcákban nem házak, hanem sírok sorakoznak, de olyan városokat, mint Uruk, vagy például
Lagas nem. Egyiptom esetében a külső jellemzők alapján – falak, tömeg – alapján nem
beszélhetünk városokról, azonban, ha a várost társadalmi vonásai alapján különböztetjük meg,
akkor ez nem ilyen egyszerű. Feltevések szerint az emberek olyan viszonylatokban éltek
egymással, mintha városokban laknának: érintkeztek, adtak-vettek, információkat cseréltek,
azonban a folyó mentén elszórtan és nem falak közé szorítottan. Ezek alapján feltételezhetjük,
hogy egész Egyiptom szinte egy nagy, levegősen épített város volt, melynek falai a sivatag, a
Nílus, a tenger és a nagy hegyek, vagyis olyan természetes akadályok, melyeken ellenség
nehezen hatolt keresztül. Feltehetően éppen ezért nem erődítették a városaikat: a térség könnyen
egyesült a Nílus mentén birodalommá, a birodalmak korában pedig csak kívülről érkezhetett
ellenség. Egyiptom azonban nem csak azért volt kedvezőbb helyzetben, mint Mezopotámia,
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mert a Nílus következtében a belső közlekedése, az egyesítés lehetőségei jobbak voltak, hanem
azért is, mert kevesebb népmozgásnak, támadásnak volt az útjában. Vannak azért a városok
korára jellemző monumentális, hatalmas kőépítmények, de ezek között nem találtak erődöket,
hanem „csak” templomokat, síremlékeket. A kultikus központokat ünnepek idején sokan
látogathatták, de nem tartózkodtak ott hosszabb időn át. [11]
Előfordult, hogy a városok kialakulásában fontos szerepet játszott a gazdaság igénye helyett a
kultusz, a vallás. Kultuszhely különleges szerepére például Mezopotámiában találunk mintát,
hiszen Eriduban a városok kialakulása előtt már szentély működött, s hasonlóan alakult például
a görög Delphoi sorsa. Nem termékeny vidékeken jöttek létre, ahol különösen megnövekedett
a népesség, hanem nehezen megközelíthető, kevésbé termékeny területeken. Mintha felső,
állami vagy papi kezdeményezésre épültek volna, s nem annyira a gazdasági folyamatok
eredményeképpen, maguktól keletkeztek volna.
A fáraókori Egyiptomból kevés olyan települést ismerünk, amelynek történetéről építészeti
maradványok, tárgyi emlékek és írásos dokumentumok egyaránt tanúskodnak. Ezek közül az
egyik legkorábbi Kairótól körülbelül 90 km-re délre, a mai el-Lahun falu mellett található. A
település, amely két, egymástól fallal elválasztott – egy nagyobb (keleti) és egy kisebb (nyugati)
– részből áll, nem spontán módon jött létre, hanem a királyi halotti körzet részeként tervezték
és építették. Az ásatások során a város megmaradt részét (valószínűleg eredeti kiterjedésének
mintegy kétharmadát) tárták fel, ahol a város lakóinak életét dokumentáló tárgyi leletet –
kerámiát, pecsételőket és pecsétlenyomatokat, súlyokat, munkaeszközöket, szépségápolási
kellékeket, bútorok és társasjátékok tartozékait, rituális és kultusztárgyakat – találtak. A város
különböző pontjairól több száz változatos tartalmú papiruszt – vallási, irodalmi, orvosi,
matematikai és jogi szövegeket, magánleveleket, számlákat, listákat – gyűjtöttek össze. Az
ókori Egyiptomban tervezett településeket központi (királyi) projektek részeként hoztak létre,
gyakran a királyi halotti emlékmű építéséhez és az uralkodó kultuszának működéséhez
kapcsolódóan, és általában a Nílus-völgy termékeny, lakott sávján kívül, a sivatag szélén
építették fel őket. A központilag alapított települések nem mindig voltak hosszú életűek: amikor
funkciójukat már nem tudták betölteni, gyakran elnéptelenedtek. Ez azt jelenti, hogy az ilyen
települések jellemzően az alapítást követő időkben is nagymértékben rászorultak a központi
gondoskodásra vagy beavatkozásra, azaz olyan megélhetési forrásokra támaszkodtak, amelyek
folyamatos működését a központi igazgatás tartotta fenn, vagy legalábbis garantálta. Ha ez
megszűnt, a lakók fokozatosan elhagyták az ilyen településeket. [12]
A városokra többnyire jellemző volt a monumentális falak, a hatalmas templomok, paloták,
illetve egyéb középületek – városi hivatalok épületei, felvonulási utak, a görögöknél színházak,
a rómaiaknál emellett cirkuszok, kocsiversenyek pályái, fürdők, amfiteátrumok,
vásárcsarnokok, emlékművek – vagy magánpaloták megléte. A városokban gyakran
megjelentek a csatornák, vízvezetékek, kövezett utak, amelyek komoly építményeknek
számítottak. Az ilyen monumentális építkezések csak a civilizációs szinten képzelhetőek el,
hiszen nagy tömegek szervezett közmunkáját feltételezik, illetve az azt irányító államhatalom
jelenlétét, a szakmák kifejlődését – például kőművesek, ácsok, kőfaragók, kötél- és
darukészítők, fémművesek –, és a matematikai és műszaki ismeretek fejlettségét. Ugyanakkor
tükrözik azokat a társadalmi különbségeket is, melyek a civilizációk korával jelentek meg. A
városokban ugyanis megtalálhatóak voltak a közemberek egyszerű hajlékai is, melyek jócskán
elütnek a pompázatos templomoktól és palotáktól. A mezopotámiai városokban például
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egymáshoz tapadva zsúfolódtak a kis vályogházak. Ez azonban levegősnek volt mondható, ha
a sok tízezres hellenisztikus városokkal, vagy a milliós Rómával vetjük egybe. Ezeknek a
városoknak a népsűrűsége nagyobb volt, mint a mai európai nagyvárosoké. Különösen igaz ez
Rómára, ahol a házak helyenként 35 méter magasak és hat-tizenkét szintesek is voltak, 100150 lakással. Ezek a lakások csak egyetlen helyiségből álltak, ahol 4-5 fős családok húzódtak
meg. [13]
A városok nagyon eltérő életnívókat tűrtek meg falaik között, közvetlenül egymás mellett. A
városok nagy részében – eltekintve az előre tervezett városok óriás sugárútjaitól – igen nagy
volt a zsúfoltság, szűk sikátorokon hatalmas tömeg áramlott. A naponta sok emberrel találkozó,
beszélgető, üzleteket, kocsmákat látogató, perlekedő, közügyekben részt vevő városiak egy
teljesen új életformát, életritmust alakítottak ki. Idejüket hosszú és rövid távra egyaránt be
kellett osztaniuk, nem véletlen, hogy a civilizációk teremtik meg a homok-, víz- és napórát,
illetve a naptárakat. A városok vonzó hatásának köszönhetően az ott élők különböző utazókkal
találkoznak, így a világot nagyobbnak látták, többféle nyelvet, szokást, istenséget megismertek.
[14] Már az akkád irodalomban felsejlik a városiak nosztalgiája az idilli, nyugalmas vidéki élet
után. Ez az érzés különösen felerősödött a hellenizmus idején, amikor számos óriásváros jött
létre. Babilonban a Kr. e. VI. században 300 ezer ember élt, Athénban az V. században a
külvárosokkal együtt valamivel több mint százezer, Rómában a Kr. u. II. században egymillió
egyszázezer. A városlakók sem kizárólag a piacról éltek, maguk állították elő otthon a ruháikat,
hiszen ez az asszonyok házi munkái közé tartozott. Sokan foglalkoztak földműveléssel,
valamennyi kultúrában. Amit azonban nem termeltek meg, vagy a ház körül körülményes volt
előállítani, azt megvásárolhatták. Így a fémeszközöket, agyagedényeket, bútorokat, különleges
kelméket, sőt, már a sumeroknál fontosak a pékek, mészárosok üzletei. A városi piac nem csak
csillapította a vágyakat, de kínálatával újakat is teremtett. A piacokon az ünnepekre, fontos
eseményekre vagy éppen eladás céljából odautazó falusiak is cserélhettek, vásárolhattak.
Szeretnék kitérni röviden a római kor településeinek higiéniai helyzetének vizsgálatára is,
hiszen a jelenlegi okos városfejlesztések során kiemelt szerepet kap a környezet védelme. Róma
és Antiochia példája azt mutatja, hogy legalábbis néhány római városban a szemét egy részét
ténylegesen elszállították a közvetlen lakókörnyezetből – még, ha nem is a modern értelemben.
Az elszállítás hatásfoka azonban gyenge volt, ezért a közhigiénia biztosítsa érdekében más
módszereket is alkalmazniuk kellett a városoknak. Az egyik megoldás például a városi utcák
állandó mosása volt, amely nem teljesen bizonyult hatékonynak, hiszen nem minden római
város rendelkezett csatornarendszerrel és azon városokban sem volt minden utca csatornázott,
amelyek egyébként rendelkeztek csatornarendszerrel. A jogi források szerint a közutak mentén
fekvő telkek tulajdonosai kötelesek voltak tisztán tartani az utakat. A hivatalok kétségbeesetten
igyekeztek megakadályozni a közkutak és vízelosztók környékén keletkező szennyezéseket.
Amennyiben a szennyezés magát a vizet is érintette, egy Frontiusnál fennmaradt törvény szerint
szigorú, 10 000 sestertiusra terjedő pénzbírság – egy egyszerű munkás többévi fizetése –
fenyegette az elkövetőt. Kézenfekvő, hogy minden egyes, az utcai higiéniát érintő állami és
városi rendelkezés és tiltás betartását folyamatosan ellenőrizni kellett. Ennek a területnek a
felügyelete meghatározott tisztviselők és csapataik szigorú kötelessége volt. A birodalom keleti
felének városaiban ezek a tisztviselők az agoranomoszok, azaz piaci felügyelők és az
asztünomoszok, azaz városi felügyelők voltak; a birodalom nyugati felében az aedilisek. Róma
városában a más feladatokat is ellátó aediliseknek alárendelten működött két, az utcák
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tisztításáért felelős felügyelő-testület: egy négyfős a szűkebben vett belső területekért, egy
kétfős pedig a külterületekért felelt.
A régészeti leletekből arra lehet következtetni, hogy a higiénia hiánya a házakon belül is
problémát jelentett. A római lakóházakban mindig voltak olyan termek, amelyek – miután más
módon már nem használták őket – raktárként szolgáltak, de az épületek belsejében
szemétgödrök is voltak – és ez alól a konyhai helyiségek sem voltak kivételek. Ráadásul a
padlótisztítást sem vették mindig komolyan. A tűzhelyi hamut a konyhákban nem különítették
el, halmokban állt vagy egész padlófelületeket beborított. A döngölt agyagpadlókba mindenféle
hulladékot beletapostak. A legmeglepőbb ilyen padlót a római Augusta Raurica egyik belvárosi
lakóházának konyhájában tárták fel. A mintegy 5 cm vastag agyagréteg állati maradványokkal
volt teletűzdelve. A birodalom területén talált ásatási leletek erről is egyértelműen beszélnek.
A városok és a kisebb helységek lakóházai között mindenütt voltak szemétdombok és
hulladékgödrök – utóbbiakat részben erre a célra ásták, részben eredetileg más funkciójú
gödröket használtak hulladék-lerakóhelyként. Ezen kívül a szemetet kifejezetten
feltöltőanyagként is használták. Így tűntek el patakágyak, összedőlt házak, fürdőmedencék, régi
ipari létesítmények, akár egész kikötői medencék egy-egy szemét-páncél alatt, amelyekre
később rá is építkeztek. A szemét nagy része ily módon a talajba került, a városképet azonban
így is meghatározták a szeméthalmok. [15] Véleményem szerint a higiéniai hiányosságok
ellenére jelentős pozitív változásokat hoztak a létrejött városok. Természetesen minden újítás
magában hordozza a negatív következmények bekövetkezésének lehetőségét is, azonban
fontos, hogy az érintett társadalmak képesek legyenek orvosolni azokat.
3. Az okos város programokról általánosságban
A következőkben terjedelmi okok miatt kizárólag néhány gondolatban szeretném bemutatni az
okos város programokat, illetve azok aktualitását. A smart city – okos város programokkal
foglalkozó tanulmányok nagy része indít az urbanizációval és a népességnövekedéssel
kapcsolatos statisztikák ismertetésével. Úgy gondolom ezen tények ismertetése szinte
kihagyhatatlan, hiszen ezen adatok is igazolják az okos város programok bevezetésének és
alkalmazásának szükségességét. A United Nation felmérései szerint bolygónk lakosságának
54,5%-a, azaz több, mint fele városokban él, és az előrejelzések szerint ez az arány
folyamatosan emelkedni fog. 2030-ra megközelítőleg minden harmadik ember városlakó lesz.
[16]
A közelmúlt egyik tudományos igénnyel megfogalmazott vizsgálata, a Római Klub „A
növekedés határai” című első jelentése 1972 elején arra hívta fel az emberiség figyelmét, hogy
amennyiben az elmúlt évtizedekben érvényesülő tendenciák tovább folytatódnak, a XXI.
század második felében az emberiség – a demográfiai robbanás, az élelmiszerek elégtelensége,
a nyersanyagkészletek kimerülése és a környezet elszennyeződése miatt – katasztrófába rohan.
Négy fontos fogalmat szeretnék kiemelni az említett könyvből: növekedés, fejlődés, túllövés,
korlát. E négy fogalom köré épül fel a tanulmány mondanivalója, amely egyértelművé tette a
nemzetközi környezeti együttműködés elkerülhetetlenségét. A jelentés legfőbb következtetései
között említhető, hogy amennyiben a világ népességének és iparosodásának, a
környezetszennyeződésnek, az élelmiszertermelésnek és az erőforrások felhasználásának
trendjei változatlanok maradnának, akkor a következő 100 év folyamán elérkezne az emberiség
243

a földi élet növekedésének határához. A probléma elkerülésére annál nagyobb az esély, minél
előbb és minél hatékonyabban végzik közösen az említett munkát. Az egyre gyorsuló
urbanizáció, a városok dinamikus növekedése számos kérdést vet fel azzal kapcsolatban, hogy
hogyan maradhatnak a jövő városai élhetőek és működőképesek. Az említett jelenségekre egy
lehetséges megoldás a smart city, azaz okos város programok bevezetése. [17]
A 21. század elejének gazdasági kihívásai, a fenntartható és kiszámítható jövő megteremtésének
szándéka eredményezte az okos település koncepciók kidolgozását, amelyek a legújabb
információs és kommunikációs technológiákat alkalmazzák a gyors, átlátható működés
érdekében. A smart city projektek által olyan digitális, infokommunikációs rendszerek
bevezetése cél, amelyek komplex, összetett problémákra egyszerűen használható megoldásokat
kínálnak a városlakóknak. Az új technológiák felhasználása mellett jelentős szerepet töltenek
be a városi közösségek igényei is. Az okos város projektek megvalósítása során a városok
üzemeltetői a polgáraikat bevonhatják a döntéshozatali folyamatokba, a rendelkezésre álló
szolgáltatásokat összeköthetik egymással és az így keletkezett adatvagyont
újrafelhasználhatóvá tehetik. Az Európai Unióban több sikeres példát láthattunk arra, hogy egy
város következetesen kidolgozott koncepcióval okos várossá fejlesztette magát. Hazánkban is
egyre nagyobb figyelmet kapnak az említett koncepciók [18], valamint a Kormány is
folyamatosan próbálja ösztönözni a városokat arra, hogy a piac és az Európai Unió által nyújtott
fejlesztési lehetőségeket felhasználják az említett célok elérése érdekében.
A Smart City projektek egyre nagyobb teret nyernek és fokozatosan bekerülnek a köztudatba,
azonban a társadalom jelentős része sajnálatos módon nincs tisztában azzal, hogy az okos város
koncepciók mit is takarnak valójában. [19] Terjedelmi okok miatt jelen tanulmányban a Smart
City fogalmának részletes elemzésére nem térek ki, azonban fontosnak tartom megemlíteni,
hogy az idei évben hazánkban meghatározásra került a pontos definíció [19], amely előrelépést
jelent a fogalmi problémák kiküszöbölése érdekében. Az elfogadott definíció az egyes
kormányrendeleteknek az „okos város”, „okos város módszertan” fogalom meghatározásával
összefüggő módosításáról szóló 56/2017. (III. 20.) Korm. rendeletben olvasható. Az említett
kormányrendelet szerint az okos város olyan település, amelyik az integrált településfejlesztési
stratégiáját okos város módszertan alapján készíti és végzi. Az 56/2017. (III. 20.) Korm.
rendelet meghatározza továbbá az okos város módszertan fogalmát is, amely a települések vagy
települések csoportjának olyan településfejlesztési módszertana, amely a természeti és épített
környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a települési szolgáltatások minőségét és
gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával,
fenntartható módon, a lakosság fokozott bevonásával fejleszti. Megjegyezendő, hogy az okos
város programok olyan komplex rendszerként jellemezhetőek, amelyek felölelik a kormányzás,
a gazdaság, a környezet, a közlekedés fejlesztését, illetve céljuk az adott városban élő emberek
életminőségének javítása. Fontos kiemelni, hogy az említett területek nem kezelhetőek
egymástól függetlenül, hiszen a fejlesztés érdekében alkalmazott programok több területhez is
kapcsolódhatnak, átfedést képezhetnek és az egyes programok között lehetnek akár közös
megvalósítási elemek is. A sikeres programok eléréséhez nélkülözhetetlen az egyes
alrendszerek együttes fejlesztése.
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4. Összegzés
Összességében megállapítható, hogy az ókorban kialakult városok kitűnő alapokat szolgáltattak
a jelenkor modern városai számára, hiszen az ókor vívmányai – például a sugárutak, a
vízvezetékek, a csatornarendszerek, a tégla, a különböző várostervezési módok – ma is szerves
részét képezik egy-egy jól működő város életének. Napjainkban az együttélés és a környezeti
változások számos területen állítják új kihívások elé a városok lakóit és vezetőit egyaránt. Úgy
gondolom a Smart City projekteket nehéz egy mondatban összefoglalni és pontosan
meghatározni, hiszen ahány város és ahány szakértő létezik az érintett témában, annyi
értelmezés van jelen, azonban véleményem szerint az egyes megközelítéseknek vannak közös
vonásaik, amelyek minden sikeres intelligens városfejlesztési projektre igazak. Egy okos város
hatékony szolgáltatásokat, modern digitális, illetve fizikai infrastruktúrát, valamint számos
intelligens, önfenntartó rendszert üzemeltet és hoz létre a működése során. Ezen városokat a
proaktív technológiai megújulás jellemzi, amely keretében aktív, önfenntartó lakossági
rendszereket működtetnek. A jól működő városi projektek alapja, hogy folyamatosan
kommunikálnak az ott élő lakossággal, azaz felmérik a társadalom igényeit, visszajelzéseket
kérnek és kapnak a szolgáltatásokról, például a közutak állapotáról, a jogalkotásról, valamint a
közbiztonságról. Az okos városok működését vizsgálva megállapítható, hogy bevonják az
embereket a város, a várost pedig az emberek életébe, és végig a két fél szerves kapcsolatára
építenek, ahol mindkét szereplő egyre több információval rendelkezik a másikról. A Smart City
példái számos formában, méretben és típusban fordulnak elő, melynek oka, hogy a koncepció
relatíve új és széleskörű. Minden város egyedi, saját történelmi fejlődéssel, tulajdonságokkal és
jövőbeli dinamikával rendelkezik, és eltérő módon adaptálja a koncepciót. A Smart City
koncepció bonyolult összetettsége miatt elengedhetetlen egy jól szervezett irányítási rendszer
kialakítása, valamint a végfelhasználók részvételének elősegítése. Az irányítás lényeges
szempontja a tervezés alapú hozzáállás, a tiszta és világos célok kitűzése és a folyamatos
monitoring. Ebből következik, hogy jól szervezett struktúra nélkül a Smart City összetett
rendszere nem tudja elérni a kezdetben kitűzött célokat. Egy jól működő és gazdaságilag
fenntartható okos város építése, azonban nem könnyű feladat. A tervezés során fontos szempont
lehet más sikeres okos város projektek tanulmányozása, viszont érthető okokból nincs arra
lehetőség, hogy egy meglévő – jól működő projektet egy az egyben átültessenek egy másik
városra is, hiszen minden város más adottságokkal, illetve specifikus jellemzőkkel rendelkezik.
A legnagyobb kihívás tehát a városoknak, hogy képesek legyenek felmérni erőforrásaikat és a
lakosságuk igényeit, továbbá, hogy kidolgozzanak egy következetes, koncepciózus okos város
tervet. Tanulmányom záró gondolataként fontosnak tartom felhívni az olvasók figyelmét azon
tényre, hogy a városok fejlesztése nem egy egyszeri feladatnak tekinthető, hiszen a sikeres
fejlesztések eléréséhez szükséges a folyamatos korrekció, egyeztetés és együttműködés
kormányzati, gazdasági és társadalmi szinten is.
A városok közelebbi és távolabbi településekre gyakorolt elszívóhatása következtében
jelentőssé vált az ingaforgalom, ingázás. Ma már több tíz, sőt száz kilométeres távolságról
utaznak az emberek a munkát adó településekre dolgozni. Gyakorlatilag az emberi települések
és környezetük ökológiai egyensúlya napjainkra felbomlott. A város falu települési rend már
régen nem tudja megteremteni azokat a feltételeket, amelyeket a fejlődő emberi társadalom
mesterséges környezetével szemben támaszt. Úgy gondolom, hogy a városok sikeres
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működtetése érdekében nélkülözhetetlen a modern eszközök alkalmazása, azonban nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a városok kialakulásának kezdeteit sem, hiszen azok nemcsak a
városok alapköveit fektették le, hanem a bemutatott ókori vívmányok is igazolják, hogy a mai
napig hatással vannak az életünkre.
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Abstract
The rules relating to the legal institution of collective rights management is one of the evergreen
topics of copyright law. Until 2016, we have found the main legal basis of the regulations on
collective rights management in the Act LXXVI of 1999 on Copyright (henceforward
abbreviated: HCA). In 2014 a Directive of the European Union (Directive 2014/26/EU on
collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights
in musical works for online use in the internal market, henceforward abbreviated as: CRM
Directive) was adopted which described a lot of new regulations on collective rights
management. In 2016 a new act was adopted in Hungary, which harmonized the domestic
regulation with the abovementioned Directive. On the 27th June 2016 a new act was
promulgated. Namely, this is the Act XCIII of 2016 on collective right management of copyright
and related rights (henceforward abbreviated: Kjkt.). According to the legal rules, collective
rights management is the exercise of copyrights and rights related to copyright that cannot be
individually exercised stemming from the nature or circumstances of use, because of which they
are exercised through organizations established by the owners of rights to this end, regardless
of whether it is prescribed by law or based on the decision of the owners of these rights. Within
the framework of collective rights management, the organization shall determine the amount of
royalties and other conditions of use. In the field of copyright, we can separate the so-called
grand rights and the small rights. Small rights mean that the licensing of the uses of such works
is happening through collective rights management organizations. On the contrary, grand
rights refers to the situation, where the use of works, which are intended for stage, are licensed
only by the author, and not by the CMO. In the paper we would like to outline the new legal
basis relating to (collective) rights management organization.
Keywords: collective rights management, small rights, grand rights, CMO, representative
rights management organization, independent rights managers
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1. Introduction
If we would like to overview the legal background and the general rules of the legal institution
of collective rights management, we can find a starting point in the Article 16 of the HCA. This
regulation declares, that ‘On the basis of copyright protection, authors have the exclusive right
to utilize works in whole or any identifiable part, whether financially or non-financially, and to
authorize each and every use. Unless otherwise stipulated in this Act, use permits can be
obtained with use contracts.’ The cited regulation of the HCA is a general rule in the field of
copyright law and it can be considered as the core rule of copyright law. The abovementioned
regulation means that generally every single use of a copyrighted work requires a license. The
license can be granted by the author or by other entitled persons, or organizations. In the second
sentence of the Article 16 of the HCA, the clause ‘Unless otherwise stipulated in this Act (…)’
refers to the situations, when the license cannot be granted by the author directly, but by the
collective rights management. [1]
Within the rules of licensing process, we can separate two types of rights: small rights and grand
rights. Small right means that the licensing of the use of such works is happening through
collective rights management organizations.
On the contrary, grand rights refers to the situation, that the works shall be licensed only by the
author, and not by the CMO.
The legal institution of collective rights management originates from France. The performance
right of composers was protected since the French Revolution, but this protection could be
enforced only in relation to theatrical performances. Thanks to Pierre Augustin Caron de
Beaumarchais, the Société des Auteurs et Compositors Dramatiques (SACD) was established
in 1829, whose main purpose was the protection and representation of composers. [2] In
connection with the necessity of collective rights management, we can read that ‘The new
models, which are appearing next to individual authorization, and the differentiation within the
mode of authorization mainly originating due to need and possibility of consumption and
technology (…)’. [3] The cited author continues the train of thought, and writes, that this new
model was the legal institution of collective rights management. [4]
2. About the rights management
2.1. The notion and cases of rights management
The notion ‘rights management’ generally means the situation, when not the author, but another
person, or in most of the cases, an organization exercises the management of economic rights.
[5] It is important, that only economic rights can be managed by collective management
organizations, because the HCA stipulates that authors cannot assign or waive their moral rights
or have these rights assigned to another person in any other manner.
2.2. The main purpose and tasks of collective rights management organizations
The most important task of collective rights management organizations is to authorize the use
the right holders’ works, to determine the royalties and other conditions of the usage. [6]
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According to the legal regulations currently in force, we can distinguish between three cases of
collective rights management. In the first case, the economic rights of copyright and related
rights can be exercised only due to collective rights management, while in the second case, the
law prescribes the exercise of rights in the context of collective rights management but gives
the opportunity to the right holders to object to the exercise of their rights due to collective
rights management. Finally, collective rights management may also be based on the voluntary
decision of the right-holders. This third case is the so-called voluntary collective rights
management.
The Act describes the cases, where the license shall only be granted by collective rights
management organization.
We can find such regulations in relation to the reproduction rights in the Article 19 of the HCA,
which says, that ‘Composers and lyricists shall be able to enforce their rights relating to the
reproduction or distribution of copies of previously published non-theatrical compositions and
lyrics, or excerpts taken from theatrical compositions on phonograms through their collective
rights-management bodies only, and shall be entitled to waive their fees to the extent of the sum
that is due them, and such waivers can only take effect after the date on which the fees are
distributed.’ In relation to this rule, the Regional Court of Appeal, Budapest declared in a case
[7], that mechanical rights mean the reproduction and distribution of published, non-dramatic
musical works and the vindication of mechanical rights are subject of collective rights
management. [8]
Another case of collective rights management can be found in the Section 1 of Article 25 of the
HCA. According to the regulation, authorization for the public performance of previously
published musical or literary works and the amount of the fee to be paid for these uses shall be
fixed in an agreement between the user and the collective rights-management body representing
the writers, composers and lyricists concerned, unless the right holder has made a statement of
objection. The statutory definition of public performance can be found in the Section 2 of
Article 24 of the HCA. Right of public performance is an exclusive right, under which authors
have the exclusive right to perform their works publicly and to authorize other persons to do
so. We can separate two forms of public performance: the so-called ‘live public performance’
and the performance by technical means. We can talk about live public performance, when the
performance of a work is happening before an audience by means of performers, for example
stage performances, concerts, recitations, and readings. Live public performance is the most
common and best-known manner of uses of works. According to some views ’Public
performance is stationary, fixed and evanescent (...)’. [9] In other view, public performance
appears as ‘publication of works not by mechanical reproduction, but by other means’. [10]
One of the specialities of live public performance is that the performer and the audience are
present at the same time and in the same place, where the performance is fixed. [11]
The other form is not a live performance, because it concerns to the case, when works are
perceptible by any technical means or method, such as projecting motion picture works to the
audience, and projecting them on screens.
It is important, that collective rights management can be exercised only in the case, when a nondramatic literary or musical work is performed. When such work is performed, which is
intended to perform in stage, then the license can be granted only by the author and not by the
collective rights management organization.
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3. Collective rights management in the light of the legal basis
3.1. The definition of collective rights management and the new institutions
The former statutory definition stated, that collective rights management is the exercise of
copyrights and rights related to copyright that cannot be individually exercised deriving from
the nature or circumstances of use, as a consequence of which they are exercised through
organizations established by the owners of rights to this end, regardless of whether it is
prescribed by law or based on the decision of the owners of these rights.
Collective rights management organizations shall have a representative membership or circle
of clients and carry out their collective rights management activities with extended powers. This
means, that they are performing the rights management activities for all the affected right
holders’ (both foreign domestic) works or related rights in the same genre.
As we mentioned it above, the legal background on collective rights management was regulated
in the Copyright Act before 2016. In 2014, the European Parliament enacted a new Directive,
which brought novelties.
3.2. The Collective Rights Management Directive
One of the newest Directive in the field of copyright law is about the collective management of
copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online
use in the internal market. The main purpose of the Directive is to provide for coordination of
national rules concerning access to the activity of managing copyright and related rights by
collective management organisations, the modalities for their governance, and their supervisory
framework. [12] The CRM Directive covers two areas. On the one hand it stipulates minimum
standards concerning to operation, working and functioning of the institutions which are dealing
with cases of collective management of copyright and related rights for transparency. On the
other hand, it defines the legal framework of multi-territorial licensing of online rights in
musical works by collective management organizations. [13]
The subject of the Directive is much narrower, than the full area of collective management of
copyright, because the Recital 12 of the Directive states, that it does not deal with arrangements
concerning the management of rights in the Member States such as individual management, the
extended effect of an agreement between a representative collective management organisation
and a user. The Directive defines some conceptions, which can mostly be found in the Kjkt. as
well. The Directive stipulates the requirement of transparency and annual reporting. [14]
According to the requirement of transparency, Member States should ensure that a collective
management organisation makes available to each right holder to whom it has attributed rights
revenue or made payments at least once a year about the followings:
-

any contact details which the right holder has authorised the collective management
organisation to use in order to identify and locate the right holder,
the rights revenue attributed to the right holder,
the amounts paid by the collective management organisation to the right holder per
category of rights managed and per type of use,
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-

-

-

the period during which the use took place for which amounts were attributed and paid
to the right holder, unless objective reasons relating to reporting by users prevent the
collective management organisation from providing this information,
deductions made in respect of management fees,
deductions made for any purpose other than in respect of management fees, including
those that may be required by national law for the provision of any social, cultural or
educational services,
any rights revenue attributed to the right holder which is outstanding for any period.
[15]

The requirement of transparency is a special and unique regulation in the field of copyright law,
because the copyright law acquis does not contain similar rules. [16]
3.3. The regulations of the Kjkt.
We mentioned above the main tasks of collective management organizations in general, but the
Kjkt. contains a list about these tasks. It is important, that this listing is exclusive.[17]
According to the Kjkt. collective rights management organizations:
- shall determine the amount of royalties and other conditions of use with a view to the licensing
of use or enforcing the remuneration,
- determine the amount of royalties and other conditions of uses,
- monitor the use of works and the subject matter of related rights protection,
- collect royalties,
- distribute royalties, or transfer them to another collective rights-management body for the
purpose of distribution,
- take action in the case of any infringement of a copyright or related right, including the
initiation of proceedings before a court or authority, as well as making a statement, observation,
or motion and proceeding in the course of proceedings. [18]
The Kjkt. implemented the rules of the Directive and it introduced three difference forms of
collective rights managements and management organizations. These are:
- the representative collective rights management organizations,
- the collective rights management organizations,
- and the independent rights management organizations.
According to the legal definitions, collective management organisation means any organisation
which is authorised by law or by way of assignment, licence or any other contractual
arrangement to manage copyright or rights related to copyright on behalf of more than one right
holder, for the collective benefit of those right holders, as its sole or main purpose, and it is
owned or controlled by its members and /or it is organised on a not-for-profit basis.[19] In the
statutory definition, representative collective rights management organizations are such
organizations, which meet the requirements set out in Article 34 of the Kjkt. and has the
authority to take a collective rights management activity as a representative collective
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management entity. The referred Article prescribes the cases, where the collective rights
management is compulsory. In the paper we have already outlined these cases.
It is quite important to emphasize, that independent rights management organizations are not
collective rights management organizations. We will see the most important differences in the
last part of the paper in details.
Collective rights management organizations shall be registered by the Hungarian Intellectual
Property Office, and they shall operate in the form of associations. This requirement is not
included in the CRM Directive, but Member States are entitled to define such conditions.
Therefore, it is a significant change that, under the law, it is not always expected for the
collective rights management organizations to meet the criterion of representativeness, i.e. they
are no longer required to have mandate for the collective rights management from the majority
of the right holders. Organizations which meet the additional requirements i.e. organizations
with representative membership and principals are referred to as a special category within
collective rights management organizations by the act (representative collective rights
management organizations). In order to ensure the efficiency of collective rights management
and to guarantee the adequate control over this activity, collective rights management can only
be carried out as a representative collective rights management organization in cases defined
by the act. [20]
4. The independent rights management organizations
According to the Point 4 of Article 4 of the Kjkt, which states the same as the CRM Directive
[21], independent management entity means any organisation which is authorised by law or by
way of assignment, licence or any other contractual arrangement to manage copyright or rights
related to copyright on behalf of more than one right holder, for the collective benefit of those
right holders, as its sole or main purpose, and which is neither owned nor controlled, directly
or indirectly, wholly or in part, by right holders and organised on a for-profit basis.
These entities can be sharply distinguished from the classical collective rights management
organizations, on the one hand, based on the organizational separation from the right holders
and, on the other hand, by the presence of their own business element associated with their
activity, for example, in the form of commissions for royalties following from the mediated
licenses. [22] This category includes all organizations which are organizationally segregated
from the right holders and – as business activities, with the interests of the right holders,
representing more than one right holders (and not their own business interests) – fix fees,
conclude license agreements with third parties, collect the resulting royalties and pay them to
their representatives after deducting their own representation fee. The activity carried out by
these organizations is not a collective rights management activity, therefore none of the other
legal consequences related to it cannot be apply to independent collective rights management
organizations. For example, these organizations cannot carry out their activities with extended
scope, and they cannot be authorized to perform a collective rights management activity as a
representative collective rights management organization. On the other hand, the act – in
accordance with the rules of the CRM Directive – prescribes less obligations for the operation
of these organizations. [23]
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Summary
As a summary, we can say that the Kjkt. brought several changes in line with the CRM Directive
and restructured the scheme of management of rights. The Act also prescribes such
requirements too, which the Hungarian practice have already fulfilled, for example the
requirements of transparency. We think, it is an obvious advantage that the legislator specified
the type of independent rights management organization, because the former legal status of the
entities (e.g. theatre agencies) which take these tasks was quite foggy. Thanks to the new rules,
the legal status of these entities can started to clear up, but we should take into consideration,
that the practice need more time to meet to the new rules.
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Absztrakt
A számítástechnika számos előnye mellett rendelkezik egy úgynevezett sötét oldallal is. Sajnos
a mai modern világban a mindennapi életünk szerves részét képezi a számítógépes bűnözés, az
elektronikus és/vagy az online környezetben elkövetett jogellenes cselekmények. Napjainkban
bárki könnyedén lehet tettes és áldozat is, vagy akár egyszerre mindkettő. A lehetséges
bűncselekményeket a teljesség igényével nem lehet felsorolni, ugyanis akár naponta jelenhet
meg egy új típusú bűncselekmény, vagy akár a meglévők kombinációja alkot egy eddig
ismeretlen vagy nem szabályozott cselekményt. Maga az elkövetés megvalósulhat tevéssel és
nem tevéssel is. Nem szükséges maga a bűncselekmény elkövetésének a szándéka,
véletlenszerűen is el lehet követni, anélkül, hogy a tettes tudata átfogná. Természetesen a tipikus
eset a szándékos elkövetés, amikor az elkövető tudatában van a cselekményével, és ezt vágyva
követi el. A cybercrime szó maga rendkívül széles tartalommal bír, pontos meghatározása talán
lehetetlen is, mégis egy megfelelően széles és rugalmas megfogalmazás esetén lehetőség nyílik
egy használható és naprakész fogalom megalkotására. Az online bűncselekmények egyik
legfelkapottabb területe a gyermekpornográfia, amely a kibertérben elkövetett
bűncselekmények közül a legnagyobb közfelháborodást és megbotránkozást keltő
bűncselekmény. Mégse mondhatjuk, hogy az internet hozta létre ezt a jelenséget, mert deviáns
viselkedésű emberek korábban is léteztek. Vagyis az igény adott volt, és úgymond megvolt a
felvevő piac erre a „termékre”, az internet pedig megteremtette a közeget, ahol a kereslet és a
kínálat találkozott. Ezek az általában rejtőzködő emberek el tudnak bújni külvilág elől, mégis
ki tudják élni azokat a vágyaikat, amelyeket korábban még csak elképzelni sem mertek. A
magyar szabályozás nem veszi át, nem ülteti át az uniós rendelkezéseket, hanem saját jogi
megoldásainak az útján jár el ezekben az ügyekben. Amennyiben joghézagot vagy
ellentmondást észlel benne, abban az esetben fordul az uniós joghoz a probléma orvoslására.
Átlagosan a nemi élet és szabadság elleni büntetőeljárások az összes büntetőeljárás 1
százalékát teszik ki, amely elég alacsony szám. A megdöbbentő adat, hogy a
gyermekpornográfiával érintett büntetőeljárások száma viszont ebből 47 százalékot ölel fel.
Vagyis a gyermekpornográfia az adott területen a legelterjedtebb bűncselekmény. Áldozatai a
gyermekek, akik teljesen ki vannak szolgáltatva a deviáns viselkedéseknek, és szinte teljesen
védekezésre képtelenek. Az elmúlt év leggyorsabban növekedő számítógépes fenyegetését
vitathatatlanul az RANSOMWARE-ek, azaz a zsarolóvírusok jelentették, és ne legyenek
illúzióink, ez a közeljövőben sem lesz másképp. Az ilyen kártevők erős titkosítási
algoritmusokkal teszik használhatatlanná a file-okat, és a dekódoló kulcsért váltságdíjat
követelnek, amelyet általában Bitcoinban kell kifizetni. A kibertér számos lehetőséget ad a
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zsaroláson kívül a zaklatásra is, amelynek egyre több fiatal esik áldozatául. Amíg régen egy
iskolai vagy munkahelyi zaklatás esetén haza lehetett menni a biztonságos otthonba vagy éppen
a biztonságos munkahelyre, a digitális világban a zaklatók bárhol elérik az áldozatukat online,
és lehetetlen a menekülés.
Kulcsszavak: büntetőeljárás, büntetőjog, családjog, cybercrime, digitális.
1.

A számítástechnika és a cybercrime viszonya

1.1. Számítástechnika
A számítástechnika számos előnye mellett rendelkezik egy úgynevezett sötét oldallal is. Sajnos
a mai modern világban a mindennapi életünk szerves részét képezi a számítógépes bűnözés, az
elektronikus és/vagy az online környezetben elkövetett jogellenes cselekmények. A
számítástechnika egyik legnagyobb előnye, hogy felgyorsítja az életünket, az ügyintézést és a
kapcsolattartást is. Sokkal egyszerűbben és gyorsabban szerezhetünk vagy oszthatunk meg
információkat. Könnyebben és egyszerűbben tudjuk tárolni képeinket, zenéinket vagy éppen
dokumentumainkat. Megkönnyíti a keresést, és rengeteg helyet tudunk megtakarítani a digitális
tárolás segítségével. Napjainkban egy több emeletes könyvtár elfér a kezünkben. Azonban egy
online vásárlás során, amikor megadjuk a bankkártya adatainkat, könnyedén válhatunk
áldozattá is. Az adataink megszerzése után már védtelenek vagyunk az elkövetőkkel szemben,
és könnyedén ellophatják az összes pénzünket. Sokszor az áldozat nyújtja a legnagyobb
segítséget az elkövetőknek. Egy család a nyaralás alatt számos képet oszt meg közösségi
oldalán a nyaralásukról, amelyeken látszik, hogy minden családtag ott tartózkodik, így az
otthonuk üres. Ezáltal tudtukon kívül segítik az elkövetőket az otthonuk kirablásában.
[1][2][3][7]
Napjainkban bárki könnyedén lehet tettes és áldozat is, vagy akár egyszerre mindkettő. A
lehetséges bűncselekményeket a teljesség igényével nem lehet felsorolni, ugyanis akár naponta
jelenhet meg egy új típusú bűncselekmény, vagy akár a meglévők kombinációja alkot egy eddig
ismeretlen vagy nem szabályozott cselekményt. Sokan legálisnak vélt tartalmat töltenek le az
internetről, amiről később kiderül. hogy illegálisan került fel és nem használhatták volna fel,
vagy olyan képet töltenek fel, amire nem lenne engedélyük. Szándékuk egyik esetben sem
terjed ki bűncselekmény megvalósítására, azonban mégis elkövetik. Maga az elkövetés
megvalósulhat tevéssel és nem tevéssel is. Nem szükséges maga a bűncselekmény
elkövetésének a szándéka, bűncselekményt véletlenszerűen is el lehet követni, anélkül, hogy a
tettes tudata átfogná. Természetesen a tipikus eset a szándékos elkövetés, amikor az elkövető
tudatában van a cselekményével, és ezt vágyva követi el. [10][14]
1.2. Cybercrime
A cybercrime szó maga rendkívül széles tartalommal bír, pontos meghatározása talán lehetetlen
is, mégis egy megfelelően széles és rugalmas megfogalmazás esetén lehetőség nyílik egy
használható és naprakész fogalom megalkotására. Az elfogadott definíciók a mi
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értelmezésünkben inkább eltűrtek. Mindegyik sajátos nézőpontból közelíti meg a kérdést, és
nem ad kellő mozgásteret magának a fogalomnak, amely folyamatosan fejlődik.
Fontos kiemelni, hogy az elkövetők minden esetben információtechnológiai eszközöket és
információtechnológiai rendszereket használnak a cselekmény elkövetésének eszközéül vagy
helyéül. Ezek bevonása nélkül nem valósulhat meg maga a cselekmény. Minden esetben egy
online vagy digitális környezetben megvalósuló deliktumot követnek el. [25][29]
A cybercrime szó magába olvasztotta a számítógépes bűncselekmény fogalmát, éppen ezért
ennek a fogalomnak az alapján értelmezhető a leghatékonyabban tovább.
Eric Hamip Horder Jr álláspontját tartjuk a leghasználhatóbb alapnak, ugyanis kellően pontos
mégis megfelelően rugalmas ahhoz, hogy továbbgondolásra alkalmas legyen. Három csoportba
sorolja a számítógépes bűncselekményeket:
1) az első csoportba a számítógép, mint szoftver és hardver ellen irányuló bűncselekmények
tartoznak,
2) a második csoport a számítógép, mint „médium” az elkövetés eszközeként szolgál,
3) a harmadik csoportban pedig a számítógép, mint tároló eszköz szerepel. [26] [31]
A cybercrime tehát egy olyan bűncselekmény, amelynél az elkövető minden esetben
információtechnológiai eszközöket és rendszereket használ a cselekmény elkövetésének
eszközéül vagy helyéül. Az elkövetés minden esetben a kibertér felhasználásával valósul meg.
Ennek alapján három fő kategóriát különböztetünk meg: a számítógép, mint szoftver és hardver
együttese ellen irányuló bűncselekmények, illetve amikor számítógép, mint „médium” az
elkövetés eszközeként szolgál, és amikor a számítógép, mint tároló eszköz szerepel. A
bűncselekményeket az elkövető elkövetheti egyenes és eshetőleges szándékkal is.
2. Cybercrime és a digitális bűncselekmény elhatárolása
A cybercrime (vagyis a kiberbűnözés) és a digitális bűncselekmények (vagyis a
számítástechnikai eszközökkel elkövetett bűncselekményeket) két különböző, mégis sok
helyen összefüggő és átmosódást engedő fogalmak. Az eltéréseket nemcsak lehet, hanem kell
is pontosan szabályozni és rögzíteni, azonban álláspontunk szerint a két fogalom közös alappal
rendelkezik, amely azonban mindegyik saját specifikáció által válik egyedivé és önállóvá.
A fogalmi alap megegyezik, azonban egy különbség mégis külön irányba viszi a két fogalmat.
Ameddig a cybercrime megvalósítása minden esetben a kibertér felhasználásával valósul meg,
addig a digitális bűncselekmények megvalósításához nem szükséges a kibertér felhasználása.
Online kapcsolat nélkül is el lehet követni számítógépes bűncselekményeket (illegális dvd
másolás, digitális adatlopás). A kiberbűnözés mindig feltételez egy számítástechnikai hátteret,
amellyel létrehozták a digitális adatot, vagy amellyel működtetik az online felületet. [15]
3. Az online tartalom
A legfontosabb ténymegállapítás az internettel kapcsolatban az az, hogy az internet nem fejelt.
Az internet rengeteg információt tárol rólunk és rengeteg adatmorzsát, amelyek digitális adat
formájában vannak jelen a világhálón. Ezek a digitális adatmorzsák bármikor összeállhatnak
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teljes egésszé, illetve a szétesett „egészt” könnyen újra lehet formázni. Minden egyes külön
rész nyomot hagy maga után a világhálón, és minden egyes rész, ami összeáll egy másik résszel,
szintén egy új nyomot hagy maga után egészen addig, ameddig létre nem jön a kész, teljes
digitális adat, amely szintén újabb adatokkal össze tud állni és tovább tud növekedni. Minden
egyes ilyen külön adat és összekapcsolódott adat nyomot hagy maga után, amely rögzített és
visszakövethető. Nem véletlen alakult ki általánosságban az az álláspont, hogy ami egyszer
kikerül a világhálóra, az többé véglegesen eltüntethetetlenné válik. Olyan kimagasló számú
csatornán és közvetítőn megy keresztül és hagy maga után mindenhol digitális nyomot, hogy
az egyes részek segítségével vissza tudunk jutni az egészhez, így elméletileg és gyakorlatilag
is megsemmisíthetetlenné válik. Legjobb példa erre az Apple online Icloud fiókjának feltörése
volt, amelynek következtében sztárok privát képei kerültek ki az internetre. Az apple és a
felhasználók, valamint a nyomozók is gyorsan reagáltak, amivel azonban csak annyit sikerült
elérni, hogy a további tartalmak kinyerését megállították. A kikerült képeket hiába törölték
azonnal arról az oldalról, ahol megjelentek, a digitális nyomaik alapján vissza tudták keresni a
felhasználók anélkül, hogy az illetéktelenül hozzá jutó személy vagy személyek újra feltöltötték
volna a világhálóra. Az internet önálló életre keltette a digitális nyomot, és minden további
bűncselekmény és szabálysértés nélkül mindenkihez eljutottak az adott képek, amelyek még
mindig pár kattintással megtalálhatók a világhálón. [24]
A legnagyobb online forgalmat a közösségi oldalak generálják, így a legnagyobb digitális
nyomot is azok hagyják maguk után a világhálón, amelynek szabályozásának a kialakulása
szintén összeköthető a szellemi tulajdonjogi szabályozás alapjával. A kisebb országos
közösségi oldalak, mint például hazánkban az IWIW, országos szinten nagyon jelentős
adatforgalmat generáltak, de nem vehették fel a versenyt a világméretű közösségi oldalakkal,
mint például a Facebook, amely magába olvasztotta az összes országos „vetélytársát”. Azonban
ez a szó nem fedi le a kialakult helyzetet, mert ezek az oldalak nem voltak vetélytársnak
tekinthetők a Facebook mellet. Ezeket a kifejezéseket mára már az idősebb korosztály
képviselői közül is egyre többen ismerik, nem is beszélve a fiatalokról, akik bizonyára lelkesen
folytatnák a felsorolást, úgymint MyVip, Yamm, YouTube és Flickr. A modern fiatal generáció
már együtt nő fel az internettel és a világhálóval, számukra az élet természetes része, ami nélkül
nem tudnák elképzelni a világot, és nem számolnak az internet veszélyeivel és azzal, hogy már
fiatalon milyen nyomot hagynak maguk után. Számukra a webszolgáltatások megléte teljesen
természetes, és így az is, hogy azokon keresztül próbálnak minél több információt megosztani
magukról. [26]
A közösségi oldalakra életünk minden mozzanata felkerül, innentől kezdve gyakorlatilag
megszűnik a magánélet. A telefonunkkal rögzített videókat egy gombnyomással feltölthetjük a
YouTube-oldalunkra, a felhőben elhelyezett képeinken pedig az összes ismerősünket
felcímkézik és így tovább. Ez a folyamat eredményezi, hogy a mai fiatalok többségének
hatalmas a virtuális lábnyoma. Igaz, erről nem csak a fiatalkorúak tehetnek. A 30-as éveiben
járó generáció tagjai ugyanis már a gyermekük megszületése előtt telekürtölik a világhálót az
új jövevény érkezéséről. Számos problémát fog felvetni a jövőben, és már manapság is találunk
rá példát, hogy felnőtt az első olyan generáció, amely akaratán és tudtán kívül került fel a
közösségi oldalakra. A szülők számos képet tesznek fel az újszülött gyermekükről és sokszor
saját Facebok profilt is csinálnak nekik. Természetesen ezeket maguk a szülők kezelik, ők
töltenek fel képeket ezekre az oldalakra, amelyeken így már azelőtt nyomot hagynak a
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gyermekükről, hogy erről dönthetne. Amerikában már több olyan per napvilágot látott,
amelyben gyermekek perelték szüleiket hasonló cselekmények miatt. A jogi szabályozás csak
utólag fog reagálni egy újonnan kialakult problémára, azonban mire ennek a szabályozása
megszületik, számos új kerül napvilágra, amelyeket szintén utólag fogunk tudni csak
szabályozni. [27]
4.

Az elkövetés helye

A nyomozás során az illetékesség meghatározásához a hangsúlyt az elkövetés helyére szokták
helyezni, amely számos nemzetközi problémát felvet, és sok konfliktust okoz az országok
között. Ez sok esetben olyan hatásköri és illetékességi problémát okoz, amelynek a tisztázása
késlelteti az érdemi nyomozás megkezdését. Az elkövetés helyének meghatározása számos
kérdést, problémát vet fel. [4]
A következő jogeseten keresztül szeretnénk bemutatni, hogy miért nem lehet pontosan
meghatározni az elkövetés helyét egy online felületen elkövetett jogsértés esetén. Egy magyar
személy bankkártya adatait egy németországi határvárosban történő nyaralás alatt egy amerikai
banknak az automatájából történő pénzfelvétel alkalmával ellopják. Az elkövető pedig ausztrál
állampolgár, aki Oroszországban tartózkodik, és egy ukrán hálózaton keresztül hajtja végre
magát a bűncselekményt, úgy, hogy egy határon átnyúló lengyel wifin keresztül éri el a
Németországban található amerikai bankot. Majd az így kinyert adatokat Törökországban
felhasználja egy online vásárlás során, amelynek keretében hasonlóan széles lehetőségek
nyílnak számára. Maga az elkövetés helye nehezen definiálható egy pontként, ezért inkább
magát az elkövetési folyamatot kell meghatároznunk, hogy ennek segítségével tudjuk magát az
elkövetőt azonosítani. Nem a konkrét hely a fontos, hanem a konkrét helytől való
visszakövethetőség, amely valójában érdemi része a nyomozásnak. A fenti példából kiderül,
hogy az online digitális világban számos helyet lehetne megnevezni, mint az elkövetés pontos
helyét. Ezek közül mindegyiket meg is lehetne indokolni kellő körültekintéssel, de az eljárás
szempontjából véleményünk szerint lényegtelen. Elég egyetlen olyan helynek az ismerete,
ahonnan el lehet jutni az elkövetőig. Amennyiben nem a hatásköri és illetékességi kérdésekre
helyezzük a hangsúlyt, a nyomozást is hamarabb meg lehet kezdeni és nagyobb esély van az
elkövető felkutatására. Fontos, hogy a nyomozás során szakmailag jól felkészült és
informatikailag képzett szakemberek vegyenek részt a nyomozás sikerességének az érdekében.
A digitális és a kiberbűncselekmények nagy része a világ elől elrejtve követik el, és csak az
áldozatok észlelik. Azonban a nyilvánosságra kerülő esetek és bűncselekmény típusok általában
nagy közfelháborodást keltenek. [9]
5.

Gyermekpornográfia

A legnagyobb közfelháborodást és megbotránkozást keltő bűncselekmény a
gyermekpornográfia. Átlagosan a nemi élet és szabadság elleni büntetőeljárások az összes
büntetőeljárás 1 százalékát teszik ki, amely a teljes eljárási rendszert nézve egy elég alacsony
szám. A megdöbbentő adat, hogy a gyermekpornográfiával érintett büntetőeljárások száma
ebből 47 százalékot ölel fel. Vagyis a gyermekpornográfia az adott területen a legelterjedtebb
bűncselekmény. Hazánkban a legtöbb regisztrált eset Nógrád megyére tehető. 2001-2016.
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között 5168 regisztrált sértett volt. A sértettek több mint 90 százaléka 13 éves kor alatt szenvedi
el a bűncselekményt. A gyermekpornográfia az évek során nagy átalakuláson ment keresztül,
és a jövőben még inkább a kibertérben történő megvalósulásra szűkülése várható. Ugyanis a
legnagyobb változást az internet – az online felületen való megjelenés – eredményezte, aminek
köszönhetően robbanásszerűen megindult a terjedése. Elképzelhető az elkövetése kibertér, vagy
akár digitális eszköz nélkül is, ha például valaki egy analóg fényképezőgéppel készíti el, hívja
elő és tárolja a felvételt, de ez teljesen elhanyagolható mára. Eric Hamip Horder Jr szerinti
harmadik csoportba sorolható a bűncselekmény – amikor a számítógép, mint tárolóeszköz
szerepel –, ha a tárolóeszközön pornográf felvétel található, azonban online kapcsolat nincs,
így nincs meg a kibertérbe való felkerülés lehetősége. Ennek a számítógépes/digitális
bűncselekménynek nyilvánvalóan nincs meg az a társadalomra veszélyességi foka, mint amikor
a második csoportnak megfelelően a számítógép, mint médium az elkövetés eszköze. Tehát
amikor valaki az internetről le-, illetve az internetre feltölti a pornográf tartalmat, akkor már
online gyermekpornográfiáról, és egyúttal kiberbűncselekményről beszélhetünk. Kétséget
kizáróan leggyakrabban így valósul meg a bűncselekmény, az internet biztosította anonimitás
miatt ma már domináns az információtechnológiai elem az elkövetés során. Az emberek így el
tudnak bújni a külvilág elől. Deviáns viselkedésű emberek korábban is léteztek, azonban az
internet megteremtette a közeget, ahol a kereslet és a kínálat találkozott. [18]
Hazánkban a büntetendő cselekmény 1997-ben került be önálló tényállásként Tiltott pornográf
felvételek készítése alcímmel a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénybe, a
Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény magyarországi
kihirdetésére tekintettel. Ekkor még a házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények
között kapott helyet. 2007-ben került át a nemi erkölcs elleni bűncselekmények közé, ami
sokkal inkább indokoltnak tekinthető, mivel jogi tárgya tekintetében az akkori megrontáshoz
hasonlított. [17]
A legkorábbi tényállásban szereplő „pornográf képfelvételek” kifejezést, ami alapján csak a
több felvételre történő elkövetés volt tényállásszerű, az 1999. évi CXX. törvény módosította
„kiskorú személyről pornográf képfelvételt vagy képfelvételeket” megfogalmazásra. Az ekkor
hatályos büntetőtörvény alapján tehát a különböző érintett kiskorúak számához igazodva
halmazatot lehet megállapítani. Azonban rendkívül megbonyolította az eljárást, hogy az akár
több ezer felvétel leválogatásával kellett megállapítani a pontos rendbeliséget. Éppen ennek
köszönhetően lett a szófordulat a 2007. évi XXVII. törvény módosításával, hogy tényállásszerű
a „tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvétel”.
Amely szerint a több személyről készült felvétel már természetes egység. [20]
Szintén a legkorábbi tényálláshoz képest, amely a legalapvetőbb magatartásokat büntette, az
évek során az elkövetési magatartások köre is fokozatosan változott, bővült. A
gyermekpornográfiával kapcsolatos fontos jogszabályok, Az Európa Tanács Budapesten, 2001.
november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezménye, valamint A Tanács
2004/68/IB kerethatározata (2003. december 22.) a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a
gyermekpornográfia elleni küzdelemről meghatározták, hogy mely magatartásokat kell
büntetni. A súlyponti magatartásokon kívül – mint a készítés, forgalomba hozatal, kereskedés
– az 1999. évi módosítással elkövetési magatartássá vált a hozzáférhetővé tétel, majd a 2001.
évi CXXI. törvény következtében még számos magatartás. Ekkor lett a tényállás eleme a
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megszerzés, tartás – mint enyhébb elkövetési magatartások –, valamint a súlyosabb kínálás,
átadás, és a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel. [32]
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy önmagában a saját célra történő megszerzés, illetve tartás
kriminalizálása indokolt-e. Prevenciós célú jogpolitikai eszköznek tekinthető ezen
cselekmények büntetendővé tétele, mivel a nézegetés következtében fennáll a veszélye annak,
hogy azt további, súlyosabb cselekmények fogják követni. Ez azonban nem szükségszerűen
következik be, csak feltételezhető. A jogalkotó célja pedig ennek minél hatékonyabb
visszaszorítása. Ezzel kapcsolatban alkotmányos aggályok a lelkiismereti szabadság
tekintetében merülnek fel. [16]
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011.december 13.) a gyermekek
szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni
küzdelemről rendelkezett a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról. Az irányelv alapján
a tagállamok mérlegelési jogkörükben eljárva kizárhatják a büntetőjogi felelősséget
megszerzés, birtoklás, készítés esetén, amennyiben a pornográf anyagot készítője kizárólag
magáncélú használatra készítette és birtokolja, feltéve, hogy a tevékenység nem jár az anyag
terjesztésének kockázatával. A kerethatározat ehhez még hozzátette a beleegyezési korhatárt
elérő gyermek beleegyezésének szükségességét is, azonban az ezt felváltó irányelvben a
beleegyezés már nem szerepel. A magyar szabályozás pedig egyik opciót sem vette át. Így pedig
egy olyan párkapcsolatban, ahol elenyésző a korkülönbség, de az egyik fél a 18. életévét már
betöltötte, a másik fél azonban 16-17 éves, megvalósul a bűncselekmény felvételek
készítésével. Ezt megengedhetővé lehetne tenni, mivel a szexuális kapcsolat létesítése sem
kriminalizált ebben az esetben. Véleményünk szerint a hozzájárulást az adott élethelyzet
alapján lehetne megállapítani. Ittas, bódult állapot esetén vagy fürdés közbeni képkészítéskor
ez életszerűtlen, de a „pózolás” már egyértelművé teszi a hozzájárulást. Kérdéses, hogy a
kiskorú rendelkezik-e kellő érettséggel ekkor, hogy felismerje ennek a jövőjére kiható esetleges
káros következményeit. Az online térbe való kikerülés veszélye itt is fennáll, amiről pedig nem
véletlenül tartja a közvélemény, hogy ami egyszer felkerül az internetre az ott is marad.
A hatályos szabályozásunk alapján a bűncselekmény sértettje az a 18. életévét be nem töltött
személy, akit a felvétel ábrázol. Mi történik azonban, ha 16. életévének betöltése utáni
házasságkötéssel nagykorúságot szerez a sértett? Ez nem büntethetőségi akadály, ugyanúgy
megvalósul a bűncselekmény, a jogalkotó őket is védelemben kívánja részesíteni, a
nagykorúsággal szerzett felelősség e tekintetben nem érvényesül. Abban az esetben képezne ez
akadályt, ha a törvényszöveg kiskorú személyről rendelkezne, nem 18. életévét be nem töltött
személyről. Így hiába élnek egymással házasságban a 18 év alattiak, akkor sem készíthetnek
egymásról pornográf felvételt. [16] [35] [36]
Pornográf felvétel az olyan videó-, film- vagy fényképfelvétel, illetve más módon előállított
képfelvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy
felkeltésére irányuló módon ábrázolja. Hazánkban azonban – az Európai Unión belül
egyedülálló módon ˗ a nem létező személyt ábrázoló felvétel nem elkövetési tárgy. Ez az
úgynevezett virtuális pornográfia, nem konkrét, valós személyekről készült grafika,
fotómontázs. A valóságos és a valósághű ábrázolás megkülönböztetésére informatikai szakértőt
szoktak igénybe venni. Egyetérthetünk ezzel a megoldással, amennyiben abból indulunk ki,
hogy ezt az alkalmatlan tárgyon való elkövetéshez lehet hasonlítani. Ezt azért lehet megtenni,
mert a hazai szabályozás csak az ábrázolt személyt tekinti passzív alanynak. Ehhez hasonló
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felfogás, hogy az Egyesült Államokban az Ashcroft vs. Free Speech Coalition ügyben a bíróság
kimondta, hogy a virtuális gyermekpornográfia nem büntethető, mivel véleménynyilvánításnak
minősül, és az ilyen anyagok megalkotása semmilyen emberi lénynek nem okoz sérelmet. Ez a
meghatározás elég szűk, mivel a gyermekek jogai általánosságban is sérülnek, illetve a
közmorált is sértik az ilyen cselekmények. [22]
A gyermekpornográfiával kapcsolatban a legnagyobb akadályt a bizonyítási nehézségek
okozzák. A leggyakrabban azzal védekeznek a gyanúsítottak, hogy nem tudták, hogy 18 év
alatti személyt ábrázol a felvétel vagy a felvétel nem az övék, mivel a számítógépet többen is
használják, illetve nem is tudtak a felvételről, vírus által kerülhetett a gépre. A mai fiatalok
esetén valóban nagyon nehéz megállapítani a pontos életkort, főleg 16-21 éves kor között.
Egyre gyakoribb, hogy a tizenéves lányok huszonéveseknek néznek ki. Egy 2010-es bírósági
határozatban is sor került a tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette miatt emelt vád alóli
felmentésre, bizonyítottság hiánya miatt. Kétséget kizáróan nem volt bizonyítható, hogy a
felvételeken létező kiskorú személyek szerepeltek. A képfelvételeken pedig úgy állapították
meg, hogy kb. 16. és 20. életév közötti személyek vannak, hogy egy laikus személy
kormeghatározása alapján ennél pontosabb kormeghatározást nem lehet adni. A tényállásban
egy honlapon létrehozott „tinik” elnevezésű alkönyvtárba feltöltött képek szerepeltek. [21] [42]
A bűncselekmény a sértettek számára tekintet nélkül egység, azonban álláspontunk szerint
mégis indokolt lehetne a mennyiség szerinti differenciálás. A kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmények a kábítószer mennyiségéhez igazodnak, és a vagyon elleni
bűncselekményeknél i különböző értékhatárokat különböztetünk meg. A gyermekpornográfia
bűntetténél sem lehet közömbös, hogy 10 vagy 5000 felvétel ˗ vagyis kétséget kizáróan 18.
életévét be nem töltött személy ˗ tekintetében követték el. Igaz, hogy a természetes egységre
történő módosítást az indokolta, hogy rendkívül megbonyolította az eljárást az akár több ezer
felvétel leválogatása és ezáltal a pontos rendbeliség megállapítása. A mai modern technika adta
lehetőségek kihasználásával azonban egy program segítségével már sokkal könnyebben ki
lehetne szűrni, hogy hány 18 év alatti személyt ábrázolnak a felvételek, és különösen nagy
mennyiségnél súlyosabb büntetési tételt lehetne megállapítani, illetve a csekély mennyiséget is
figyelembe lehetne venni. Utóbbit megközelítőleg legfeljebb 5-10 felvétel jelenthetné, ugyanis
az ilyen mennyiség sokkal kevésbé utal a kereskedés és egyéb súlyosabb magatartások
szándékára. Ahogy a kábítószer birtoklásánál bizonyos esetben csekély mennyiségnél el lehet
tekinteni a büntetéstől, ha az elkövető függőséget gyógyító kezelésen vesz részt, csekély
mennyiségnél a gyermekpornográfia elkövetője is választhatna pszichológiai kezelést.
A bűncselekmény megbotránkozást keltő voltát támasztja alá egy az elmúlt években megtörtént
eset. Két betörő 50 CD-t lopott el, amelyekről azt hitték, hogy üresek, de több lemezen is nagy
mennyiségű gyermek pornográf felvételeket találtak. A bennük lejátszódó pszichológiai
folyamat után pedig annak ellenére is a feljelentés mellett döntöttek, hogy ezzel önmagukat is
leleplezték.
6.

A digitális adat a nyomozás során

A nyomozás során kiemelkedő szerepe van a digitális adatnak. Nemcsak az online, hanem a
digitális környezetben megvalósított bűncselekmények is mindig digitális lábnyomot hagynak
maguk után, amelyekből digitális adatok nyerhetők ki. Ezt hívjuk digitális nyomnak.
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A mai modern világban a mindennapi életünk és a büntetőeljárás szerves részét képezik a
digitális adatok és a digitális bizonyítékok. Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk magáról a
digitális bizonyítékról, átfogó képet kell, hogy kapjunk a digitális adatról. A digitális adathoz
az adaton és az információn keresztül jutunk el. Fontos kiemelni, hogy az adat és az információ
két külön dolog. Az adat legegyszerűbb és talán legkézzelfoghatóbb megfogalmazása: „az
ismereteink megjelenési formája, egyfajta nyersanyag, amelynek feldolgozásával információ
keletkezik. Bármi, amiről ismeretet szerzünk, adatként van jelen, tehát a digitális adat
bármilyen digitális formában megjelenő nyersanyag, amelynek feldolgozásával információ
keletkezik”. [25][29]
Vagyis az információ több, mint az adat: olyan ismeret, amely döntés megtételére alkalmas.
Az adatok vagy az adatként jelenlévő ismeretek csak az információ kiindulópontjai. Az adatból
kiindulva az észlelés segítségével a háttértudásunk felhasználásával információt tudunk
kivonni. [30]
7. A digitális adat keletkezése és megszűnése
Bármilyen adat rögzíthető egy számítógépen, a megfelelő kódolás segítségével az adott
operációs rendszerbe fel tudjuk vinni a kívánt adatot. Innentől kezdve tudjuk rendszerezni,
tárolni, csoportosítani és használni. Ennél a folyamatnál sokkal összetettebb az adatok halála
vagy másképpen megszűnése. [5]
Az adatok az adatfelvétel, adatrögzítés során megszületnek, életük során átalakulnak, elvesztik
kapcsolódásaikat, elszigetelődnek, egyéb módon változnak, életük vége felé avulnak, kopnak,
megsemmisülnek vagy éppen „meghalnak”. Hasonló történik az ismeretekkel is, csak míg az
emberi felejtést elfogadjuk természetes menetében, a gépi adatfeldolgozást kísérő adatromlási
eseményekre fel kell készülnünk, különben károk érnek bennünket. [7]
A gyorsan változó vagy gyakran használt adatokat gyorsan hozzáférhető helyen, a lassabban
változóakat lassabban hozzáférhető helyen vagy módszerrel tároljuk. Az adatok leggyakoribb
tárolása az invertálás, azaz olyan csoportosítás, amely során az egy nézőpontból rendezett
adatokat egy másik nézőpontból rendezzük. Ugyanilyen gyakori az adatok más kulcsok szerint
való rendezése is. [10]
Például van egy nyilvántartásunk a felhasználókról, részletezve azok érdeklődési területét,
közreműködéseik témáit stb. névsorrendben. Mivel ezekről az összefüggésekről rendszerint
összegzéseket készítünk, folyamatosan figyelnünk kell a rekordszámok változásait, továbbá az
egyes mezők tartalmának összegzéseit. Ha ez után arra vagyunk kíváncsiak, hogy hányan és
kik tartoznak egy adott érdeklődési területbe, akkor a korábbi „fekvés” (rendezettség) helyett
az új fekvés megfordított, invertált lesz.
Az adatok feldolgozás közben is megsérülhetnek részben program- vagy géphiba, részben a
tároló egységek meghibásodása miatt. Ilyenkor az adatok visszaállítására kerül sor a megfelelő
technológiával. De sor kerülhet nem fizikai eredetű adatromlásra vagy megsemmisülésre is,
amikor például egy valutaárfolyam hatására használhatatlanná válik egy több ezer tételes
árjegyzékünk. Hasonló méretű pusztítást okoznak az ideológiai, hatalmi harcok eredményei is,
mivel minden teret nyerő erő szinte újrakezdi az időszámítást, és átnevezi a korábban
másképpen hívott dolgokat, utcákat, intézményeket. Az adatok végleges elpusztításához
elegendő a fejrekordok vagy azonosító (cím) rekordok eltávolítása, ez történik a lemezeken
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lévő adatok szándékos törlésénél is, illetve pl. az utcanév táblák levételénél, amely azután
nagyban megnehezíti az idegenek tájékozódását. [31]
Az adat és az adatból nyert információ a számítástechnika világában éppen úgy ki van téve a
mindennapi élet veszélyeinek és az elavulásnak, mint ahogy a materiális világban vagy az
emberi elmében lévő információk. A különbség, hogy itt a felhasználók és az alkalmazók
nehezen vagy egyáltalán nem fogadják el ezt a veszélyt. Úgy gondolják, hogy a digitálisan tárolt
adat örök és teljesen biztonságos, ami (mint látjuk) sajnos nem fedi a valóságot. A veszélyek
éppen úgy megvannak, csak átalakultak.
A digitális adatok fellegvára ma már nem a számítógép materiális eszközei, hanem az online
virtuális terek, az internet és a digitális felhő. A legtöbb adat ma már ide kerül feltöltésre és
innen tudjuk úgymond lehívni őket. Igaz, hogy ezek valójában hatalmas szerver parkokban
található számítógépeken érhetők el, de a felhasználó számára mégis az online felületen
találhatók. A digitális forradalom kirobbanása óta hazánkban és az egész világon a digitalizálás
felé haladunk. [14]
Az újításokat megalapozó technológiát a 20. század második felében fejlesztették ki, bár
korábban is voltak már erre alkalmas eszközök, csak nem voltak elérhetők a tömegek számára.
Az áttörést gazdasági szempontból a széles körű elterjedéshez szükséges gazdaságos előállítás
lehetőségének megjelenítése, a személyi számítógép kifejlesztése jelentette. Ehhez szükséges
volt, hogy megfizethető áron tudják biztosítani az eszközöket. Informatikai és elektronikai
szempontból pedig az áttörést a korábban használt analóg technológiát felváltó 0-ák és 1-ek
kettes számrendszerbeli leképezési technológiája, a digitális technológia jelentette.
A digitális forradalom során lehetővé vált, hogy nemcsak az újonnan rögzített információ,
hanem üzenet hordozására és közvetítésére régebben kifejlesztett speciális tárgyak, könyvek,
újságok, hanglemezek, hangkazetták, videokazetták tartalma is tárolhatóvá és megjeleníthetővé
váljon multimédia alkalmazások segítségével, digitális formátumúra alakítva. Kiemelkedő
szerepe volt annak is, hogy az eszköz legyen alkalmas dokumentumok, hang, kép és videó
anyagok beolvasására egyszerre. [13]
A digitális forradalom továbbmutat a multimédia alkalmazásokon. Bármely adattartalom
digitális másolatának hálózatra való kapcsolásával a digitális forradalom véget vet az előző
generációk által ismert titok fogalmának. Ahogy a forradalom halad előre, az élet minden
metszete rögzítődik és tárolódik valahol. A digitális és az online adattárolásnak óriási veszélye,
hogy bármilyen adat, ami egyszer kikerül az online rendszerbe, az nyomon követhetetlenné
válik és a feltöltőtől már független lesz. Ugyanakkor kellő technikai tudással egy szakértő
számára bármikor elérhető, lekérhető és módosítható.
8.

Digitális vagy elektronikus

A digitális adat vagy, ahogy a törvényalkotó fogalmaz az „elektronikus adat” a tények,
információk vagy fogalmak minden olyan formában való megjelenése, amely információs
rendszer általi feldolgozásra alkalmas (Be. 205. §). Elektronikus adat az a program is, amely
valamely funkciónak az információs rendszer által való végrehajtását biztosítja. Véleményünk
szerint a digitális adat kifejezés pontosabb meghatározást adna a törvényszövegnek. Az
elektronikus szó jelentése: az elektronok áramlásán alapuló, alacsony energiaigényű eszköz,
berendezés, jel, amely főleg az elektromos áram jeltovábbító képességét alkalmazza. Azonban
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egy microsd kártya vagy akár egy HDD igaz, hogy elektronikus eszköz, azonban elektronos
áram jeltovábbító képessége nélkül is (kikapcsolt állapotban) hordozhat bizonyítékokat,
amelyet utána ki lehet nyerni belőle. Az elektromos szó véleményünk szerint az utat/csatornát
jelöli inkább, amely biztosítja a digitális adatok áramlását. A digitális adatot általában másolat
készítésével, de ha valakinek a jogos érdekét sérti vagy a nyomozást veszélyezteti, akkor
áthelyezéssel is, kivételes esetben pedig az adathordozó lefoglalásával kell lefoglalni.
Némelykor a digitális adat megőrzésére kötelezést is el lehet rendelni, amely a digitális adat
feletti rendelkezési jogot is korlátozza, sőt el lehet rendelni az ideiglenes hozzáférhetetlenné
tételt is, bírói engedéllyel pedig akár a leplezett eszközök alkalmazását a digitális adatok
megszerzése céljából. [40]
Véleményünk szerint a digitális adat lesz a jövőben legnagyobb mennyiségben felhasznált
bizonyíték a büntetőeljárások során, ezért fontosnak tartjuk a mostaninál sokkal precízebb és
pontosabb szabályozás megalkotását, amelynek az alkalmazása a jövőbeni nyomozások
megkönnyítéséhez vezetne.
Az elmúlt év leggyorsabban növekedő számítógépes fenyegetését vitathatatlanul a
RANSOMWARE-ek, azaz a zsarolóvírusok jelentették, és ne legyenek illúzióink, ez a
közeljövőben sem lesz másképp. Ezeknek a nyomozása és felderítése sokkal bonyolultabb és
összetettebb, mint a gyermekpornográfia felderítése. Az ilyen kártevők erős titkosítási
algoritmusokkal teszik használhatatlanná a file-okat, és az elkövetőek a dekódoló kulcsért
váltságdíjat követelnek, amelyet általában Bitcoinban kell kifizetni. A kibertér számos
lehetőséget ad a zsaroláson kívül a zaklatásra is, amelynek egyre több fiatal esik áldozatául.
Amíg régen egy iskolai vagy munkahelyi zaklatás esetén haza lehetett menni a biztonságos
otthonba vagy éppen a biztonságos munkahelyre, jelen digitális világban a zaklatók bárhol
elérik az áldozatukat online, és lehetetlen a menekülés.
Gondoljunk csak bele, hogy ha már a törvényszöveg alapját képező „elektromos” kifejezés sem
teljesen precíz, akkor mennyi kiskaput tudnak találni majd az elkövetők a jövőben egy-egy
bonyolultabb bűncselekmény elkövetése során.
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REGIONÁLIS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, AVAGY MEDDIG
TERJED A TAGÁLLAMI MOZGÁSTÉR?
dr. Wágner Tamás Zoltán
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, doktorandusz,
wagnertomi@freemail.hu
Absztrakt
A regionális állami támogatások kérdésköre szoros összefüggésben áll az EU regionális
politikájával, melynek legfontosabb célkitűzése, hogy a leszakadó vagy elmaradott régiók
felzárkózzanak a gazdagabbakhoz, csökkentve ezzel az Unióban fennálló társadalmi
egyenlőtlenségeket. Azonban az uniós jog szigorú előírásokat tartalmaz az állami
támogatásokra vonatkozóan: főszabály szerint a tagállamok nem élhetnek ezzel az eszközzel.
Ez alól pedig csak szűk körben van kivétel. Ugyanakkor az állami gazdaságpolitika egyik
sarokkövének számít, hogy az adott kormányzat saját maga határozhatja meg, hogy az egyes
támogatásokat hol és milyen mértékben alkalmazza. Mindezek fényében az uniós intézmények,
mindenekelőtt a Bizottság komoly dilemma elé kerül ezekben az ügyekben: megszorítóan
értelmezze az uniós szabályokat vagy teret engedjen az egyes tagállami fejlesztéspolitikáknak?
Előbbi esetben azt kockáztatja, hogy végső soron ellehetetlenítheti a regionális politika
célkitűzéseit. Utóbbi tekintetben pedig a belső piac integritása kerülhet veszélybe. Létezik-e
aranyközépút? Vajon össze lehet-e mindezen szempontokat egyeztetni?
Kulcsszavak: versenypolitika, belső piac, regionális állami támogatás, regionális politika,
tagállami mozgástér.
Bevezetés
Manapság közhelynek számít az a tény, hogy az uniós jog olyan területekre is behatol, amelyek
korábban egyértelműen tagállami hatáskörbe tartoztak, megkérdőjelezve ezzel a szuverenitás
hagyományos értelmezését. Osztott szuverenitásról beszélhetünk, ahol az egyes hatásköröket a
többi tagállammal közösen, az uniós intézményeken keresztül lehet gyakorolni 100. Van, akik
szerint viszont már az integráció ezen a szinten is túljutott, s a szuverenitás fokozatosan az uniós
intézményekre száll át. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a tagállami gazdaságpolitika is
egyre inkább az uniós jog hatálya alá kerül. Ez utóbbi különösen érzékeny területnek számít,
ugyanis az országok alapvetően maguk döntik el, hogy az egyes fejlesztési forrásokat hová
csoportosítják, mely ágazatokat részesítenek előnyben. Azonban ez a politika könnyen
ellentétbe kerülhet az állami támogatásokra vonatkozó szigorú uniós szabályokkal, melyeknek
egyik legfontosabb feladata a versenytorzító intézkedések elleni fellépés, valamint a belső piac
integritása. Ugyanakkor viszont az Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése az elmaradott
régiók felzárkóztatása, melyek döntő része Dél-, illetve Közép-Európában található. Utóbbiban
100
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pedig a kormányok előszeretettel élnek a nagyvállalatoknak nyújtott különféle kedvezmények
eszközével, melyre gyakran az uniós támogatási programok keretein belül kerül sor. Vajon
feloldhatatlan az ellentét és a tagállamoknak fel kell hagyniuk ezzel a politikával? A válasz nem
egyszerű. Jelen tanulmány e kérdés megválaszolására tesz kísérletet.
A vizsgálat
Vizsgálatunkat célszerű a regionális politika legitimitásával kezdenünk. E tekintetben érdemes
ennek fogalmából kiindulnunk. Ugyanis a regionális politika azoknak a céloknak, eszközöknek
és folyamatoknak az összességét jelöli, melyek a régiók társadalmi és gazdasági kohézióját
(kohéziós alapok), illetve strukturális tényezőit (strukturális alapok) hivatott javítani101.
Kengyel Ákos hozzáteszi, hogy ez egyértelműen jelzi, hogy itt a cél elsődlegesen nem az újabb
különbségek kialakulásának megelőzése, hanem a fennálló regionális egyenlőtlenségek
csökkentése. Ez utóbbi ugyanis elengedhetetlen a hosszútávú fejlődés feltételeinek
megteremtéséhez102. Ennek kapcsán elsőre talán jogosan merülhet fel bennünk kétely, hiszen
az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve a piacgazdaság működésének biztosítása.
Ráadásul könnyen azt gondolhatjuk, hogy felesleges az egyes tagállami régiók közötti
fejlettségbeli különbségekkel foglalkozni, hiszen a piac idővel ezeket úgyis „megoldja”. Sajnos
azonban közel sem ilyen egyszerű a helyzet. Az Európai Unióban továbbra is óriási társadalmigazdasági különbségek vannak, melyek nemcsak az új tagállamok, hanem a mediterrán
országok esetében is megfigyelhetőek. Mindezekre jó példa, hogy a munkanélküliség az egyes
régiókban 2,5%-tól több mint 35%-ig terjed, valamint közel felük támogatásra jogosult103.
Utóbbi tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy az új tagállamok lakossága ma is szinte
kizárólag olyan régiókban él, amelyek uniós forrásokra szorulnak. Magyarország hét NUTS 2
régiójából egyedül a közép-magyarországi haladja meg az uniós átlagot, a többi messze elmarad
ettől. Hasonló a helyzet más tagállamokban is, így elmondhatjuk, hogy a különbségek nemcsak
országok között, hanem országokon belül is fennállnak104. Amennyiben ez a helyzet
huzamosabb ideig fennmarad, s a leszakadó térségek lakói nem tapasztalnak felzárkózást,
annak negatív hatása lesz az egész integrációra. Kengyel Ákos szerint az integráció akkor
sikeres minden résztvevő számára, ha hasonló gazdasági fejlettségű és struktúrájú országok
vesznek részt benne. Ellenkező esetben óhatatlanul megindul a polarizáció105. Többek között
az alábbi folyamatok léphetnek fel:
• csökken a gazdasági növekedés
• csökken az EU támogatottsága a szegényebb régiókban
• a szegényebb régiókból tömegesen a gazdagabbakba irányuló migráció 106.
Szabó Marcel-Láncos Petra-Gyeney Laura (szerk): Uniós szakpolitikák, Szent István Társulat, Budapest,
2013 195.
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Másrészt a regionális politika lehetővé teszi, hogy a strukturális nehézségeket kiküszöböljék, a
termelési tényezők kihasználtságának problematikáját feloldják, valamint csökkenthető az
állami támogatások mértéke is107. Mindezek tükrében nem véletlen, hogy az Európai Unió már
hosszú ideje él ezzel az eszközzel. Az EUMSZ 174. cikke értelmében az Unió arra törekszik,
hogy a régiók közötti fejlettségbeli különbségeket, valamint a legszegényebb régiók
lemaradását csökkentse. Kiemelt figyelt fordít továbbá a vidéki térségekre, az ipari átalakulás
által érintett térségekre és az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban
lévő régiókra, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott, valamint a szigeti, a határon átnyúló
és a hegyvidéki régiók. A 175. cikk pedig kiemeli, hogy az uniós politikák és fellépések
kialakításánál és végrehajtásánál, valamint a belső piac megvalósításánál e célokat figyelembe
kell venni.
A regionális politika hosszú ideje az uniós költségvetés tekintélyes részét teszi ki, így nem
véletlen, hogy az évek során olyan alapelvek jelentek meg, amelyek az uniós források megfelelő
felhasználását hivatottak biztosítani. Ezek pedig a következők:
•
•
•
•

Koncentráció: a legrászorultabb régiókra kell összpontosítani a támogatásokat.
Programközpontú megközelítés: az egyes projektek komplex fejlesztési programok
keretein belül valósulnak meg, melyeket a tagállamoknak kell elkészíteniük.
Partnerség: Bizottság, nemzeti kormányok és a helyi szervek közötti együttműködés
Társfinanszírozás elve108.

Témánk szempontjából az utolsó alapelvnek kiemelt jelentősége van, mivel ez kimondja, hogy
az uniós források nem léphetnek a nemzeti támogatások helyébe, azokat továbbra is fenn kell
tartani. Álláspontom szerint a fentiek azt eredményezik, hogy a regionális politika egyszerre
két fronton okozhat szembenállást. Egyrészt a tagállamokat nettó befizetőkre és
haszonélvezőkre osztja, másrészt a kötelező „önrész” miatt az állami támogatásokra vonatkozó
szigorú szabályokat is tekintetbe kell venni. Ugyanis főszabály szerint ezek tilosak. Az EUMSZ
107(1) cikke szerint „a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami
forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy
bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,
amennyiben ez érinti a tagállamok közti kereskedelmet”. Ez alól az uniós jog csak szűk körben
enged kivételt, úgy mint a természeti csapások során bekövetkezett károk enyhítését szolgáló,
a közös európai érdekű nagy kutatás-fejlesztési vagy a regionális támogatások. Utóbbiakat
olyan régiókban lehet nyújtani, amelyekben az egy főre jutó, vásárlóerőparitáson mért GDP az
uniós átlag 75% alatt van vagy a régió a tagállami átlaghoz képest minősül elmaradottnak (ezt
a tagállam javaslata alapján a Bizottság határozza meg). Emellett fontos hangsúlyozni, hogy ez
nem automatikusan történik, hanem az Európai Bizottságnak kell jóváhagynia. Ez sok esetben
nem tekinthető evidenciának, hiszen a Testületnek széleskörű diszkrecionális jogköre van, s azt
nézi, hogy a tervezett intézkedés mennyiben veszélyeztetné a belső piac integritását.
A kérdés jelentőségét az is jól mutatja, hogy 2007 és 2012 között a tagállamok 75 milliárd euró
értékben nyújtottak ilyen támogatásokat, melyek az összes támogatás több mint 18%-át tették
107
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ki109. Továbbá a támogatások 85%-a olyan régiókba ment, ahol a vásárlóerőparitáson mért
GDP/fő nem érte el az uniós átlag 75%-át110. Mindezek fényében érdemes áttekintenünk, hogy
milyen feltételek, alapelvek vonatkoznak rájuk, valamint hogy mi vezérli az Európai
Bizottságot.
Ennek kapcsán érdemes kiindulnunk a Bizottság 2014-2020-as időszakra irányadó
iránymutatásából (továbbiakban: Iránymutatás), valamint az ún. regionális térképekből111.
Előbbi tekintetében a Testület megfogalmazta a közös értékelési elveket, melyeknek minden
támogatásnak meg kell felelnie. Ezek pedig az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•

közös érdekű célkitűzéshez való hozzájárulás
állami beavatkozás szükségessége
a támogatási intézkedés megfelelősége
ösztönző hatás
támogatás arányossága
a tagállamok közötti versenyre és kereskedelemre gyakorolt indokolatlan negatív
hatások elkerülése
támogatás átláthatósága.

Jól látható tehát, hogy azoknak az állami intézkedéseknek van esélyük átmenni a szűrőn,
amelyek piaci hiányosságokat küszöbölnek ki, a minimumra törekednek, s ösztönzőleg hatnak.
Vagyis az adott beruházásra éppen a támogatás miatt került sor vagy egy egyébként is
megvalósuló beruházásra emiatt került sor az adott helyen. További fontos szempont, hogy a
Bizottság előtérbe helyezi az induló beruházásokat a működési támogatásokkal szemben.
Előbbi körébe tartozik például egy új létesítmény felhúzása, a meglévő bővítése vagy
diverzifikálása. Utóbbi pedig minden olyan állami intézkedés, ami az adott vállalat kiadásainak
mérséklését célozza pl: adókedvezmények. Ilyeneket a Bizottság csak akkor hagy jóvá, ha azt
az adott régió fejlődéséhez való hozzájárulása indokolja112.
A tagállamoknak továbbá meg kell jelölniük a regionális támogatási térképeken az EUMSZ
107. (3) cikk a), illetve c) alpontjaiban („a” és „c” térségek) előírt feltételeket teljesítő régiókat,
melyeket a Bizottság hagy jóvá. A térképek meghatározzák az egyes régiókban alkalmazandó
támogatások maximális intenzitását. Fontos szabály, hogy ezek lakossága nem haladhatja meg
az Európai Unió népességének 50%-át. S hogy miért van jelentősége a megkülönböztetésnek?
109
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Nos, ennek kapcsán elegendő arra utalni, hogy míg előbbi esetében az intenzitás mértéke -a
fejlettségtől függően- 25-50% között ingadozhat, addig a „c” térségek tekintetében csak 1015% között113.
Ezt követően érdemes kitérnünk a regionális támogatások 2013-14-ben lezajlott reformjáról,
mely lényegesen szigorította az ide vonatkozó szabályokat. Ezt a Bizottság alapvetően az alábbi
okok miatt hajtotta végre:
•
•
•

2000 után a regionális különbségek csökkentek
pénzügyi válság negatív hatása a tagállami költségvetésekre
nagyvállalatoknak nyújtott támogatások több esetben feleslegesnek bizonyultak114

Ennek kapcsán a regionális különbségek csökkenésére történő hivatkozást viszonylagosnak
tartom, mivel ezt úgy sikerült elérni, hogy 2004 és 2014 között az uniós átlag 90%-át meghaladó
régiókban élő lakosság részaránya 63%-ról 55%-ra csökkent annak ellenére, hogy a
legszegényebb térségekben élők esetében is hasonló folyamatok zajlottak (27%-ról 25%-ra
csökkent a részarányuk). Emellett regionális viszonylatban is felemás a kép: míg a középeurópai és a balti államokban tetten érhető a fejlődés, addig a mediterrán országokban
dekonvergáció figyelhető meg. Itt számos régió esett az uniós átlag 75%-a alá és vált ismételten
magas támogatási intenzitású térséggé. E tekintetben Görögországban különösen aggasztó a
helyzet, mivel szinte az ország teljes területe visszacsúszott ide115.
Ezzel szemben ésszerűnek tűnik az a lépés, hogy a legszegényebb régiókat kivéve mindenhol
csökkentette a Bizottság a támogatási intenzitást a szűk tagállami költségvetési mozgástér
miatt. Egyrészt az uniós jog az állami támogatások minimumra történő szorítását szorgalmazza,
s olyan esetekben engedélyezi, ha az a piaci hiányosságokat akarja kiküszöbölni. Másrészt
minél fejlettebb egy régió, annál nagyobb a tőkevonzó képessége: bizonyos szint felett a
támogatások már nem gyakorolnak döntő befolyást az érintett vállalat beruházási döntésére.
Harmadrészt az egy legitim törekvés, hogy a válság sújtotta országok ne kerüljenek
lépéshátrányba a többiekkel szemben. Így itt szerintem azt kellett mérlegelni, hogy vajon a
szigorításnak milyen hatásai lehetnek hosszútávon, nem jár-e azzal ez a lépés, hogy a fejlettebb
régiók visszacsúsznak. Kérdés, hogy a helyes egyensúlyt a Bizottság megtalálta-e.
Ugyanakkor a Testület reformjának alapul szolgáló harmadik indok, a nagyvállalatoknak
nyújtott támogatások feleslegessége, s annak nyomán szigorodó szabályozás viták
kereszttüzébe került. Mindezt nem tartom véletlennek, hiszen a szigorítás több szereplő érdekeit
is sértette annak ellenére, hogy a reform csak a gazdagabb régióknak számító „c” térségeket
érintette. Egyrészt a globalizáció megjelenésével, valamint a gazdaság liberalizációjával
Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014–2020), 2013/C 209/01. Letöltve 2018. május 30-án az
Eurlex weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0723%2803%29
114
Guidelines on regional state aid for 2014-2020, Issue 14, September 2014. Competition policy brief,
Occasional discussion papers by the Competition Directorate–General of the European Commission. Letöltve
2018. május 27-én, az Ec.europa.eu weboldalról:
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/014_en.pdf
115
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megszűntek az akadályok a tőke előtt. Általánossá vált a tőkeallokáció, illetve a határon átnyúló
jelleg. A befektetők tetszésük szerint választhatják ki, hogy melyik országban kívánnak
befektetni. Amennyiben kedvezőtlen feltételeket tapasztalnak, könnyen átmehetnek egy
másikba. Ez a tény pedig arra késztette az államokat, hogy befektetésbarát politikát
folytassanak. Ennek következtében éles verseny alakult ki közöttük, melynek egyik
megjelenési formája a különféle adókedvezmények biztosítása a nagyvállalatok számára. Ez a
jelenség különösen a közép-európai országok esetében figyelhető meg, amelyek egyfajta
csodavárással tekintettek a külföldi tőke felé. Úgy vélték, hogy ezzel hamar felzárkózhatnak a
fejlett nyugati államokhoz. Éppen ezért „szinte” mindent megadtak ezeknek a
nagyvállalatoknak, akik éltek a kínálkozó lehetőséggel, s a kedvező körülmények (alacsony
munkaerőköltségek, olcsó beszállítási lehetőségek, új piacok stb.) miatt be is fektettek a
térségben. Így mind a mai napig ezen országok jelentős részében külföldi kézben vannak a
meghatározó gazdasági ágazatok, szolgáltatási szektorok116. Nem meglepő tehát, ha úgy
éreztek, hogy a Bizottság ezzel a lépésével ismét szűkíti a tagállamok gazdaságpolitikai
mozgásterét. Hasonló álláspontot képviselt az európai üzleti szektor is, ami szerint a
támogatások odaítélésénél nem a vállalatok méretét, hanem a beruházás minőségét és várható
gazdasági hatását kell figyelembe venni. Arra is hivatkoztak, hogy számos kis- és közepes
vállalkozás képezi integráns részét a nagyvállalatok értékláncának, valamint nekik is hasonló
költségekkel kell szembenézniük mint a kisebb cégeknek. Az ilyen típusú támogatások pedig
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az érintett régiók továbbra is vonzók legyenek a potenciális
befektetők szemében. Kiemelték azt is, hogy az Európai Bizottságnak a 2007-2013-as időszakra
vonatkozó, az Európai Regionális Fejlesztési Alappal és a Kohéziós Alappal kapcsolatban
kiadott utólagos értékelése kimutatta, hogy a nagyvállalatok pozitív hatása volt a helyi
gazdaságra, melynek következtében 60 ezer új munkahely jött létre117. Ezzel szemben a
Bizottság kezdetektől fogva szembehelyezkedett ezzel a felfogással, amit az is jól mutat, hogy
a reform tervezetében még meg akarta szüntetni a „c” térségek esetében a nagyvállalatoknak
nyújtható támogatások lehetőségét118. Álláspontja szerint e cégeket kevésbé érintik a regionális
hátrányok, s legtöbbször nem is a támogatások miatt fektetnek be az adott régióban pl: helyi
gyártó üzem megléte is eredményezhet konkrét befektetést. Így sok esetben csak indokolatlan
kedvezményekről beszélhetünk. Azonban más a helyzet, ha teljesen új beruházásról van szó:
ilyenkor bizonyos feltételek esetén nyújtható támogatás119.
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Mindezek nyomán úgy vélem, hogy egyre nehezebb lesz összeegyeztetni a regionális politika
célkitűzéseit az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal, mivel a hasonló alapelvek
ellenére a két terület távolodik egymástól. A Bizottság láthatóan folyamatosan igyekszik
kiterjeszteni az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazhatóságát, ami egyre
komolyabb beavatkozást jelent a tagállamok gazdaságpolitikájába. Az imént elemzett reform
pedig csak a jéghegy csúcsa, hasonló lépéseket figyelhetünk meg a nagyvállalatoknak nyújtott
adókedvezmények területén is, ahol a Testület több mint 1000 esetet vizsgált meg és olyan
cégek buktak el, mint a Starbucks, a Google vagy az Apple120. A regionális politikának viszont
alapfeltétele a társfinanszírozás, enélkül nem képzelhető el. Ennek kapcsán Kengyel Ákos
kiemeli, hogy a Versenypolitikai Főigazgatóság és a Regionális Politikai Főigazgatóság között
már a 90-es években is komoly viták voltak, mivel előbbi beavatkozásai több esetben is
veszélyeztették a már elfogadott támogatási programokat. Erre jó példát szolgáltat az
olaszországi Abruzzi esetében alkalmazott megoldás, amelynek révén az eredeti tervekkel
ellentétben csak 1996-ig részesülhetett támogatásban121. Éppen ezért szükségesnek tartanám,
ha a Bizottság jobban figyelembe venné az eltérő szempontokat és egyensúlyra törekedne.
Ugyanis, ha így haladunk tovább, akkor a belső piac integritásának „oltárán” könnyen
feláldozhatjuk a regionális egyenlőtlenségek kiküszöbölését, hiszen csak idő kérdése és a
Testület generális csökkentést fog szorgalmazni. Ugyanakkor viszont az sem lenne kívánatos,
ha túlzottan engedékeny politika érvényesülne. Mivel ebben az esetben sérülne az
esélyegyenlőség és a gazdagabb tagállamok könnyen előnybe kerülhetnének a szegényebbekkel
szemben: nőnék az egyes régiók közti fejlettségbeli különbségek.
Vajon mit hoz a jövő? Erre jelen pillanatban nehéz válaszolni, hiszen napjainkban egyszerre
van jelen a szuverenitás „visszaszerzéséért” folytatott küzdelem, a szupranacionális szint
megerősítésének a vágya, illetve az egyes tagállamok közti egyre erősebb érdekellentétek.
Ennek a folyamatnak pedig csak egy szelete -bár rendkívül fontos- az a hír, hogy az Európai
Bizottság 23-24%-kal vágná vissza a kohéziós támogatásokat és a forrásokat a mediterrán
országok felé csoportosítaná át122. Izgalmas időszaknak nézünk tehát elébe, csak remélhetjük,
hogy a regionális politika nem lesz ennek vesztese.
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Absztrakt
Az aromás aminosav ammónia-liázok és 2,3-aminomutázok általános jellemzőként
tartalmazzák a poszt-transzlációs módosulással képződő 3,5-dihidro-4-metilidén-5H-imidazol5-on (MIO) katalitikus csoportot. Az úgynevezett MIO-enzimek felhasználhatók, akár ipari
szinten is, α- vagy β-aminosavak sztereoszelektív szintézisére, lehetővé téve e vegyületek
környezettudtosabb és olcsóbb előállítását. A MIO-enzimek biokatalizátorként történő
alkalmazásának további előnye, hogy előállításuk megújuló alapanyagokból történik,
biodegradábilisak és nem toxikusak. Nagyfokú szelektivitásuk leegyszerűsíti a reakcióelegyek
feldolgozását és így magasabb termékhozam érhető el. Biokatalizátorként történő
felhasználhatóséguknak azonban korlátot szab természtes enantiomer preferenciájuk, mivel
vad-típusú formájukban az aromás aminosavak természetes L-enantiomerjeinek átalakítására
képesek, amelyek sok esetben a célvegyület tükörképi izomerjei. Munkánk célja, a nem
természetes, D-fenilalanint elbontani képes fenilalanin ammónia-liáz variáns létrehozása. Az
enzimkatalízishez a aktív helyen a szubsztrát 0.1 Å pontos pozicionálása szükséges. A fehérjéket
felépítő aminosavak összetett kölcsönhatás-hálózatban vannak, így egy-egy aminosav
mutációja többféle, előre nem mindig megállapítható szerkezeti változást eredményez. Egy új
funkció létrehozása minden esetben sokkal nehezebb feladat, mint egy létező funkció eltüntetése.
Az új funkció kialakításához nagyszámú új enzimvariáns előállítása és nagy-áteresztőképességű
szűrővizsgálatokkat történő vizsgálata szükséges. A munka első fázisában lépésben olyan
analitikai módszert fejlesztettünk ki, amellyel rövid idő alatt több ezer különböző
fehérjeváltozat aktivitása vizsgálható. Ezt követően az általunk megfejtett petrezselyem
fenilalanin ammónia-liáz (PcPAL) kristályszerkezet alapján az enzim aktív helyén
kiválasztottunk három olyan aminosav oldalláncot, amelyek módosítása alkalmas lehet a
fehérje enantioszelektivitásának befolyásolására. Olyan fehérjekönyvtárat hoztunk létre, amely
ezekben a pozíciókban különféle aminosavakat tartalmaznak, majd a kidolgozott nagy-
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áteresztőképességű módszerrel vizsgáltunk a létrehozott enzim-variánsok ammónia eliminációs
képességet és aktivitását D- és L-fenilalanin szubsztrátokkal.
Kulcsszavak:
Fehérjeszerkezet,
áteresztőképességű szűrés (HTPS)

Kiralitás,

Kinetika,

Enzimmérnökség,

Nagy-

1. Bevezetés
A biokatalizátorok alkalmazása kémiai szintézisekben összhangban van a zöld kémia 12
alapelvével; előállításuk megújuló alapanyagokból történik, biodegradábilisak és nem
toxikusak. Hátrányuk azonban, hogy a katalizált kémia reakciók általában a természetben
előforduló kémiára, illetve izomerekre korlátozottak. A szélesebb kémiai reakciótér lefedéséhez
tehát szükséges a fehérjék szerkezetének módosítása, enzimmérnökség segítségével. [1]
A fenilalanin ammónialiázok (PAL) szerkezeti és ipari szempontból is ígéretes célpontok
enzimmérnökségi módosításokra. Felhasználhatók nem természetes aminosavak
enantioszelektív előállítására; a DSM például PALkatalizált folyamatban tonnás léptékben
gyárt (S)2indolinkarbonsavat. [2] A PAL fehérjék feltekeredésükben és negyedleges
szerkezetükben nagyon hasonlítanak más aromás aminosav ammónialiázokra és 2,3
aminomutázokra. Rokonságukat megerősíti a bennük előforduló 3,5dihidro4metilidén5H
imidazol5on (MIO, 1. ábra) katalitikus csoport jelenléte. [3] Szerkezeti és működési
hasonlóságuk alapján valószínűsíthető, hogy a PAL enzimekre vonatkozó eredmények a
MIOenzimek családján belül nagyrészt általánosíthatóak.
A PcPALt (S)APPA inhibitorral komplexálva sikeresen kristályosítottuk és
röntgendiffrakcióval meghatároztuk a szubsztrát analogont tartalmazó forma szerkezetét (Bata
et al., előkészületben.). Az inhibitort kötő forma újabb bizonyítékul szolgált az 1. ábra A
panelján bemutatott, NMIO intermedieren át zajló reakciómechanizmus igazolására és alapul
szolgált az D és Lfenilalanin kötődésének modellezésére, amelyet az 1 B. ábra mutat be.

A

B

1. ábra: PAL által katalizált reakció és mechanizmusának bemutatása. A) Sematikus ábra a PAL
által katalizált nem oxidatív ammónia eliminációs reakcióra, illetve az NMIO köztitermék
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bemutatásával. B) A D és Lfenilalanin kötődésének modellezése a PcPAL
kristályszerkezetében. A Dfenilalanint cián, az Lfenilalanint magenta szénatomok ábrázolják.
A fehérje esetében a szénatomokat zöld, a nitrogéneket kék, illetve az oxigén atomokat piros
szín jelöli.
Természetes szubsztrátjaik térszerkezetének megfelelően, a MIO katalitikus csoport
segítségével az összes ismert aromás ammónialiáz Lszelektivitással katalizálja az aminosavak
deaminálását Ismertté vált azonban, hogy elektronszívó csoportokkal szubsztituált aromás
gyűrűt tartalmazó nemtermészetes szubsztrátok esetében, egy MIOcsoport meglététől
független útvonalon lehetőség van a Denantiomereket is átalakító katalízisre. [4] Nemrégiben
kimértük, hogy a Dfenilalanin kötődési szabadentalpiája PcPAL fehérjéhez közel azonos az
Lfenilalaninéhoz, azonban ez a kötő mód nem produktív. Kimutattuk továbbá, hogy metilidén
csoport bevitele a β helyzetbe megfordítja az enzimhez inhibitorként erősen kötődni képes
aminofoszfonátok enantiomer preferenciáját; a természetes szubsztráthoz képest kvázi
tükörképi enantiomer százszor erősebben kötődött. [5]
A kérdés tehát logikus: Módosíthatóe egy eukarióta eredetű PAL szerkezete úgy, hogy a D
fenilalanin kötődése mellett lehetővé váljon a nem természetes enantiomerből az ammónia
eliminációja? E tanulmány a D-fenilalanin bontására képes fenilalanin ammónia-liáz fejlesztés
enzimmérnökségi projektjének lépéseit mutatja be: a célfehérje kiválasztását, a mutációs
könyvtár tervezését és a nagy áteresztőképességű vizsgálati módszer fejlesztését, amellyel
megvalósulhat a könyvtár vizsgálata racionális idő alatt. A bemutatott módszerek és
megközelítések általánosan alkalmazhatóak bármely fehérjemérnökségi cél eléréséhez, így
eredményeink érdekesek és tanulságosak minden biokatalízissel foglalkozó szakember
számára.
2. Módszerek123
2.1 PzaPAL mutációs könyvtár létrehozása PCR reakcióval
A célfehérjének választott, csoportunkban már részlegesen jellemzett Pseudozyma antarctica
PAL (PzaPAL Varga et al. előkészületben), DNS szekvenciájának ismeretében mutációs
primereket terveztünk (1. táblázat). A primerekről a mutációt Liu és munkatársai által közölt
módszer alapján vittük be. [6] A könyvtárat kémiailag kompetens E. coli XL1Blue sejtekbe
transzformáltuk, majd 5 mles tetraciklint (12,5 µg/ml, törzs rezisztencia) és klóramfenikolt (50
µg/ml, vektor rezisztencia) tartalmazó LuriaBertani (LB) táptalajon (10 g/l pepton, 5 g/l élesztő
kivonat és 10 g/l NaCl) 37°Con, 200 rpmes rázatás mellett 18 óra alatt felszaporítottuk. Ebből
a baktérium kultúrából MachereyNagel NucleoSpin Plasmid kitel tisztítottuk a plazmidot, a
plazmid tisztaságát agaróz gélelektroforézissel ellenőriztük.

A munka során használt vegyszereket, amennyiben a szövegben az nem szerepel másként, a Merck Kft.
szállította.
123
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1. táblázat: Mutációs könyvtár létrehozásához alkalmazott primerek
Szekvencia
CCGTTACACCCTGMRMACCGCT
For_1
GGTGTAACGGTCKYKACGCAGC
Rev_1
CGACMRMCCGATGATCGACCCGTAC
For_2
Rev_2 CGGGKYKTCGGTGGTAGAGTTGATTTC

Tm átfedő
32.1
32.1
34.248.3
34.248.3

Tm nem átfedő
39.352.7
39.152.7
47.2
47.5

2.2 Fehérjetermelés mutációt tartalmazó könyvtárról
A fehérje könyvtárat E. coli Rosetta törzsbe transzformáltuk, majd karbenicilint (50 µg/ml) és
klóramfenikolt (33,9 µg/ml) tartalmazó LBagarlemezre szélesztettük, és 37 °Con 18 óra alatt
felnövesztettük. Az így kapott lemezeket 4 °Con tároltuk a fehérjetermelés és szűrővizsgálat
előtt (maximum 4 hétig).
A fehérjetermeléshez steril 96 lyukú plateen (Greiner 96 well steril, polisztirol, kerek aljú) 200
µl karbenicilint (50 µg/ml) és klóramfenikolt (33,9 µg/ml) tartalmazó LBbe oltottunk egyegy
kolóniát, majd steril lélegző membránnal (Rayon plate, Diversified Biotech BERM2000)
lefedve 37 °Con, 200 rpmen rázatva 18 órán keresztül növesztettük. Ezt követően minden
egyes wellből 20 μl mintát oltottunk 11 ml autóindukciós médiába. [7] A fehérjetermelést
28 °Con, 24 órán keresztül folytattuk, majd a sejteket lecentrifugáltuk (2000 G, 4 °C, 30 perc).
A felülúszó dekantálását követően a sejteket 200 μL BugbusterTM és 1 U DNAse tartalmú
oldattal lizáltuk. Az oldhatatlan sejtfragmenseket újbóli centrifugálással (2000 G, 4°C, 30 min)
távolítottuk el a lizátumból. A szűrővizsgálat a tiszta felülúszóból közvetlenül történt. Az
elkészített telítési könyvtár 512 különböző DNSt tartalmaz. A könyvtár 95%os
lefedettségéhez 1532 kolóniából expresszált fehérje vizsgálata szükséges. ( 2 ábra D panel.)
2.3 Szűrővizsgálat megnövekedett D-fenilalanin ammónia-liáz aktivitásra
A szűrővizsgálatokat 96 lyukú UV átlátszó plateen (Greiner Bio, 96 lyukú UV Star lemez)
végeztük, Biotek Synergy H1 spektrofotométerben. A fahéjsav keletkezését 5 mM kiindulási
fenilalaninból 30 percen keresztül követtük 290 nmen detektálva, 100 mM TRIS (2Amino2
(hidroximetil) propán1,3diol) pH 8.8 pufferben. Mivel a mutációk hatására a
fehérjeexpresszió szintje és a képődő sejttömeg is változhat, így a fahéjsav keletkezését mind a
D, mind az Lfenilalaninból kiindulva követtük. Egy fehérjevariánst akkor minősítettünk
találatnak, ha a fahéjsav képződés sebessége Dfenilalaninból kiindulva meghaladta az L
fenilalaninból kiindulva mértet. Az ilyen kolóniákból DNSt izoláltunk, és az izolált DNS
szekvenálásával azonosítottuk a fehérje elsődleges szekvenciáját.
A célfehérje választásához a módszert módosítottuk, mivel fotometriásan nem volt mérhető a
fahéjsav mennyisége 24 óra utána. Így 7296 óra (3 ill. 4 nap) reakcióidő után a reakció elegyet
HPLCvel Chiralpak Zwix szemipreparatív oszlopon vizsgáltuk, acetonitrilmetanolvíz
49:49:2 eluenssel, 0.4 ml/perc áramlási sebességet alkalmazva, 20 °Con. Az eluens pufferként
20 mM hangyasavat és 25 mM dietilamint tartalmazott.
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3. Eredmények és értékelés
3.1 Célfehérje kiválasztása
A célfehérje kiválasztásánál három szempontot vettünk figyelembe: a fehérje heterogén
expressziós szintjét, a tisztítás utáni stabilitását és a meglévő Dfenilalanin bontó képességét. A
rendelkezésünkre álló fenilalanin ammónialiázok ezen szempontok szerinti összehasonlítását
mutatja be az 2. táblázat, melyek alapján a mutációs célpontnak a PzaPALt választottuk.
2. táblázat: Enzimcélpont választási szempontok
Expressziós szint Stabilitás [25 °C]
PcPAL [8]
PzaPAL
PfPAL [9]
KkPAL [10]

+
++
+++
+++

+++
+++
+++
+++

D-fenilalanin

bontó képesség
[72 h]
+++
+++
+
+

Sejtfelülúszóból történő aktivitásmérésnél fontos, hogy a mintában a lehető legnagyobb legyen
a vizsgált fehérje mennyisége. Heterogén expressziós rendszereknél a fehérje származási helye
(prokarióta vagy eukarióta), a kódoló DNS kodon használata, az expressziós törzs, az
expressziós médium, a hőmérséklet és az indukciós idő összetett módon befolyásolják a termelt
fehérje mennyiségét. Hosszas optimalizálási kísérleteket követően is sok esetben csak 10 mg/l
es fehérje termelés érhető el, míg máskor akár 100 mg/l is elérhető. Laborunk sokéves
tapasztalata alapján rangsoroltuk a rendelkezésre álló PAL enzimeket (2. táblázat). Ezek alapján
a PcPALt kizártuk a célfehérjék közül, túl alacsony expressziós szintje miatt.
Mutációk bevitele során igen gyakran előfordul, hogy a mutációkkal befolyásoljuk a fehérje
feltekeredését, ami a fehérje sejtzárványok formájában történő kiválásához vezethet. Mivel
ilyenkor a fehérje felülúszó nem tartalmaz aktív fehérjét, így a funkcionális vizsgálat
nehézségekbe ütközik, illetve a kapott biokatalizátor felhasználhatósága is csökkent. Emiatt
célszerű eleve nagy stabilitású célfehérjét választani, mivel ebben az esetben több mutáció
bevitelére van lehetőség. A négy fehérjét olvadáspontjuk [810] és eltarthatóságuk alapján
hasonlítottuk össze. Olvadáspont alapján az eukarióta PALok (PcPAL, PzaPAL) stabilabbak
(Tm ~70 °C), mint a prokarióta eredetű Pseudomonas fluorescens PAL vagy Kangiella koreensis
PAL (Tm ~55 °C), azonban eltarthatóságuk rosszabb. Az eukarióta eredetű PAL enzimek
oldatában 168 óra után, szobahőmérsékleten degradációs termék jelenik meg és aktivitásuk is
csökken, ellentétben a prokariótákkal. [8, 9, 10] Összeségében a stabilitási kritériumot az összes
vizsgált fehérje teljesítette (2. táblázat).
Teljesen új funkció kialakítása nehezebb, mint már meglévő aktivitás növelése, így a mutációs
célpont választás harmadik lépésében vizsgáltuk, hogy a rendelkezésre álló PALok képeseke
ammónia eliminációt katalizálni a Dfenilalaninból. Ismert, hogy a prokarióta Anabaena
variabilis PAL (AvPAL) a gyűrűn elektronszívó szubsztituenseket tartalmazó Dfenilalaninok
esetében képes azokból ammónia eliminációt katalizálni. A szerzők által vizsgált
reakciókörülmények között a Dfenilalanin ammónia eliminációk kinetikája nem volt
kimérhető. Ennek alapján feltételeztük, hogy a lassú Dfenilalanin ammónia eliminációs
képesség általános PAL tulajdonság, azaz a PAL enzimek mégsem sztereospecifikusak, tehát ez
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a képesség a reakcióidő növelésével detektálható lesz. Várakozásainknak megfelelően, 72 órás
reakcióidő után HLPCs elválasztással mind a Dfenilalanin fogyása, mind a fahéjsav termék
mennyiségének növekedése detektálható volt, ami a reakcióidőt 96 órára növelve tovább nőtt.
Így megállapítható, hogy az összes vizsgált PAL képes Dfenilalaninból ammónia eliminációra
(1. táblázat), azonban az eukarióta PALok esetében ennek a reakciónak a sebessége ötszöröse
volt a prokarióta PALokkal (PfPAL, KkPAL) mérhetőhöz képest.
Végül mindhárom szempontot figyelembe véve mutációs célpontul a PzaPALt választottuk.
3.2 Mutációs könyvtár tervezése
A kötőzsebet három fő részre oszthatjuk: aromás kötőrégió, katalitikus régió és karboxil
kötőrégió. Ismert, hogy a kiválasztott enzim nagyméretű szubsztituenseket is elfogad, ami arra
utal, hogy az aromás kötőrégió laza, tehát egy módosított kötődést a természetes formájában is
megenged, illetve nagyon sok aminosav módosítását igényelné a szubsztrát pontos
pozícionálásához. A katalitikus aminosavak módosítása nem kecsegtet sok sikerrel, így
választásunk a karboxil csoport kötésében részt vevő három aminosavra esett, amelyeket a 2.
ábra mutat be. Elképzelésünk szerint a három aminosav variálásával a karboxil csoport
kötésmódja megváltozik és így lehetőség nyílhat a lehasítandó βhidrogénnek a katalitikus
tirozin közelébe történő pozícionálására (1. ábra, B panel). Az, hogy egy aminosav csere sikerre
vezet csak kevéssé valószínű, [11] így három aminosav együttes módosítása mellett döntöttünk.
A kiválasztott aminosavakat a PcPAL szerkezetében a 2. ábra A panelja mutatja be. Mivel ezek
az aminosavak a PzaPALban és általában a MIO enzimekben konzerváltak, így
valószínűsíthető, hogy a funkciójuk is azonos. Egy korábbi tanulmányban egyszeres telítési
könyvtárak létrehozásával vizsgálták a PcPALban e régió a hatását az aminálási reakció
sebességére. [12] Egyszeres mutációkkal minden esetben aktivitáscsökkenést tapasztaltak,
azonban nem észlelték az ammónia elimináció enantiomer preferenciájának változását.

B

A

C

Arg 352

D
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2. ábra: Mutációs könyvtár tervezés. A) Karboxil kötő régiót alkotó glutamin 348, arginin 354
és aszparagin 384 aminosavak a PcPAL szerkezetében. B) Genetikailag konzervált DNS kodon
táblázat. Narancssárga keret jelöli az általunk választott aminosavakat kódoló régiókat. C) A
kiválasztott aminosavakat kódoló kodonok és ezek előfordulásának gyakorisága a heterogén
expresszióhoz használt E. coliban. D) A választott (Kodon1) és egy alternatív (Kodon2)
megoldás a könyvtár létrehozására. Látható, hogy a könyvtár megismeréséhez vizsgálni
szükséges kolóniák száma exponenciálisan nő az egyszerre módosított helyek számával, illetve
a kodonok száma is befolyásolja ezeknek a számát függetlenül az általuk kódolt aminosavak
azonosságától. [13]
*M: A/C, R: A/G, N: A/C/T/G.
Célunk a karboxilcsoport kötődésének módosításával tehát a kötő konformáció befolyásolása.
A többszörös mutációkkal a 358as glutamin, 364es arginin és a 394es aszparagin (PzaPAL
számozás) helyére olyan aminosavakat viszünk be, amelyek ugyanezt a funkciót egy más
módon képesek ellátni. A mutációs könyvtárban helyettesítőként savamid funkciós csoportot
tartalmazó aszaragin és glutamin mellett a bázikus arginint és lizint, illetve a hidrogén kötés
donor hisztidin és szerin aminosavakat választottuk ki, így minden cserélendő cél pozíciót hat
különböző aminosavval fogunk helyettesíteni. A kiválasztott aminosavakat kódoló bázisokat a
2. ábra B panelja mutatja be.
Eltérő szervezetek eltérő genetikai nyelveken beszélnek, azaz másmás gyakorisággal
használnak eltérő kodonokat az egyes aminosavak kódolására. A kodonok használatának
gyakorisága arányos a szervezet által termelt tRNSek mennyiségével, a kodon használat tehát
közvetlenük befolyásolja a fehérje transzlációjának sebességét. Nagyon ritkán használt
kodonok esetében kevés tRNS található a gazdasejtben, így ezeknél az átíródás lelassul, ami a
termelt fehérje mennyiségét csökkenti. Végső esetben ilyen kodonoknál a hosszú várakozás
során a riboszóma disszociálhat az mRNSről így a fehérje termelés sikertelen lesz. A kodonok
kiválasztásánál tehát figyelembe vettük előfordulási gyakoriságukat az E. coli gazdasejtben. A
választott kodonok előfordulási gyakoriságát a 2. ábra C panelja mutatja be. Látható, hogy
arginin esetében két kodon (AGA, CGA) is igen ritkán fordul elő. Ezt azonban kompenzálja,
hogy a fehérje termelésre használt E. coli Rosetta törzset genetikailag úgy módosították, hogy
kezelni tudja a ritka kodonoka, mivel – többek között – túltermeli az AGA kodont felismerő
tRNSt.
Felmerülhet, hogy miért állunk meg csupán három aminosav módosításánál, illetve, hogy miért
volt szükséges csökkenteni az alkalmazott kodonok számát. A módosított pozíciók és a
kodonválasztás hatását mutatja a 2. ábra D panelja azzal, hogy megadja a könyvtár megfelelő
(95 vagy 99%) lefedettségéhez vizsgálni szükséges kolóniák számát. Látható, hogy az
együttesen megváltoztatni kívánt pozíciók számával exponenciálisán nő vizsgálni szükséges
kolóniák száma. A könyvtárban minden egyes E. coli kolónia csak egyféle fehérjét kódoló bevitt
DNSt tartalmaz, így egy kolónia megvizsgálása egyet jelent egy adott PzaPAL többszörös
mutáns vizsgálatával. Az MRM kodon használatának előnyét az MRNnel szemben jól mutatja,
hogy csupán nyolcadannyi kolóniát kell megvizsgálni az azonos könyvtár lefedettséghez.
Ennek oka az, hogy DNSs szinten az MRN könyvtár nyolcszor akkora, mint az MRM
könyvtár, annak ellenére, hogy ezek fehérje szinten azonosak.
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3.2 Nagy áteresztő képességű vizsgálati módszer fejlesztése
A fehérjekönyvtár vizsgálatához szükséges módszerek igen hasonlóak, mint a rutin molekuláris
biológiai laboratóriumi módszerek, csupán sokkal kisebb térfogatban történnek és sokkal
nagyobb ismétlésszámmal kell elvégezni őket. Így olyan módosításokat vezetünk be, amelyek
könnyen párhuzamosíthatók, illetve csökkentik egyedi manuális műveleteket. Ezért a fehérje
termeléséhez autóindukciós médiát használunk [7] és a sejtfeltárást kémiai és biológiai
módszerek kombinációjával érjük el. A vizsgált sejtfeltárási módszereket a 3. táblázat hasonlítja
össze hatékonyság, költségesség és kivitelezhetőség szempontjából.
3. táblázat: Fizikai, Kémiai és Biológiai sejtfeltárási módszerek összehasonlítása
Módszer
Szonikálás
FagyasztásOlvasztás
(FT) 5x
Lizozim (Lys) +
TritonX 0.1%
+ FT (Prior)
Lys + TritonX
+ FT (Post)
Lys + TritonX
Glükóz 20m/V% +
TRIS 5 mM
Glükóz 20m/V% +
TRIS 5 mM + Lys
Glükóz 20m/V% +
TRIS 5 mM +
TritonX
Glükóz 20m/V% +
TRIS 5 mM + L + T
BugBuster (BB)
BB + Lys
BB 1:20 arány
BB + DNáz

Fehérje
Menny.
+++

Akt.

Ár

Idő

Megjegyzés

+++
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Referencia módszer
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+++
+++
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Bonyolult az additívek
hozzáadása
Választott módszer!

A plusz lépés nem jár feltárási
hatékonyság növeléssel, csak
lassítja a feltárást.

GÉL
GÉL
GÉL +++
Választott módszer!

A sejtfeltárás laboratóriumi szinten rutinszerűen valamilyen fizikai módszerrel történik:
legtöbbször ultrahanggal (szonikálás) illetve fagyasztásolvasztásos módszerrel. Ez utóbbi
esetben a képződő jégkristályok kiszúrják a baktériumok sejtfalát ami lízishez vezet. A sejtfal
megbontása kémiai úton detergensek segítségével lehetséges (TritonX illetve a kereskedelmi
forgalomból származó BugBuster reagens is ilyet tartalmaz). A biológiai módszerek közé
sorolható a lizozimos kezelés, mely egy grampozitív sejtfalroncsoló enzim, illetve a DNázos
kezelés, amely a sejtlízist követő DNS által előidézett gélesedést gátolja meg. Az irodalomban
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baktériumok lízisére kevésbé elterjedt fizikai módszer az ozmotikus sokk (20%os glükóz
oldatban rázatás majd újbóli felszuszpendálás 5 mMos TRIS oldatban). Ez a kíméletes
módszer baktériumok esetében kevésbé hatékony mivel sejtfaluk ellenállóbbá teszi őket az
ozmotikus sokkal szemben. A 3. táblázat eredményeit szemlélve látható, hogy a Triton Xel
kombinált lizozimos kezelés, illetve a DNázal kombinált BugBusteres kezelés volt a
leghatékonyabb. Mindkét módszer gyorsan megvalósítható és nagymennyiségű aktív fehérjét
eredményez, ám végül az utóbbit választottuk, mivel itt egy állandóbb minőségű oldattal
dolgozunk (a Triton Xet igen nehéz pontosan bemérni és vízben feloldani).
Az jelen munka egy enzimmérnökségi kutatás kezdeti, módszerfejlesztési lépéseit mutatja be a
mutációs célfehéjre választástól kezdve a könyvtár létrehozásán keresztül a vizsgálati
módszerfejlesztésig. A bemutatott megfontolások és eredmények mind kezdő mind gyakorlott
biokatalizátor fejlesztőknek hasznára lehet, amikor egy új funkció kialakítását célozzák meg.
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Absztrakt
A kis szabályozó RNS molekulákra épülő RNS interferencia (RNSi) minden eukarióta
élőlényben megtalálható géncsendesítési mechanizmus, mely megnyilvánulhat poszttranszkripciós (PTGS: Post Trascriptional Gene Silencing) és transzkripciós (TGS:
Transcriptional Gene Silencing) szinteken. Szerepe a növényekben sokrétű, az egyedfejlődéstől
(vegetatív szervek kialakulása, virágzás, termésérés) a környezetre adott válaszreakciókon át
(biotikus- és abiotikus stresszválasz) a genomstabilitásig (mobilis genetikai elemek féken
tartása) szinte minden élettani folyamat szabályozásában részt vesz. Kulcsszereplői a kis RNSek képződését és érését katalizáló Dicer-like- (DCL), a folyamatok végrehajtásában résztvevő
Argonauta- (AGO) és a jelsokszorosításért felelő RNS-függő RNS polimeráz (RDR) fehérjék. A
molekuláris biológiai modellnövény Arabidopsis thalianában, valamint a gazdasági
jelentőséggel is bíró rizsben, kukoricában, paradicsomban, olasz muharban és szőlőben már
számos tagját leírták és jellemezték az előbb megnevezett fehérjéket kódoló géncsaládoknak.
Ezzel szemben árpa RNSi „gépezetéről” - bár genomja 2012 óta ismert és a negyedik
legnagyobb mennyiségben termesztett gabonaféleként tartják számon – eddig nem született
hasonló átfogó tanulmány. Kutatócsoportunk célja a feltételezett árpa AGO, DCL és RDR gének
bioinformatikai módszerekkel történő azonosítása, evolúciós rokonsági kapcsolataik feltárása,
expressziójuk vizsgálata különböző szövettípusokban és stresszhatásokra, valamint az általuk
kódolt fehérjék funkciójának megismerése. Eddigi eredményeink arra engednek következtetni,
hogy az árpa genom által kódolt 10 feltételezett AGO, 5 feltételezett DCL és 7 feltételezett RDR
fehérje, méretében, doménszerkezetében és filogenetikai kapcsolatrendszerében nagyban
hasonlít a megfelelő Arabidopsis és rizs ortológokhoz. Kódoló génjeik promóterrégiója számos
olyan motívumot tartalmaz, melyek sztesszválaszban betöltött szerepükre utal. Az in silico
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eredmények igazolására elsősorban abiotikus stressznek (hő, szárazság) kitett árpanövények
mintáiban vizsgáljuk az általunk azonosított RNSi komponensek génexpressziós változásait.
Kulcsszavak: RNSi, árpa, bioinformatika, abiotikus stressz
1. Bevezetés
1.1 RNS interferencia a növényvilágban
Az RNSi létfontosságú a fotoszintetizáló eukarióták körében. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a szárazföld meghódítása, és az ottani zordabb környezeti körülményekhez való jobb
alkalmazkodás felé vezető evolúciós úton génduplikációk és funkcionális diverzifikáció
eredményeként, a magasabb rendű növényekben sorra egyre bonyolultabb RNSi rendszert
találunk [1]. Nem csoda, hiszen a vizet elhagyva nemcsak a hőmérséklet és a tápanyagellátás
válik ingadozóvá, hanem új ártalmakkal: erős UVsugárzással, patogénekkel és konkurens fajok
megjelenésével is meg kellett birkózniuk, valamint a szaporodás is bonyolultabbá vált. A
változó környezet hatékonyabb védelmi mechanizmusok, és új fejlődési stratégiák meglétét
követelte, ami végső soron a kódoló genomméret növekedésével járt. A hatalmasra nőtt DNS
állomány „rendben tartása” új feladatként jelent meg a magasabb Cértékkel rendelkező
fajokban. A fent leírtak számszerűsíthetők, illetve nyomon követhetők, ha az algáktól a virágos
növényekig kiemelünk egyegy példafajt és megszámláljuk, genomja hány, az RNSi során
végrehajtó szerepű Argonauta fehérjét kódol. Chlamydomonas reinhardtii (zöldalga) esetén ez
a szám 3, a Physcomitrella patens nevű mohánál már 6, a molekuláris biológiai modellnövény
Arabidopsis thaliana 10 AGOval rendelkezik, a kukorica 17tel, a rizs pedig 19cel [1].
A növényi RNS interferencia kutatása nagy múlttal és hatalmas szakirodalommal rendelkezik,
viszont a pontosabb fehérjeszerkezeti és funkcionális ismereteink döntően még mindig a
modellszervezetekből származnak [1], [2], [3], [4]. Ugyan az elmúlt évtizedben egyre több
haszonnövény RNSi rendszerét vizsgálták, a világszerte negyedik legnagyobb mennyiségben
termesztett gabonáról, az árpáról (Hordeum vulgare L.) még nem született hasonló átfogó
tanulmány [5], [6], [7], [8]. Kutatócsoportunk ezt a hiányt szándékozik pótolni a következőkben
bemutatásra kerülő munkával, melynek célja az árpa RNSi rendszerének bioinformatikai
azonosítása mellett az egyes elemek esetleges abiotikus stresszválaszban betöltött szerepének
leírása.
2. Anyagok és módszer
2.1 árpa RNSi komponensek bioinformatikai azonosítása
Az Arabidopsis thaliana AGO, DCL és RDR fehérjéinek aminosav sorrendjét az UniProt
adatbázisból töltöttük le. A többszörös szekvenciaillesztést (ClustalW) és neighborjoining
filogenetikai fák (1000x bootstrap érték) építését a Mega7 (v 7.0.26) programmal hajtottuk
végre.
HMM
profilt
az
online
elérhető
HMMer
szoftverrel
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/hmmer/search/hmmsearch/) építettünk, a profil alapú keresést az
Ensembl Genomes Plants adatbázisában végeztük a program alapbeállításaival. A méretbeli
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szűrést manuálisan végeztük, az 50 kDanál alacsonyabb moláris tömegű fehérjéket kódoló
géneket kizártuk a későbbi vizsgálatokból.
A feltételezett árpa AGO, DCL és RDR fehérjék aminosavsorrendjét az EnsemblPlants
(https://plants.ensembl.org/Hordeum_vulgare/Info/Index) adatbázisából töltöttük le. A fehérjék
doménszerveződését a Pfam adatbázis segítségével vizsgáltuk (http://pfam.xfam.org/).
Kizártuk a későbbi elemzésből azon fehérjéket, melyek doménszerkezetüket tekintve csonkák
voltak (több hiányzó funkcionális domén).
2.2 árpa növények abiotikus stresszkezelése
A növényeket Sanyo MLR350 (Sanyo Electric Co, Japán) kamrákban neveltük 18°Con, 18
óra megvilágítás, 6 h sötét és rendszeres locsolás mellett. Az árpa (Golden promise)
szemterméseket tőzegkockába vetettük, majd a kísérletekhez hármasával cserepeztük az
egyenletesen csírázott növényeket. A stresszkezeléseket 16 napos (4 leveles) korban végeztük.
Szárazságstressz: 1 heti vízmegvonás.
Hőstressz: 24 h 40°Cos fitotron kamrában.
Hő és szárazságstressz: 1 heti vízmegvonás után alkalmaztuk a 24 h hőstresszt.
A kontroll növényeket rendszeresen öntöztük és végig 18°Cos növénynevelő kamrában
tartottuk.
Mintaszedés: A kezelt növények legfiatalabb leveléből szedtünk mintát, melyet azonnal
folyékony nitrogénben lefagyasztottunk és a feldolgozásig 70°Con tároltunk. A két mintavétel
időpontja minden növénynél a hőstressz kezdetéhez viszonyított 0 és 24 óra volt.
2.3 Expresszióanalízis
A lefagyasztott levélmintákból RNSt vontunk ki TRIzol (Thermo Fischer Scientific, Egyesült
Államok) reagenssel. Az RNS minták koncentrációját Nanodrop készülékkel (Thermo Fischer
Scientific, Egyesült Államok) mértük meg. Mintánként 1μg RNSről cDNSt szintetizáltunk
RevertAid kit (Thermo Fischer Scientific, Egyesült Államok) segítségével a gyártó utasításait
követve. A szemikvantitatív PCR reakciók belső kontroll génje az árpa aktin volt (GeneBank
ID: AY145451.1). Az amplifikációt PhireII hotstart DNS polimerázzal a hozzá tartozó
PhireGreen pufferben végeztük a gyártó (Thermo Fischer Scientific, Egyesült Államok)
utasításai alapján. A templát 1μl cDNS volt. A ciklusszámot 33ra állítottuk be, az annealing
hőmérsékletét az egyes primerpárokra különkülön a ThemoFischer Scientific honlapján
található kalkulátorral számítottuk ki.
(https://www.thermofisher.com/hu/en/home/brands/thermoscientific/molecular
biology/molecularbiologylearningcenter/molecularbiologyresourcelibrary/thermo
scientificwebtools/tmcalculator.html).
Negatív kontrollként templát helyett vizet tartalmazó reakciót, illetve a DNáz kezelés és cDNS
szintézis kontrolljaként Reverz transzkriptázzal nem kezelt, ún. noRT mintákat alkalmaztunk.
pozitív kontroll minden reakciónál genomi DNS volt. a cDNSek előzetes minőségét a belső
kontroll génnel (Hvaktin) ellenőriztük. A PCR termékekből 5μlt futtattunk meg 1,2%os agaróz
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gélen (Lonza, Svájc.). A gélfotókat ChemiDoc XRS+ (BioRad Inc. Egyesült Államok)
rendszerrel készítettük.
3. Eredmények
3.1 DCL, AGO és RDR géncsaládok azonosítása árpában
Az Arabidopsis thaliana AGO, DCL és RDR fehérjéinek aminosav sorrendjét kereső
modellként használva méretbeli és doménszerkezeti szűréseket alkalmazva 10 feltételezett
AGO fehérjét, 5 feltételezett DCL fehérjét és 7 feltételezett RDR fehérjét kódoló gént találtunk
az árpa genomon. Az egyes jelöltek evolúciós rokonsági viszonyait Arabidopsis, kukorica és
rizs ortológok felhasználásával épített filogenetikai fákkal vizsgáltuk. A feltételezett árpa RNSi
fehérjék nomenklaturája a legközelebbi bizonyított ortológ számozásából ered [6], [7] (1.ábra).

1. ábra: Az Argonauta fehérjék rokonsági kapcsolatainak vizsgálata neighborjoining
filogenetikai fa (részlet) segítségével HvAGO4 példáján. A képen feltüntetett
HORVU3Hr1G038830.1 azonosítójú árpa szekvencia a már ismert rizs, kukorica és lúdfű
AGO4ekkel mutat nagyfokú rokonságot. Ez alapján feltételezhető, hogy ez a gén kódolja az
árpa AGO4 fehérjéjét. Hasonlóan jártunk el az árpa DCLek és RDRek esetében is, a
nomenklatura a filogenetikai kapcsolatokat követte minden esetben.
A feltételezett árpa (Hv-) AGOk rendelkeztek az Argonauta fehérjékre jellemző doménekkel,
mint az Nterminális, PAZ (PiwiArgonautaZwille), middle, és az esetleges slicing
aktivitásért felelős Piwidomén  bár némelyik mutatott kisebb deléciókat ezek elején illetve
végén [6], (2. ábra). Ez utóbbihoz szükséges DDH/D katalitikus triád meglétét a Piwi domének
többszörös szekvenciaillesztésével igazoltuk. Mindegyik vizsgált feltételezett HvAGO
rendelkezik az említett konzervatív aminosav hármassal.
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2. ábra: A feltételezett HvAGOk doménszerveződése és EnsemblPlants azonosítóik.
Az árpa DCL jelöltek többsége az „Arabidopsismodellhez” hasonlóan tartalmaztott egy N
terminális DEADhelikáz domént, PAZdomént, két RNáz Hjellegű egységet, és a C
terminálishoz közel egy duplaszálú RNS kötő domént [6], (3. ábra). Ez utóbbi egy esetben, a
DCL3Aként azonosított feltételezett fehérjéről hiányzott, viszont az lúdfű DCL3mal igen
magas homológia és doménszerkezeti komplexitás miatt nem zártuk ki későbbi
vizsgálatainkból. Hasonló okból maradt vizsgálati halmazunk eleme a HvDCL1, melynek N
terminálisán helikáz helyett restrikciós endonukleáz domént azonosított a Pfam.

3. ábra: A feltételezett HvDCL fehérjék doménszerveződése és EnsemblPlants azonosítóik. A
duplaszálú RNS kötő domén (DSRB) hiányát a HvDCL3A esetén rózsaszín nyíl jelöli.
Az RDR fehérjék a mind a modellszervezetben, mind árpában viszonylag egyszerű
szerkezetűnek tekinthetők: a Pfam adatbázis segítségével csak egy RDR domént sikerült rajtuk
azonosítani, mely egy esetben (HvRDR4) az Nterminális részen csonkolt volt (4. ábra).
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4. ábra: A feltételezett árpa RDRek doménszerveződése és EnsemblPlants azonosítóik. A
HvRDR4 csonka Nterminálisát rózsaszín nyíl jelzi.
A filogenetikai elemzéshez az AGO, DCL és RDR fehérjék aminosavszekvenciái közül
típusonként az EnsemblPlants adatbázisában tárolt leghosszabb, és feltehetően in vivo
legabundánsabb variánsokkal dolgoztunk.
Az EnsemblPlants jelenleg a 2017ben közzétett árpagenomverzióval (Hv_IBSC_PGSB_v2)
dolgozik. Ezt a verziót felhasználva készítettük el az árpa RNSi elemek sematikus fizikai
térképét az adatbázisban közzétett génlokalizációk segítségével (5. ábra).
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5. ábra: Az árpa RNSi elemeinek sematikus fizikai térképe az EnsemblPlants adatbázisa
alapján. Zöld színnel jelöltek a „valódi” kromoszómák, sárga a bizonytalan helyzetű
szekvenciákat gyűjtő 0. kromoszóma.
A HvAGO6 és HvAGO7 génjét jelen genomverzió a nem karakterizált, az 5. ábrán 0val jelölt
kromoszómára térképezi. Itt találhatók azok a szekvenciák, amiket nem tudtak az árpa 7 haploid
kromoszómájára illeszteni, így ezek valós helyzete még bizonytalan.
3.2 az árpa RNSi komponensek expresszióanalízise – abiotikus stresszhatások vizsgálata
A négyféle módon kezelt növényekről (kontroll, szárazságstressz, hőstressz, szárazság és
hőstressz kombinációja) két időpontban (a hőstressz kezdetéhez viszonyított 0 és 24 óra)
szedett levélmintákból kivont RNSen és cDNS szintézist követően szemikvantitatív PCR
vizsgálatot végeztünk. A különböző stresszkezeléseken átesett növények a 6. ábrán láthatók.

6. ábra: Kontroll és stresszkezelt árpanövények a vízmegvonás 7. napján, a hőstressz kezdetét
követő 24 órával. Míg a locsolt kontrollon és a csak szárazságstresszelt növényeken nincs
szembetűnő változás, addig a hőstressz, valamint a hő és szárazságstressz kombinációját
elszenvedő árpák levelei különböző mértékű hervadást mutatnak.
A polimeráz láncreakciót követően agaróz gélen méret szerint elválasztottuk a
reakciótermékeket és figyeltük, hogy látunke jelintenzitásbeli különbséget az egyes kezelések
eredményeként. Azt tapasztaltuk, hogy míg a szárazságstressz nem okoz a PCR termék
mennyiségében szemmel látható és egyértelmű növekedést vagy csökkenést (a vizsgált gén
expressziójának növekedését vagy csökkenését) az alkalmazott kontrollokhoz képest, addig a
hőstressz, illetve a hő és szárazságstressz kombinációja szembetűnő indukciót eredményezett a
HvAGO2, HvAGO6, HvRDR2 és HvRDR6A esetén (7. ábra). Az alkalmazott kísérleti
beállítások mellett nem tapasztaltunk génexpressziót a HvAGO1D, HvAGO11 és HvRDR6B
gének esetén (7. ábra). A HvDCL gének nem mutattak jellegzetes mintázatot, kivétel a
HvDCL4, mely nem expresszált egyik 24 órás mintában sem, kezeléstől függetlenül (7. ábra).
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7. ábra: HvAGOk, HvDCLek és HvRDRek expresszióanalízise. Piros betűszínnel és piros
nyilakkal a hőindukált (AGO2, AGO6, RDR2, RDR6A), szürkével a nem expresszáló
(AGO1D, AGO11, RDR6B) géneket jelöltük. Fejlécben a kezelések rövidítése olvasható:
K+L→kontroll locsolt, K+Sz→csak szárazságstresszelt, 40°C+L→csak hőstresszelt, vízzel jól
ellátott, 40°C+Sz→hő és szárazságstressz kombinációjának kitett növényekről származó
minták a hőstressz kezdetéhez viszonyított 0 és 24 óra időpontban. Az egyes géncsaládokra
vonatkozó panelek első sorában a belső kontroll aktinnal végzett PCR reakció termékei
láthatók.
4. Következtetések
4.1 árpa RNSi komponensek azonosítása, nomenklaturája
Az RNS interferencia minden eukarióta szervezet számára kulcsfontosságú, kis szabályozó
RNS molekulákon alapuló genetikai szabályozómechanizmusok összessége [7]. Míg a
molekuláris biológiai modellnövény Arabidopsis thalianában eddig 10 AGO, 4 DCL és 6 RDR
fehérjét kódoló gént írtak le, addig a komolyabb gazdasági jelentőséggel bíró árpában jelen
adataink szerint 10 AGO, 5 DCL és 7 RDR gén található. A vizsgált szekvenciák
nomenklaturáját Zhao és munkatársai [8], illetve Bai és munkatársaihoz [7] hasonlóan adtuk
meg filogenetikai kapcsolatok alapján (1. ábra). Így lehetséges az, hogy bár összesen csak 10
feltételezett AGO gént kódol az árpa genom, mégis létezik 18as számú árpa Argonauta, mely
a rizs AGO18ával nagyobb fokú rokonságot mutatott, mint bármelyik Arabidopsis
szekvenciával. Ez nem meglepő, tekintve azt a tényt, hogy az AGO18 az evolúciósan fiatalabb
RNSi komponensek közé tartozik, és az eddigi irodalmi adatok alapján egyszikűspecifikusnak
bizonyult, tehát az igazán közeli ortológjai rizsben és kukoricában keresendők [9].
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A DCL és RDR gének esetében is az előzőekben ismertetett eljárást követtük, így ezen
szekvenciák számozása is a legközelebbi rokonokétól „öröklött”, nem folyamatos. Ahol két
árpa gén tűnt egymás legközelebbi homológjának, ott a velük legnagyobb mértékű szekvencia
azonosságot mutató ortológ nevét kapta mindkét variáns az „A” és „B” megkülönböztető
betűjelek kíséretében (pl.: HvRDR1A és HvRDR1B)
4.2 a feltételezett HvAGO, HvDCL és HvRDR fehérjék doménszerkezete, lokalizációjuk a
genomon
Az általunk vizsgált árpa szekvenciák – az előzetes méretbeli és szerkezeti szűrések
következményeként– megfeleltek az általános növényi AGO, DCL és RDR alapszabásnak [6].
Az AGOként azonosított felételezett árpa fehérjék a Pfam adatbázis szerint mind tartalmazták
a variábilis Nterminális Argonauta domént, középen az evolúciósan konzervatív PAZt (Piwi
ArgonautaZwille domén) és Cterminálison a Piwi domént (4. ábra). Ez utóbbi, ha
meghatározott aminosavpozíciókban a DDH/D katalitikus triádot tartalmazza, úgy a fehérje
rendelkezhet RNShasító, azaz slicer aktivitással. A megfelelő Arabidopsis fehérjékkel együtt
végzett többszörös szekvenciaillesztés során kiderült, hogy a DDH/D triád megléte minden
HvAGOra jellemző [6], [7], [9].
A HvDCLek doménszerveződése több kérdést is felvet az egyes fehérjék funkcióképességét
illetően. A HvDCL1 Nterminális helyzetben a többi árpa (és növényi) DCLlel ellentétben nem
DEADhelikázt kódolt, hanem egy olyan szekvenciát, amit a Pfam restrikciós endonukleáz
doménként értelmezett. A HvDCL3A Cterminálisáról pedig hiányzott az a duplaszálú RNS
kötő domén, melyet a fehérje működése szempontjából kiemelkedően fontosnak gondolunk (3.
ábra).
A növényi RDR fehérjék viszonylag egyszerű felépítésűek: egyetlen funkcionális doménjük a
4. ábrán zölddel jelölt RdRP [6]. Ez a HvRDR4 esetén a csonka volt (4. ábra).
Az árpa RNSi komponenseket kódoló gének közül a HvAGO6 és HvAGO7 a jelen genomverzió
(Hv_IBSC_PGSB_v2) alapján a 0val jelzett, nem karakterizált kromoszómára esik (5. ábra).
Ez a kromoszóma azon szekvenciák gyűjtőhelye, melyeket az árpa genomra valamilyen okból
nem térképezhetők, így valódi lokalizációjuk bizonytalan. A HvRDR1A és HvRDR1B mind
fizikai helyzetüket tekintve, mind szekvenciálisan igen közel állnak egymáshoz, feltehetően
tandem génduplikáció eredményei (5. ábra).
4.3 abiotikus stresszhatások vizsgálata, expresszióanalízis
Munkánk során kétféle abiotikus stressz, a hő és szárazság, illetve ezek kombinációjának
hatását vizsgáltuk fiatal árpanövényeken. Eredményeink azt mutatják, sem az egyhetes
vízmegvonás, sem a 40°Cos hőstressz nem viseli meg úgy a növényeket, mint a kettő
kombinációja: az ilyen módon kezelt árpák levelei elvesztették turgorukat, a csúcsukon
száradásnak indultak. Ennek ellenére sikerült jó minőségű RNSt kivonnunk még az ilyen
mintákból is.
Az összes RNSi elemre elvégzett szemikvantitatív PCR eredményeként elmondható, hogy
kifejezetten szárazságindukált gén nem volt köztük (7. ábra). Ez a jelenség többféleképpen is
magyarázható: i) nem volt elég erőteljes a szárazságstressz, hosszabb ideig tartó vízmegvonás
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kellett volna látványosabb expresszióváltozáshoz, ii) nincs olyan árpa RNSi komponens, mely
szárazságindukált lenne. A választ erre a kérdésre csak a hosszabb ideig szárazságstresszelt
árpanövényekből származó minták jelenthetik.
Hőindukciót négy esetben tapasztaltunk: a HvAGO2, HvAGO6, HvRDR2 és HvRDR6A
expressziója mind a hőstresszelt, mind a szárazság és hőstressz kombinációjával kezelt
mintákban látványosan nőtt. HvAGO6nál az abiotikus stresszek kombinációjának hatására egy
halvány, nagyobb molekulaméretű PCR fragment is megjelent (7. ábra). A szakasz izolálása és
az azt követő szekvenálás után kiderült, hogy az EnsemblPlantsben megtalálható rövidebb
AGO6 transzkriptvariánsok közül 3mal is tökéletes egyezést mutat. Ez alapján elképzelhető,
hogy a két stressz együttes hatása a HvAGO6 alternatív splicingját és szabályozását
eredményezi.
Az Arabidopsis AGO2ről már leírták, hogy többek között a duplaszálú DNStörések
javításában is szerepet játszik. Igen erős stresszhatásra képződhetnek közvetlen vagy közvetett
módon ilyen típusú DNShibák, így feltételezhetően a hőstresszelt árpákban is ezért nőtt
expressziója a HvAGO2nek [10], [11]. A másik három gén az RNSi DNSmetilációs
útvonalában szerepel. Ez az a mechanizmus, ami féken tartja a genomban kódolt
transzpozonokat, nehogy mozgásukkal „szétzilálják” a növény DNS állományát. Lúdfűben
számos hőindukált transzpozonról tudunk, így nem lenne meglepő, ha árpában is léteznének
hasonló szekvenciák [12], [13]. A HvAGO6, HvRDR2 és HvRDR6A indukciójával védekezhet
a növény a transzpozonok káros hatásai ellen.
Az összes RNSi komponens közül a legérdekesebb expressziós mintázatot a HvDCL4 mutatta.
Míg a 0 órás mintákban kivétel nélkül jelen volt a gén mRNSe, addig a 24 órásokból teljesen
eltűnt. Ez akár a gén fejlődési fázisspecifikus expressziójára is utalhat, ennek alátámasztására
vagy elvetésére a kísérletek további technikai és biológiai ismétlése szükséges.
A HvAGO1D, HvAGO11 és HvRDR6B a vizsgált körülmények közt nem expresszált. Mivel
csak fiatal árpalevelekből szedtünk mintát, így még nem jelenthető ki, hogy mind funkció
nélküli pszeudogének lennének, előbb meg kell bizonyosodnunk róla, hogy más szövetekben
(pl. fiatal szemtermés), más környezeti körülmények közt képződike róluk mRNS átirat.
Az előzőekben bemutatott eredmények tájékoztató jellegűek, ahhoz, hogy pontosabb képet
kapjunk az árpa RNSi komponenseiről, a kísérletek biológiai és technikai ismétlésére van
szükség, illetve a kísérleti paraméterek (PCRciklusszám, endogén kontroll gének)
finomhangolására.
A továbbiakban tervezzük a jelentős hőindukciót mutató RNSi komponensek CRISPR/Cas9
rendszerrel való kiütését, RNSi mutáns árpavonalak létrehozását, így következtethetnénk az
egyes fehérjék és genetikai útvonalak funkciójára. A stresszbiológiai vizsgálatok folytatásaként
biotikus stresszként búza törpülés vírust (WDV) alkalmazva szeretnénk újra elvégezni a jelen
tanulmányban bemutatott expresszióanalízist. Ezáltal megtudhatnánk, hogy vannake
vírusfertőzésre indukálódó RNSi gének árpában, és ha igen, akkor azok milyen szereppel
bírhatnak a növény biotikusstressz rezisztenciájában. A megszerzett információ birtokában
következtethetnénk, hogy melyek az árpa stresszrezisztenciájában kulcsfontosságú RNSi
komponensek és útvonalak, melyek manipulálásával akár ellenállóbb növények is nyerhetők.
Bioinformatikai eredményeinket angol nyelvű közleményként tervezzük megjelentetni, így
hozzáférhetővé válnának más kutatócsoportok számára is.
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PULSATILLA GRANDIS WENDER. ASZMAGOK SZÁMÁNAK
ÉS MÉRETÉNEK VIZSGÁLATA
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Absztrakt
A Pulsatilla grandis Wender. Közép-Európa ritka és veszélyeztetett évelő növénye, állományai
csökkenőben vannak, emiatt biológiájának és ökológiájának minél részletesebb ismerete
természetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű. Annak megválaszolására, hogy az
aszmagok számát és méretét miként befolyásolja a lelőhely, illetve az egyedeken lévő virágok
száma, 2016 tavaszán adatgyűjtést végeztem két P. grandis populációban. A kiértékeléshez
felhasználtam Németh (2016) adatait is, aki további 8 területet vizsgált. Mivel a P. grandis jóval
kisebb areával rendelkező faj, mint nyugati rokona, a P. vulgaris, ezért eredményeimet a P.
vulgaris-ról közölt adatokkal hasonlítottam össze. Az adatok kiértékelése SPSS statisztikai
csomaggal történt. Az átlagokat szórásanalízissel (One-Way ANOVA) vagy 2 független mintás
T-próbával hasonlítottam össze, és a Post Hoc tesztek közül a Tukey HSD tesztet használtam. A
vizsgált területeken az átlagos (normál méretű+léha) aszmagszám, a normál méretű/léha
aszmagok aránya, a normál méretű és a léha aszmagok hossza és szélessége és a normál méretű
és a léha aszmagok repítőszőrének hossza területenként szignifikánsan eltért. Az egyedeken
(geneteken) lévő terméscsoportok száma nem befolyásolta a normál méretű aszmagok átlagos
számát, és az az átlagos szárhossztól is függetlennek bizonyult. Ez a változékonyság a faj
nagyfokú alkalmazkodóképességére enged következtetni. A P. grandis növényeken végzett
megfigyeléseket összehasonlítva a P. vulgaris-ra vonatkozó eredményekkel elmondható, hogy a
terméscsoportonkénti aszmagszám, a normál méretű és a léha aszmagok terméscsoportonkénti
száma, és az aszmagok (normál méretű és léha) átlagos hossza is jelentősen nagyobb a P.
grandis esetében. A P. grandis növényeken termésképzéskor mért szárak átlagos hossza, illetve
az aszmagok repítőkészülékének átlagos hossza szignifikánsan nem tér el a P. vulgaris-ról
közölt adatoktól. Fenti megfigyelések hozzájárulnak a faj biológiájának részletesebb
megértéséhez, a P. grandis és P. vulgaris fajok közötti különbségek feltárásához. Ezen ismeretek
alapján a faj védelmi stratégiája is kidolgozhatóvá válik.
Kulcsszavak: Pulsatilla grandis, Pulsatilla vulgaris, aszmag, léha magok, repítőkészülék
hossza
1. Bevezetés
A Pulsatilla grandis Wender. KözépEurópa ritka és veszélyeztetett évelő növénye [1],
állományai csökkenőben vannak, emiatt biológiájának és ökológiájának minél részletesebb
ismerete természetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű.

299

Legnagyobb populációival Magyarországon találkozhatunk [2], de jelentős állományok
találhatóak a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Ausztria pannon régiójában. Elterjedési
területének déli és keleti részén előfordul Szlovéniában, Horvátországban, Romániában,
Szerbiában, BoszniaHercegovinában, Moldáviában és Ukrajnában. Utóbbi országokban
(különösen Horvátországban) a P. grandis nagyon ritka, és a legtöbb országban veszélyeztetett
fajnak minősül [3]. A Dunántúli és Északiközéphegységben, valamint a DélDunántúlon
szórványos előfordulású, a NyugatDunántúlon, a Nagyés a Kisalföldön pedig ritka [4].
Magyarországi állományát 2009ben 45,5 millió egyedre becsülték.
Mivel a P. grandis viszonylag kevés országot érintő, kisebb areával rendelkező faj, mint nyugati
rokona, a P. vulgaris, ezért a fajra vonatkozó adatok meglehetősen kis számban állnak
rendelkezésre.
A P. grandist az európai flóramű, a Flora Europaea [5] nem ismeri el önálló fajnak, hanem a
P. vulgaris alfajának definiálja (P. vulgaris subsp. grandis Zam.). A két taxon (P. vulgaris és P.
grandis) közötti különbségnél a vonatkozó irodalom csupán a különböző időben megjelenő
tőleveleket, és a levéllemezek különböző mértékű osztottságát említi [6]. Nem találtam adatot
sem a P. grandis aszmagjairól, sem a két faj aszmagjainak esetleges különbségeiről vagy
hasonlóságáról. Jelen tanulmányban a két taxon terméscsoportjainak jellemzőit kívánom
összehasonlítani. A tanulmány másik célja az volt, hogy megvizsgáljam, hogy a P. grandis
aszmagok számát és méretét, illetve az aszmagokon lévő repítőszál hosszát milyen mértékben
befolyásolja a lelőhely, illetve az egyedeken lévő virágzati szárak száma.
2. Irodalmi áttekintés
2.1. Pulsatilla grandis
A Pulsatilla grandis a Ranunculaceae családba tartozik. Természetvédelmi szempontból fontos,
Natura 2000 jelölőfajról van szó [25]. Európa  szerte visszaszorulóban van, populációit
elsősorban az élőhelyek művelésbe vonása, és a kaszálás felhagyása miatti szukcesszió
veszélyezteti [1].
A generatív szaporodás genetikai és evolúciós szempontból is elengedhetetlen. Hozzájárul az
egyedek populáción belüli, és a különböző populációk közötti genetikai variabilitásához [24].
Emiatt fontosak a termésképzéssel kapcsolatos információk.
A termésképzés egyrészt bizonyos abiotikus erőforrások rendelkezésre állásától (pl.
tápanyagok, víz, fény) [11] [12], másrészt a megporzás sikerességétől függ [13]. Habár
ismereteink a P. grandis-ra ható abiotikus tényezőkről hiányosak, az bizonyos, hogy a
megporzóknak is nagy jelentőségük van [3].
Németh [7] 2015ben végzett vizsgálatokat P. grandis aszmagokon. Az életképes és a léha
aszmagokat nyolc területen számlálta, az életképes aszmagok hosszát és szélességét öt területen
mérte. Az összes számlált terméscsoport közül a terméscsoportonkénti legkevesebb aszmag 78,
a legtöbb pedig 245 volt (átlag 152,5). Eredményei szerint a különböző lelőhelyek hatása az
életképes aszmagok átlagos számára, az aszmagok átlagos számára, az életképes /léha
aszmagok arányára, és az életképes /összes aszmagok arányára nézve szignifikáns volt. A
különböző lelőhelyek hatása az életképes aszmagok átlagos hosszára nem volt szignifikáns,
viszont az életképes aszmagok átlagos szélességére nézve szignifikáns volt.
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2.2. Pulsatilla vulgaris
Hensen és mtsai. [14] és Walker és Pinches [15] megfigyelései szerint a P. vulgaris virágzó
szárának magassága a terméshozás időszakában 40 cmig terjed. Walker [6] átlagban 18,4 cm
es szármagasságot figyelt meg termésképzéskor.
Kratochwil [16] által 1985ben vizsgált P. vulgaris termések átlagosan 61 aszmagot
tartalmaztak. Wells és Barling [17] megfigyelései szerint a terméscsoportonkénti és az
egyedenkénti aszmagok száma is jelentősen változik. Vizsgálataikban az aszmagok száma
terméscsoportonként 2374 között változott, egyedenként átlagosan 46ot figyeltek meg. Nem
minden aszmag volt életképes. Azokat a kisebb méretű aszmagokat, melyek nem tartalmaztak
embriót, leggyakrabban a terméscsoport közepében találták. Két brit populációban 13,4, illetve
8,44 terméketlen aszmagot jegyeztek fel terméscsoportonként. Warden [18] átlagosan 62
aszmagot talált terméscsoportonként, amelyek közül kb. 3035 volt életképes. Svédországban
Widén és Lindell [19] átlagban 18 és 28 életképes (sértetlen) aszmagot jegyzett fel két
lelőhelyen, kizárva a magfúró rovarok általi aszmagkárt [6].
Walker [6] és Hensen és mtsai. [14] szerint az aszmagok 23 mm, Wells és Barling [17] szerint
átlagosan 4 mm hosszúak.
A bibeszálak a virágzás alatt 0,71,2 cm hosszúak. A sikeres megtermékenyítés után
meghosszabbodnak (2,9  5 cm, átlagban 34 cm) [16]. Wells és Barling [17] 2,8 cmes
hosszúságot, MüllerSchneider [20] pedig 36 cmes hosszúságot ad meg. Walker [6] és Hensen
és mtsai. [14] szerint az aszmagok 3,55 cm hosszú tollszerű bibeszállal rendelkeznek.
3. Anyag és módszer
3.1. A vizsgált faj
A P. grandis kora tavasszal virágzó évelő. Szárai 312 cmesek, terméséréskor erősen
megnyúlnak. A porzók élénk sárga színűek, a lepelhez hasonló színű, lila bibék a virág fejlődése
során tollas repítőkészülékké alakulnak, és minden egyes aszmagnál függeléket képeznek.
Ennek a repítőszőrnek több előnye van: elősegíti mind a szél általi terjesztést, mind egy olyan
higroszkópikus mozgást, amely lehetővé teszi a termés nyílt talajfelszínbe való befúródását [8].
Az aszmagok aszmagcsomó (aszmagcsoport) termést alkotnak, és május elejéig érnek be [3]
[9] [10].
3.2. A vizsgálat módszere
A megfigyeléseket 2016. évben végeztem Balatonalmádi és Bakonykoppány határában (1.
táblázat), amikor a teljes területen kizárólag terméses P. grandis növények voltak.
Balatonalmádiban 27, Bakonykoppányban pedig 25 aszmagcsoportot vizsgáltam. A szárak
magasságát, a normál méretű és a léha aszmagok számát helyben mértem és számoltam. A
szárak magasságát a talajfelszíntől a lepellevelek alapi részéig mértem. Az aszmagok
számlálásánál azokat 2 csoportra osztottam: ún. normál méretű és léha aszmagokra. Az
életképesség igazolását mikroszkopikus vizsgálat nem követte, a 2 csoport elkülönítése csupán
szemre és tapintásra történt. A teljesen kifejlett („normál méretű”) aszmagokat könnyen meg
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lehetett különböztetni a fejletlenektől, a léha magok szemmel láthatóan kisebbek és
könnyebbek, és jelentősen kisebb bibeszállal rendelkeznek. Minden egyes vizsgált
terméscsoportnál feljegyeztem, hogy az mennyi virágot hozó egyedről származott. A
terméscsoportok számának hatását a két területet összevonva értékeltem ki.
Minden terméscsoportból véletlenszerűen kiválasztva begyűjtöttem 5 csíraképes és 5 léha
aszmagot (mindegyiket repítőkészülékkel együtt), további mérések céljából. Az aszmagokat
szobahőmérsékleten legalább 3 hétig szárítottam, majd azt követően mértem. A mérések során
digitális tolómérővel megmértem az aszmagok hosszát, szélességét és a repítőkészülék hosszát.
Németh [7] 2015ben 8 mintavételi helyen végzett hasonló vizsgálatokat P. grandis
aszmagokon, az életképes és a léha aszmagokat 8 területen (Koldustelek [Berhida], Csatár
hegy [Veszprém], Betekints völgy [Veszprém], Hajagoshegy [Tótvázsony], Bogoma [Pécsely],
Kesellő [Gyenesdiás], Gyötrős [Cserszegtomaj], Csókakő [Keszthely]) számlálta, míg az
életképes aszmagok hosszát és szélességét 5 területen (Bogoma, Csatárhegy, Koldustelek,
Hajagoshegy, Keszthelyihegység) mérte (1. táblázat). A Keszthelyihegységből származó
aszmagok a Gyötrősön, Csókakőn (Cserszegtomaj) és a Kesellőhegyen (Gyenesdiás) gyűjtött
aszmagok keverékét tartalmazta. Az adatsorokat rendelkezésemre bocsátotta (életképes és léha
aszmagok száma, és az életképes magok szélességének és hosszúságának mérete), melyeket
jelen tanulmányban felhasználtam. Mivel az aszmagok életképességének mikroszkópikus
vizsgálatára Németh [7] tanulmányában sem került sor, jelen dolgozatban a Németh [7]től
átvett életképes aszmagok adatait is „normál méretű” aszmagokként említem.
Az átlagokat szórásanalízissel (OneWay ANOVA) vagy 2 független mintás Tpróbával
(Independent Samples Test) hasonlítottam össze, és a Post Hoc tesztek közül a Tukey HSD
tesztet használtam. Az adatok kiértékelése SPSS statisztikai csomaggal történt. Amennyiben a
statisztikai programcsomag által számított szignifikancia (p érték) 0,05nál kisebb, a
különbséget szignifikánsként értelmezem.
4. Eredmények
A vizsgált területeken megfigyelt adatokat összesítve a 2. táblázat tartalmazza. A normál méretű
aszmagok aszmagcsoportonkénti száma 15 és 226 db között volt (átlag 94,03). Az
aszmagcsoportonkénti léha aszmagok száma 0 és 181 között változott (átlag 47,89). Az
aszmagcsoportonkénti aszmagszám (vagyis a normál méretű +léha aszmagok száma) 74245
db volt (átlag 141,92). Az aszmaghossz (vagyis a normál méretű +léha aszmagok hossza) 1,8
és 5,9 mm között változott (átlag 4,26). A repítőszőr hossza 0,35,4 cm (átlag 3,2), a szárhossz
pedig 22,543,8 cm volt (átlag 30,77).
1. táblázat: Pulsatilla grandis szárának és aszmagjainak adatai
vizsgált
mintaelemszám
min.
max.
átlag
populációk
száma
normál
méretű 15
226
94,03
10
153
aszmagok (db)
léha aszmagok (db) 0
181
47,89
10
153
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aszmag szám (db)
aszmag hossz (mm)
repítőszőr
hossza
(cm)
szár hossza (cm)

74
1,8
0,3

245
5,9
5,4

141,92
4,26
3,2

10
2
2

153
321
321

22,5

43,8

30,77

2

64

A szórásanalízis eredménye szerint az aszmagok (normál méretű +léha) átlagos száma
területenként szignifikánsan különbözik (p=0,000). A Post Hoc teszt szerint a területek négy
csoportba sorolhatók, melyekben az átlagos értékek nem különböznek szignifikánsan (3.
táblázat). A csoportok között nagy az átfedés, enyhe átmenet mutatható ki a területek között. A
szélsőségek közötti (Hajagoshegy és Koldustelek) különbségek nyilvánvalók, melyek között
vannak hasonló átlaggal rendelkező területek.

Hajagos
hegy
Kesellő
Csókakő
Gyötrős
Bogoma
Vörös
hegy
Csatár
hegy
Kassai
legelő
Betekints
völgy
Koldus
telek

97,86a

88,42b 4,96a,b

109,70a,b
174,50c,d
145,82a,b,c
136,35a,b,c

49,62a
89,59b 4,99a,b
91,20b
78,91b 4,80a,b

137,19a,b,c

45,90a 4,96a,b

0,88b

137,55a,b,c

76,75b 5,06b

1,11d

153,18b,c,d

52,97a 4,64a

0,76a

158,40b,c,d

79,57b

196,14d

75,77b 4,69a,b

aszmagok
léha
szélessége (mm)

aszmagok
léha
hosszúsága (mm)

aszmagok
léha
repítőszőre (mm)

normál méretű /
összes aszmag arány
(%)
méretű
normál
aszmagok hosszúsága
(mm)
méretű
normál
aszmagok szélessége
(mm)
méretű
normál
aszmagok repítőszőre
(mm)

aszmag
szám

terület

2. táblázat: Pulsatilla grandis aszmagokra vonatkozó eredmények (Tukey HSD
teszt szerint)

0,97b,c
0,94b,c
0,99c
39,81a

26,32a

3,81a

0,43a

36,59b

23,29b

3,50b

0,52b

1,01d

A szórásanalízis eredménye szerint a normál méretű /összes aszmag aránynál a területek között
szignifikáns különbség mutatható ki, a Post Hoc teszt (Tukey HSD) alapján két csoport
különíthető el: az első csoportba Balatonalmádi, Kesellő és Bakonykoppány tartozik, a második
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csoportba pedig Berhida, Csatárhegy, Pécsely, Betekintsvölgy, Tótvázsony, Csókakő és
Gyötrős.
Szignifikáns különbség van területenként mind a normál méretű aszmagok hosszúságának,
mind pedig szélességének átlagértékében. A Tukeyteszt a hosszúság esetén két meglehetősen
átfedő csoportot különböztet meg, melyekben élesen elkülönül Bakonykoppány és Csatárhegy,
a többi terület e két terület között helyezkedik el, és hasonlóak egymáshoz. Az aszmagok
szélessége szerint négy csoport különböztethető meg, ezek közül is Bakonykoppány és a
Csatárhegy különül el élesen, a többi terület hasonló egymáshoz.
A Bakonykoppányban és Balatonalmádiban mért normál méretű és léha aszmagok repítőszőrét,
illetve a léha aszmagok szélességét és hosszúságát összehasonlítva területenként a 2 mintás T
próba eredménye szerint a területek szerinti különbségek minden esetben szignifikánsak (4.
táblázat).
4. táblázat: Pulsatilla grandis aszmagok adatai (az egyes terméscsoportokból származó 5
elemű mintákból számított átlagok alapján)
területek
mintaelemszám normál
léha
léha
léha
(n)
méretű
aszmagok aszmagok aszmagok
aszmagok repítőszőre átlag
átlag
repítőszőre átlag (cm) hosszúsága szélessége
átlag (cm)
(mm)
(mm)
Balatonalmádi
36
3,98
2,63
3,81
0,42
Bakonykoppány 28
3,66
2,32
3,49
0,21
A szórásanalízis eredménye szerint az egyedeken lévő terméscsoportok számának nincs
kimutatható szignifikáns hatása (p=0,152) sem a normál méretű aszmagok átlagos számára,
sem az átlagos szárhosszra (p=0,190) (5. táblázat). Az 1 virágot hozó egyedek száma 43 volt, 2
virággal 12 egyed rendelkezett, a 3 virágot hozó egyedek száma pedig 9 volt.
5. táblázat: Pulsatilla grandis aszmagok terméscsoportonkénti átlagos száma és átlagos
szárhossza az egyedenkénti terméscsoportszámok függvényében
terméscsoportok
száma/egyed

mintaelemszám

1
2
3

43
12
9

normál
méretű
aszmagok
terméscsoportonkénti
átlagos száma (db)
74,56
64,83
56,22

átlagos szárhosszúság (cm)

30,69
32,55
28,75

5. Eredmények értékelése
Összegzésként elmondható, hogy a vizsgált területeken az átlagos aszmagszám, a normál
méretű /léha aszmagok aránya, a normál méretű és a léha aszmagok hossza és szélessége, a
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normál méretű és a léha aszmagok repítőszőrének hossza területenként szignifikánsan eltér. Az
egyedeken lévő terméscsoportok számának nem volt kimutatható szignifikáns hatása (p=0,152)
sem a normál méretű aszmagok átlagos számára, sem az átlagos szárhosszra. Ennek oka az is
lehet, hogy kettő (n=12) ill. három (n=9) terméscsoportot tartalmazó egyed kevés volt a
mintában.
Az aszmagok hosszúsága és szélessége esetén kapott csoportok közül élesen elkülönül
Bakonykoppány és Csatárhegy, a többi terület e két terület között helyezkedik el, és hasonlóak
egymáshoz. Így tehát az aszmagok átlag hosszúsága és szélessége Bakonykoppányban volt a
legkisebb, és Csatárhegyen a legnagyobb. Ez az eredmény nincs összefüggésben a
populációmérettel (1. táblázat).
Az irodalomban fellelhető adatok nem említik, hogy az életképes és léha kifejezések alatt mit
értenek, hogyan különböztették meg ezt a 2 csoportot, és a szemrevételezést követtee
mikroszkópikus vizsgálat. Ezért amikor saját eredményeimet összehasonlítom az irodalmi
adatokkal, a normál méretű aszmagokat életképes aszmagokként értelmezem.
Saját eredményeimet összevetve Németh [7] eredményeivel megállapítható, hogy az aszmagok
terméscsoportonkénti átlagos száma, a normál méretű /összes aszmag aránya és a normál
méretű aszmagok átlagos szélessége területenként mindkét esetben szignifikánsan eltér. Meg
kell jegyezni, hogy a normál méretű és léha aszmagok elkülönítése minden esetben tapintásra
és szemre történt, és mikroszkopikus vizsgálat nem követte, így megítélésük szubjektív.
A normál méretű aszmagok átlagos hosszúsága saját eredményeim szerint területenként
szignifikánsan különbözik, Németh [7] eredményei viszont nem mutatnak szignifikáns eltérést.
Ennek egyik oka módszertani különbség is lehet; megfigyeléseim szerint az aszmagok a szedést
követő első három hétben jelentősen zsugorodnak, a zsugorodás mértéke és iránya
aszmagonként különböző. Másik lehetséges oka lehet, hogy Németh [7] területenként 20
mintaelemszámmal (aszmaggal) dolgozott, mely csak kis mértékben fedte le a területeket.
Harmadrészt Németh vizsgálatai 2015ben történtek, lehetséges, hogy az évjárat is befolyásoló
tényező.
Az irodalmi adatok összevetése saját eredményeimmel az 5. táblázatban látható. A virágszárak
két területen mért átlagos hossza termésképzéskor 30,77 cm volt, mely érték a P. vulgarisnál
Hensen és mtsai. [14] és Walker és Pinches [15] által megfigyelt értékkel (40 cmig)
összhangban van, de a Walker [6] által megfigyelt 18,4 cmnél jóval magasabb.
5. táblázat: Pulsatilla vulgaris és Pulsatilla grandis szár és aszmagok jellemzőinek
összehasonlítása

szár (cm)
aszmagok
száma

P. vulgaris
(irodalmi adatok)
40 cm [14]
40 cm [15]
átlag = 18,4 [16]
61 [16]
2374 [17]
62 [18]
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P. grandis
(saját eredmények)
átlag = 30,77 (22,543,8)

átlag = 141,92 (74245)

léha aszmagok
száma
normál méretű
aszmagok
száma
aszmagok
hossza (mm)

13,4 és 8,44 [17]

átlag = 47,89 (0181)

3035 [17]
18 és 28[19]

átlag = 94,03 (15226)

4 [17]
átlag = 4,26 (1,85,9)
23 [6; 14]
2,95 (átlag 34) [16]
átlag = 3,2 (0,35,4)
repítőkészülék
2,8 [17]
hossza (cm)
3,55 [6; 14]
36 [20]
Forrás: [6;14;15;16;17;18;19;20] és saját adatok
A terméscsoportonkénti aszmagszám 10 területen átlagosan 141,92 volt, mely lényegesen
magasabb, mint a P. vulgaris esetében Kratochwil [16] (61 db), Wells és Barling [17] (2374
db), és Warden (2001) (62) által megfigyelt aszmagszámok.
A normál méretű aszmagok terméscsoportonkénti száma 10 területen számlálva átlagosan 94,03
volt, mely szintén jelentősen magasabb, mint amit Warden [18] (3035 db) és Widén és Lindell
[19] (18 és 28 db) tanulmányaiban a P. vulgaris esetében megfigyelt. (Widén és Lindell [19]
ráadásul kizárták a magfúró rovarok által okozott károkozást.)
A léha aszmagok terméscsoportonkénti száma 10 területen átlagosan 47,89 volt, mely szintén
jóval magasabb, mint amit Wells és Barling [17] P. vulgaris növényeken megfigyelt (13,4 és
8,44 db).
Az aszmagok átlagos hossza 2 területen vizsgálva 4,26 mm volt, mely nagyobb érték, mint amit
Walker [6] és Hensen és mtsai. [14] (23 mm) és Wells és Barling [17] (4 mm) megfigyelt P.
vulgaris aszmagok esetében.
Az aszmagok repítőszálának átlagos hossza 2 területen 3,2 cm volt, mely megegyezik a P.
vulgarisnál Kratochwil [16] (2,95 cm), MüllerSchneider [20] (36 cm), Walker [6] és Hensen
és mtsai. [14] által mért adatokkal, de Wells és Barling [17] (2,8 cm) eredményeihez képest
nagyobb.
Következtetések
Annak ellenére, hogy a tavasszal fejlődő aszmagcsoportok nagyrészt normál méretű
aszmagokat tartalmaznak, a P. grandis populációk száma folyamatosan csökkenő tendenciát
mutat.
Az átlagos aszmagszám (normál méretű + léha), a normál méretű /léha aszmagok aránya, a
normál méretű és a léha aszmagok hossza és szélessége, a normál méretű és a léha aszmagok
repítőszőrének hossza területenként szignifikánsan eltért. Ez a változékonyság arra enged
következtetni, hogy a P. grandis a különböző termőhelyekhez a fenti tényezők kialakításának
megválasztásával (is) alkalmazkodik.
A virágzás után a szár megnyúlása miatt az érett aszmagok magasabbra kerülnek, mint a
környező növényzet szintje, ez segíti az aszmagok szél általi távolabbra szóródását.
Valószínűsíthető, hogy ennek ellenére mégis alacsony az aszmagok szél általi szétszóródásának
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lehetősége, amit Tackenberg és mtsai [21] a P. vulgaris esetében is leírtak. A szél általi
szétszóródást, és az aszmagok befúródását a talajba több tényező is gátolhatja. Előfordulhat,
hogy a repítőszőrök összegabalyodnak, vagy megakadnak a környező növényzetben, és így az
aszmagok nem érik el a talajt.
Annak megválaszolására, hogy a P. grandis aszmagjainak és szárának jellemzőit miként
befolyásolja az évjárat, további vizsgálatok szükségesek.
A természetes és féltermészetes száraz gyep közösségek és azok jellemző növényfaj összetétele
napjainkban folyamatos fenyegetésnek vannak kitéve, pl. a túlzott legeltetés, a talajerózió, az
agrokemikáliák használata, vagy az erdőtelepítés által. A ritka és veszélyeztetett fajok
megőrzésének érdekében az adott faj biológiájának és ökológiájának minél részletesebb
ismerete nélkülözhetetlen. Fenti megfigyelések hozzájárulhatnak a faj biológiájának
részletesebb megértéséhez, a P. grandis és P. vulgaris fajok közötti különbségek feltárásához,
és ezen keresztül védelmi stratégiájuk kidolgozásához.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki Bódis Juditnak és Galambos Istvánnak, akik tanácsaikkal, ötleteikkel
hozzájárultak jelen cikk megírásához. A publikáció elkészítését a EFOP3.6.3VEKOP16
201700008 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Irodalomjegyzék:
[1] Kaligaric, M., Skornik, S., Ivancic, A., Rebeusek, F., Sternberg, M., Kramberger, B., Sencic,
L.: Germination and survival of endangered Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) after artificial
seeding, as affected by various disturbances. Israel Journal of Plant Sciences, 54, 2006. 9–17.
[2] Dostalova, A., Király G.: Pulsatilla grandis. Letöltve 2017.11.26án, a The IUCN Red List
of Threatened Species weboldalról: http://www.iucnredlist.org/details/162014/0
[3] Sauberer, N., Panrok, A.: Verbreitung und Bestandessituation der Großen Kuhschelle
(Pulsatilla grandis) am Alpenostrand in Niederösterreich und Wien. – Biodiversität und
Naturschutz in Ostösterreich. BCBEA 1/2, 2015. 262289.
[4] Bartha D. (szerk.): Természetvédelmi növénytan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 2012
[5] Tutin, T. G. és mtsai: Flora Europaea Volume 15 on CDRom. Cambridge University Press.
2001
[6] Walker, K.: Pulsatilla vulgaris (L.) Mill. 2011. Letöltve 2018.03.02án, a SCRIBD
weboldalról: https://www.scribd.com/document/296701252/Pulsatillavulgaris
PlantlifedossierFINALApr11pdf
[7] Németh N.: A leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) aszmagcsoportjainak vizsgálata.
Szakdolgozat. 2016. Kézirat. Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytudományi és
Biotechnológiai Tanszék.
[8] Zimmermann, W.M.: Pulsatilla, Werden und Wandeln einer Gattung
(Genetische Untersuchungen an Pulsatilla IX). Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwis
senschaftlicher Kenntnisse in Wien 103,1963. 99–122.
[9] Farkas S.(szerk): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 1999
307

[10] Kerekes O.: A vadkizárás hatásainak vizsgálata a Pécselyimedence leánykökörcsin
állományára. Szakdolgozat. 2013. Kézirat. Gödöllő, Szent István Egyetem.
[11] Bawa, K. S. (1980): Evolution of dioecy in flowering plants. Ann. Rev. Ecol. Syst.
11,1980.1539.
[12] Lee, T. D., Bazzaz, F. A.: Regulation of fruit and seed production in an annual legume
Cassiafasciculata. Ecology 63 (5),1982.13631373.
[13] Bierzychudek, P.: Pollinator limitation of plant reproductive effort. Amer. Nat. 117,1981.
838840.
[14] Hensen, I., Oberprieler, C., Wesche, K.: Genetic structure, population size, and seed
production of Pulsatilla vulgaris (Ranunculaceae) in Central Germany. Flora, 200, 2005. 3–14.
[15] Walker, K. J., Pinches, C. E.: Reduced grazing and the decline of Pulsatilla vulgaris Mill.
(Ranunculaceae) in England, UK. Biological Conservation, 144, 2011. 30983105.
[16] Kratochwil, A.: Zur Bestäbungsstrategie von Pulsatilla vulgaris MILL. Flora, 181,1988.
261324.
[17] Wells, T. C. E.; Barling, D. M.: Pulsatilla vulgaris Mill. (Anemone Pulsatilla L.).The
Journal of Ecology, Vol. 59, No. 1,1971. 275292.
[18] Warden, K.: An investigation into techniques for the propagation and augmentation of a
wild population of pasqueflower, Pulsatilla vulgaris, Miller, including observations on the
reproductive biology of the species. Unpublished MSc thesis, University of Reading.2001
[19] Widén, B. & Lindell, T.: Flowering and fruiting phenology in two perennial herbs,
Anemone pulsatilla and A. pratensis (Ranunculaceae). Symbolae Botanicae Upsaliensis
31,1996. 145158.
[20] MüllerSchneider, P.: Verbreitungsbiologie der Blütenpflanzen Graubündens. Veröff.
Geob. Inst. Rübel 85,1986. 1263.
[21] Tackenberg, O., Posclod, P., Bonn, S.: Assessment of wind dispersal potential in plant
species. Ecol. Monogr. 73,2003. 191205.
[22] Dövényi Z. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. II. átd. bőv. kiad. MTA
Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.2010
[23] Király G. (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Aggteleki Nemzeti Park lgazgatóság, Jósvafő.
2009.
[24] Charlesworth, D. & Charlesworth, B.: Inbreeding depression and its evolutionary
consequences. Ann Rev Ecol Syst. 18(1), 1987. 237–268.
[25] Randic, M., Brkljacic, A., Lukac, G., & Kremer, D. (2013). New localities of rare
NATURA 2000 species: Pulsatilla grandis Wender., Genista holopetala (Koch) Bald. and
Cypripedium calceolus L. in the NW Dinarides in Croatia. Natura Croatica, 22(1), 2013. 95
109.
Lektorálta: Dr. Cservenka Judit, kutatási szakreferens, Balatonfelvidéki Nemzeti Park
Igazgatósága

308

Földtudományi szekció

309

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TOKAJ-HEGYALJA ÉS FELSŐ
BODROGKÖZ TELEPÜLÉSEI KÖZÖTT A PÁLYÁZATOK
TÜKRÉBEN. AZ EURORÉGIÓK ÉS A HU-SK PROGRAM
JELENTŐSÉGE
Drotár Nikolett
Debreceni Egyetem, Földtudományok Doktori Iskola, PhD hallgató
drotar.nikolett0411@gmail.com

Absztrakt
Kutatásom témáját két olyan térség képezi, melyek egykor összetartoztak, mára azonban két
külső perifériává váltak. Tokaj-Hegyalján, és Felső-Bodrogközben a munkanélküliség, az
elvándorlás, és a települések lakosságának elöregedése figyelhető meg. A településeken élő
lakosság gazdasági és társadalmi problémákkal küzd. A hátrányos helyzetből származó
problémák egyik megoldása lehet a határon átnyúló együttműködési programokban való
részvétel. 2007-2013 között 7 gazdasági és 10 turisztikai pályázat valósult meg a két vizsgált
területen. A periférikus térségeknek egyik kitörési pontja lehet a turizmus, ezért a
tanulmányomban a gazdasági pályázatok mellett a turisztikai pályázatoknak a hatásait is
vizsgáltam. A primer és szekunder kutatás alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a két
vizsgált térségben, a turisztikai fejlesztések a lakosság életminőségének a javítását szolgálta. A
gazdasági fejlesztések során nem épült új terméket létrehozó beruházás.
Kulcsszavak: együttműködés, hátrányos helyzet, fejlesztés, HU-SK program
1.

Bevezetés

A történelem folyamán a határok szerepe és funkciója folyamatosan változott. Kezdetben a
birodalmakat természetes határok védték, majd egyre inkább előtérbe kerültek a mesterségesen
meghúzott határvonalak. A trianoni határok meghúzásával, hazánkban olyan területeket
választottak ketté, mely gazdasági és etnikai szempontból is egységes volt. A határok
meghúzása negatívan érintette az országhatárok mentén elhelyezkedő területeket. Külső
perifériák jöttek létre, melyek hátrányos helyzetűek, gazdasági és társadalmi problémákkal
küszködnek. Az egyre nagyobb mértékű gazdasági különbségek kiküszöbölésére, pályázati
lehetőségekkel igyekeznek az elmaradott térségeket fejleszteni.
A támogatásoknál, a határon átnyúló együttműködések, az egyik legjobb példája két külső
periféria fejlesztésére. Ezen pályázatok célja a határ mentén élők gazdasági integrációja, a
harmonikus fejlődés biztosítása, és a területi különbségek csökkentése. [1]
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Tanulmányomban két olyan térséget választottam ki, mely egykor összetartozott, az
összetartozás nyomai pedig mind a mai napig fellelhetőek. Mi sem bizonyítja jobban a
települések kapcsolatát, mint hogy a Tokaji borvidékhez 7 szlovák település tartozik
(Kistoronya, Nagytoronya, Csörgő, Szlovákújhely, Szőlőske, Nagybári, Csarnahó). A szlovák
idegenforgalomnak az értékét növeli, hogy a magyarországi része a borvidéknek az UNESCO
világörökség részét képezi. [2]
A kutatásom során, a gazdasági fejlesztések mellett, éppen ezért fontosnak ítéltem meg a
turisztikai fejlesztések vizsgálatát is. A két vizsgált térség elszigetelt, a lakosság jövedelme
jóval alacsonyabb az országos átlagnál. Mindezek a tényezők a területről való elvándorlást
erősítik. Ennek a folyamatnak a megállításában lehet segítség a határon átnyúló
együttműködések tevékenysége. A tanulmány készítése során a következő kérdések
fogalmazódtak meg, a fejlesztésekre vonatkozóan:
o Létrehoztak-e új turisztikai elemet a pályázati forrásokból, amely a vendég
érkezések számának növeléséhez járul hozzá?
o A gazdasági fejlesztések enyhítették-e a munkanélküliséget a két térségben?
o Hosszútávon működőképes-e a határon túli együttműködés a települések
között?
A kérdések alapján a következő a hipotézisem: Az elmúlt tervezési ciklusban megvalósult
turisztikai fejlesztések nem hoztak létre új turisztikai vonzerőt, amely a térségek egyediségét
hangsúlyozná, maximum a látnivalók számát bővítették. A gazdasági fejlesztéseknél, nem
történ olyan beruházás, mely piacképes helyi termék előállítását segítette volna.
2.

A Zemplén Eurorégió

A határon átnyúló együttműködések Európában, az 1950-es évektől kezdett el előtérbe kerülni.
Az Európai Unió kialakulásához vezető úton, mindenki számára fontossá vált, hogy a hátrányos
helyzetű térségeket támogatni kell, ahhoz, hogy az Unió fejlődni tudjon. Az 1960-as években
létrejöttek az Eurorégiók, melyeknek célja, a határ mentén élő népesség jólétének a javítása,
illetve a térségek gazdasági fejlődésének biztosítása. [3]
A Zemplén Eurorégió 2004-ben alakult meg, 5 magyarországi kistérség (Sátoraljaújhely,
Szerencs, Tokaj, Sárospatak, Cigánd) és 9 szlovák mikro régió (Hegyalja, Kosko, Felsőung,
Alsóung, Tiszahát, Ticce, Tokaj, Buród, Tarbucka) képezi a területét. Az alapító okirat célja, a
határ menti térségek összehangolt fejlesztési programjainak kidolgozása, és megvalósítása.
Természetesen a prioritás a gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseken, a tőkevonzó képesség
növelésén, és a versenyképesség létrehozásán alapszik.
A Zemplén Eurorégió két központja Sátoraljaújhelyen, és Királyhelmecen működik. [4]
Zemplén Eurorégió céljai:
•
•

gazdasági alapok erősítése
vállalkozói infrastruktúra fejlesztése
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•
•

tőkevonzó képesség javítása
határ menti együttműködés informatikai és marketing szempontú fejlesztése

Javasolt intézkedések:
• határ menti együttműködés szervezeti centrumainak az erősítése
• határ menti térségek marketingtevékenységének elindítása
• közös infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztések megvalósítása
• határ menti települések közötti kulturális és cserekapcsolatok fejlesztése

v
v

v
v

v
v

Zemplén Eurorégió központjai

v
v

2007-2013 között megvalósult
v turisztikai pályázatok
v
2007-2013 között megvalósult gazdasági
pályázatok

1. számú térkép: A vizsgált területek közös pályázatai
Forrás: http://www.zrva.hu/euroregio_elemei/zeur_terkep.pdf
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3.

Tokaj-Hegyalja és a Felső-Bodrogköz gazdasági és turisztikai bemutatása

Tokaj-Hegyaljához közigazgatásilag 27 település tartozik, ezek között városi ranggal
rendelkezik Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tokaj, Szerencs és Abaújszántó. A Felső-Bodrogköz
térségéhez közigazgatásilag 30 település tartozik, a vonzáskörzeti központ Királyhelmec.
Település földrajzilag a két térséget az aprófalvas, vidéki településhálózat jellemzi. Gazdasági
szempontból a hátrányos helyzetű térségek közé sorolhatóak, a munkanélküliek aránya 5-10%
között változik. A megélhetési problémák miatt a fiatal szakképzett munkaerő elvándorol a
térségekből, ennek következtében a településeken a lakosság elöregedése jellemző. [5]
Tokaj-Hegyalja természeti és társadalmi erőforrásokban egyaránt gazdag. A térség imázsának
alapja a tokaji aszú. Történelmi borvidék mely az UNESCO világörökség részét képezi. A
borvidék területe 6202 hektár, melyből a szlovák települések jelenleg 910 hektárral
rendelkeznek. [6]
A Felső-Bodrogköz turisztikai kínálatában, szintén a borturizmus meghatározó. Mivel a
borvidék különlegességét adja, hogy már 1737-ben zárt borvidékké nyilvánították, a
települések közötti együttműködés évszázadokra visszavezethető. A települések közötti
kapcsolat változó volt, hiszen a szlovák települések szerették volna Tokaji néven értékesíteni a
borvidéken megtermelt boraikat. 2004-től kezdve a szlovák termőterületen megtermelt borok
védjegye több éven keresztül a vita tárgyát képezte. Végül az Európai Bizottság 2014-ben
elfogadta, hogy a szlovák bortermelők joggal használják a Vinohradnícka oblast' Tokaj
elnevezést a palackokon. A települések közötti egyetértés nem mindig volt pozitív kimenetelű,
még is ma már egyre inkább előtérbe kerül az, hogy a települések összefogásával lehet csak a
hátrányos helyzetből adódó problémákat leküzdeni. [7] A települések együttműködésénél, a
testvér települési kapcsolatok is szerepet játszanak (Sátoraljaújhely- Nagymihály).
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2. számú ábra: Tokaji Borvidék
Forrás:http://bormamorbenye.hu/regisztraciohoz-kotott-programok-2016/ketorszag-egy-borvidek/ [12]

4.

Tokaj-Hegyalja és a Felső Bodrogköz gazdasági és turisztikai fejlesztései

2007-2013 között, a gazdasági és turisztikai fejlesztésekre 17 pályázat született. A pályázatok
59%-a a turisztikai értékek fejlesztését, még 41%-a gazdasági fejlesztést szolgálta. A 20072013 között megvalósult pályázatok közül, 7 turisztikai, és 4 gazdasági fejlesztés KeletSzlovákiában, a Kassai kerület azon településein valósult meg, mely közigazgatásilag nem
tartozik a Felső-Bodrogköz területéhez (Kassa, Rozsnyó, Szepsi, Losonc).
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3. számú táblázat: Az elmúlt tervezési ciklusban megvalósult turisztikai és
gazdasági pályázatok térbelisége
Az elmúlt tervezési ciklusban megvalósult pályázatok térbelisége
Turisztikai pályázatok
Tokaj-Hegyalja és a Felső-Bodrogköz között
megvalósult fejlesztések

Tokaj-Hegyalja és Kelet-Szlovákia között
megvalósult fejlesztések

A bor és a pálinka turizmus fejlesztése TokajHegyalja történelmi borvidékén

A bazilika helyreállítása Sárospatakon és
a Szent Erzsébet-katedrális Kassán

(Mikóháza-Sátoraljaújhely- Kistoronya)

(Sárospatak- Kassa)

A vízi turizmus fejlesztése a Bodrog folyón

Szent Erzsébet út nyitó és záró
állomásainak infrastrukturális fejlesztése
(Sárospatak- Kassa)

A Hercegkúti és Kisgéresi borospincék
turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

Szent Erzsébet zarándokút létrehozása
(Sárospatak- Kassa)

(Kisgéres-Hercegkút)

Közös rendezvények szervezése Szerencs
és Rozsnyó településeken
(Szerencs- Rozsnyó)
Határon átnyúló kerékpárút építése Kassa
és Sárospatak között
(Sárospatak-Kassa)
A történelmi Tokaji Borút
együttműködésének fejlesztése
(Abaújszántó- Miskolc- Kassa)
Szepsi Laczkó Máté Emlékház, és
Bormúzeum létrehozása
(Erdőbénye- Szepsi)
Gazdasági pályázatok
Határon átnyúló üzleti együttműködés
Zemplénben

Kutatási Központok létrehozása a vízi
energia hasznosítása érdekében

(Sátoraljaújhely- Királyhelmec)

(Sátoraljaújhely- Kassa)

A Bodrog-folyó települései mentén
csatornázás, és közművek infrastrukturális
fejlesztése

A sürgős gondozási szolgáltatások
fejlesztése a határ mindkét oldalán
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(Sátoraljaújhely- Losonc)

(Nagykapos-Vajdácska-NagymihálySárospatak)
Kommunikációs infrastruktúra fejlesztése
(Sátoraljaújhely-Nagymihály)

Egészségügy fejlesztése Miskolc- KassaSátoraljaújhely területén
(Kassa-Miskolc-Sátoraljaújhely-Ózd)
Kommunikációs infrastruktúra fejlesztése
(Sátoraljaújhely- Szepsi-Miskolc-ÓzdPutnok-Rozsnyó)

Forrás: http://www.husk-cbc.eu/en/financed_projects/
A gazdasági, és turisztikai fejlesztések térbeliségét vizsgálva, elmondható, hogy a gazdasági
fejlesztések Tokaj-Hegyalján két kistérségben (Sárospatak, Sátoraljaújhely), FelsőBodrogközben három mikro régióban valósultak meg. Turisztikai fejlesztések a FelsőBodrogközben csak a borvidékhez tartozó településeken (Kisgéres, Kistoronya), még TokajHegyalján Sárospatak, Sátoraljaújhely, és a Szerencsi kistérségben valósultak meg.
A pályázatok térbeliségének vizsgálatánál releváns, hogy 11 fejlesztés esetében a pályázott
települések közül 4 olyan település is szerepelt, melyek nem képezik a vizsgált térségek egyikét
sem. Kassa, Rozsnyó, Szepsi, Losonc Kelet-Szlovákiában a Kassai kerületben található, de
közigazgatásilag nem tartozik a Felső-Bodrogköz térségéhez. A határon átnyúló
együttműködések során, a felsorolt településekkel közös pályázatok érintették Tokaj-Hegyalja
településeit, ezért ezen fejlesztések is a vizsgálatom tárgyát képezték.

Sor
szám
1.

2.

3.
4.
5.

4. számú táblázat: Gazdasági pályázatok
Pályázat megnevezése
Fejlesztés
Önerő
Pályázat
típusa
összege
végösszege
(EUR)
(EUR)
Határon átnyúló üzleti
kkv-k
együttműködés
27 910
144 989
támogatása
Zemplénben / Zemplínban
A
sürgős
gondozási
egészségügy
szolgáltatások fejlesztése a
70 588
470 581
fejlesztése
határ mindkét oldalán
Egészségügy
fejlesztése egészségügy
70 110
Miskolc és Kassa területén fejlesztése
457 840
Kommunikációs
infrastruktúra
93 147
519 394
infrastruktúra fejlesztése
fejlesztése
Kommunikációs
infrastruktúra
27 989
infrastruktúra fejlesztése
fejlesztése
161 905
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6.

7.

Kutatási
Központok
létrehozása a vízi energia
246 355 1 279 765
hasznosítása érdekében
A Bodrog-folyó települései
mentén csatornázás, és infrastruktúra
313 867 2 086 779
közművek infrastrukturális fejlesztése
fejlesztése
Forrás: http://www.husk-cbc.eu/en/financed_projects/

A gazdasági pályázatok a következő településeken valósultak meg: Sátoraljaújhely, Sárospatak,
Királyhelmec, Nagykapos, Nagymihály, Nagykövesd, Kiskövesd, Losonc, Szepsi. A
települések térbeliségét, ha megvizsgáljuk, Tokaj-Hegyalján két település, még a FelsőBodrogközben hét településen történtek meg beruházások.
Az elmúlt tervezési ciklusban a gazdasági pályázatok teljes költsége 5.121.253 Euró volt. A
pályázatokhoz szükséges önerő, a teljes költségvetés mindössze 16%-át képezte.
A gazdasági pályázatok teljes költségvetésének megoszlása a következőképpen alakult:
-

csatornázás, közművek infrastrukturális fejlesztése a Bodrog folyó mentén (40%)
kutatási központok létrehozása a vízi energia hasznosítása érdekében (25%)
egészségügy fejlesztése (18%)
kommunikációs infrastruktúra fejlesztése (14%)
kis és középvállalkozások támogatása (3%)

A pályázatok összköltségének 40%-a a közművek infrastrukturális fejlesztését foglalta magába
Nagykapos, Nagymihály, Sárospatak, Vajdácska településeken. A következő beruházás, mely
a teljes költségvetésnek a 25%-át magába foglalta Vízenergia kutatóbázis létrehozása volt. A
pályázat keretében Sátoraljaúhelyen, és Kassán kutatóközpontot hoztak létre annak érdekében,
hogy meghatározzák, a Bodrog folyó mely szakaszán lehetne a legnagyobb mértékben a
vízenergiát kihasználni.
Az egészségügyi fejlesztéseknél a cél az volt, hogy a határ mindkét oldalán a sürgősségi ellátási
feladatokat minél hatékonyabban tudják elvégezni. A pályázat keretében a sátoraljaújhelyi
Szent Erzsébet Kórházba új orvosi műszereket szereztek be, illetve kiépült egy digitális
távközlési rendszer Kassa- Sátoraljaújhely és Miskolc települések között. A távközlési rendszer
célja, a szakorvosok közötti konzultációk elősegítése a földrajzi határok átlépése nélkül.
Kommunikációs infrastruktúra fejlesztésénél, kétnyelvű internetes portálokat, magazinokat, és
televíziós csatornákat hoztak létre a térségekben. A teljes költségvetésnek mindössze 3%-át
fordították a kkv-k támogatására. A fejlesztések keretében workshopokat szerveztek, és a
legfrissebb üzleti ismeretekkel rendelkező információs központokat hoztak létre.
A két vizsgált térség gazdasági fejlettségét figyelembe véve, a fejlesztési koncepciók között
nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni a vállalkozások támogatására, a fiatal szakképzett
munkaerő helyben tartására, és a munkanélküliség csökkentésére. Ezeknek a hiányában, a
megvalósult pályázatok nem járultak hozzá a hátrányos helyzetből fakadó problémák
leküzdéséhez. Természetesen az infrastrukturális fejlesztések a térségben élő emberek
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életminőségét javította, de a fiatal vállalkozók megtelepedését, a szakképzett munkaerő
megtartását nem szolgálta.

Sor
szám
1.

5. számú táblázat: Turisztikai pályázatok
Önerő
Fejlesztés
Pályázat megnevezése
összege
típusa
(EUR)
A bazilika helyreállítása
meglévő elem
Sárospatakon és a Szent
412 999
fejlesztése
Erzsébet-katedrális Kassán

Pályázat
végösszege
(EUR)
2. 145.451

2.

A Hercegkúti és Kisgéresi
meglévő elem
borospincék turisztikai
fejlesztése
infrastruktúrájának fejlesztése

232 950

1 552 997

3.

A vízi turizmus fejlesztése a
Bodrog folyón

meglévő elem
fejlesztése

201 30

104 571

4.

Szent Erzsébet zarándokút
létrehozása

új elem

118 335

614 832

5.

A bor és a pálinka turizmus
fejlesztése Tokaj-Hegyalja
történelmi borvidékén

meglévő elem
fejlesztése

226 736

1 778 240

6.

Szent Erzsébet út, nyitó és
záró állomásainak
infrastrukturális fejlesztése

meglévő elem
fejlesztése

201 983

1 049 264

7.

Közös rendezvények
szervezése Szerencs és
Rozsnyó településeken

új elem

9729

64 858

8.

Szepsi Laczkó Máté
Emlékház, és Bormúzeum
létrehozása

új elem

103 221

688 139

9.

Határon átnyúló kerékpárút
építése Kassa és Sárospatak
között

új elem

287 003

1 913 352

10.

A történelmi Tokaji Borút
együttműködésének
fejlesztése

meglévő elem
fejlesztése

72 507

483 382

Forrás: http://www.husk-cbc.eu/en/financed_projects/
Kutatásom során felkerestem a turisztika körébe tartozó pályázati helyszíneket és empirikus
megfigyeléseket végeztem. Alaposan áttanulmányoztam a pályázati anyagokat. Helyszíni
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riportok készítésével és saját megfigyeléseimre alapozva arra a megállapításra jutottam, hogy a
pályázatok tervezését nem előzte meg komolyabb piackutatás és nem történt felmérés sem
lakosság, sem a turisták között arról, hogy melyek azok a hiányosságok, amelyek
megvalósulása tényleges turisztikai vonzerő lenne és ezzel ténylegesen a vizsgált területek
turistaérkezések számának növekedését szolgálnák.
A turisztikai pályázatok Tokaj-Hegyalján: Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Szerencsen,
Abaújszántón, Erdőbényén és Hercegkúton valósultak meg. Szlovák oldalon Kisgéres,
Kistoronya, Szepsi, Rozsnyó és Kassa településeken történtek fejlesztések.
A 2007-2013-as tervezési ciklusban a turisztikai pályázatok összköltsége 10.395.086 Euró volt.
A turisztikai fejlesztésekhez szükséges önerő, hasonlóan a gazdasági fejlesztésekhez mindössze
16%-át képezte a teljes költségnek.
A megvalósult turisztikai pályázatok összköltségének megoszlása:
-

borturizmusra irányuló fejlesztések (43%)
vallási turizmus fejlesztése (36%)
aktív turizmus fejlesztése (18%)
egyéb turisztikai elemek fejlesztése (3%)

A borturizmusra irányuló fejlesztés négy pályázat keretében, nyolc településen történt meg:
Kassán- Abújszántón, Kisgéresen- Hercegkúton, Sátoraljaújhelyen- Kistoronyán, Erdőbényén
és Szepsiben. A fejlesztések során, új turisztikai látnivalók épültek, és a már meglévő elemek
korszerűsítésére is sor került.
Hercegkúton, és Kisgéresen is a pincék közötti sétányokat burkolták, valamint kovácsoltvas
pihenő padokat helyeztek ki. Hercegkúton a turisták jobb tájékoztatását elősegítő WIFI
pontokat létesítettek a pincesoron. Kisgéresen a volt laktanya épületét átépítették, és Borházzá
alakították. Borudvart, és bor kutat is létrehoztak.
A történelmi tokaji borút fejlesztése érdekében, Abaújszántón és Kassán történtek beruházások.
A két településen Bormúzeumot hoztak létre, Kassán a Tokaji borvidék borai kerülnek
bemutatásra, Abaújszántón, helytörténeti kiállítás látogatható. [8]
Mikóháza- Sátoraljaújhely- Kistoronya települések összefogásával a pályázatok, a bor és
pálinkaturizmus megújítását szolgálták. Sátoraljaújhelyen, az Ungvári pincesoron, turisztikai
információs táblákat helyeztek ki, a pincék közötti úthálózatot javították, illetve szabadtéri
pihenőhelyeket helyeztek el. Kistoronyán megépült Tokaji borok háza, mely a turisztikai
látnivalók sorát bővíti. A Tokaji borok házában kiállítás keretében ismerhetik meg az ide érkező
vendégek a borvidék legkiválóbb minőségű borait, illetve levéltári anyagok bemutatásával, a
borvidék ezeréves történelmét is. Emellett szakkönyvtárat és kutatószobát is igénybe vehetnek
a térség kutatásával foglalkozó szakemberek. A projekt célja volt, hogy a Borház kulturális
rendezvények helyszínéül szolgáljon, ezért a kiállítótermek mellett konferencia termet is
kialakítottak az épületben. Sárospatakon, szőlészeti borászati kiállítás keretében a látogatók,
szőlészeti munkaeszközök, makettek, és régi fotók megtekintésével, megismerkedhetnek a
szőlőművelés folyamatival, feldolgozásának menetével. Tokajban, a Világörökségi
Bormúzeumban interaktív tárlatok mutatják be a Tokaji borvidéket. A megvalósult fejlesztés,
pozitív hatású, hiszen új turisztikai elemként, nem a szőlészeti munkafolyamatok, és a borvidék
adottságait, hanem a végeredményt, a minőségi borokat mutatja be a vendégek számára. [9]
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A tokaji borvidék borai közül, egyértelműen központi szerepkörrel, hazai és nemzetközi
hírnévvel rendelkezik a Tokaji aszú. Az első tokaji aszú készítése Szepsi Laczkó Máté nevéhez
köthető, aki Szepsiben született és Erdőbényén halt meg. Életútjának emlékét, az aszúkészítés
folyamatát bemutató, Emlékházat hoztak létre Erdőbényén, és Bormúzeumot Szepsiben. [10]
A pályázatok 36%-a a vallási turizmus megújítását szolgálta. Sárospatak és Kassa között
létrehozták a Szent Erzsébet Zarándokutat. A Sárospataki Bazilikában egy 26 harangból álló
harangjátékot, egy Szent Erzsébetet ábrázoló üvegablakot helyeztek el, illetve megtörtént a
torony felújítása és a tető cseréje. A bazilikát körülvevő járdákat kőburkolattal fedték le, a
bazilika körüli vízelvezetést is rendbe hozták. Kassán a Szent Erzsébet dómban helyreállították
a Rákóczi kriptát. Primer kutatás során, részt vettem a Szent Erzsébet zarándokúton, ahol a
turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztaltam hiányosságokat. A tematikus útvonalon
résztvevő turisták, szolgáltatói füzetet kapnak, melyben a zarándokút részét képező 11
település, szállás, és étkeztetési lehetőségei, illetve a szakrális emlékhelyek szerepelnek.
Csoportos étkezésre 5 településen lehet előzetesen bejelentkezni (Bodrogolaszi, Komlóska,
Regéc, Hollóháza, Koksó-Baksa). A szálláshelyekkel kapcsolatosan, kifejezetten
zarándokszállás van Füzér és Sárospatak településeken. Koksó-Baksán nincs kijelölt
szálláshely a zarándokok részére. A zarándokúton évente 50-60 ember vesz részt. Fiatalok,
házasok, családok számára is szerveznek zarándoklatokat.
A vallási-, és a borturizmus mellett az aktív turizmus fejlesztésére is történtek beruházások.
Megépítették a kerékpárutat Sárospatak és Kassa között. Primer kutatás keretében
végigmentem a Sárospatak-Kassa között létrehozott kerékpárúton, ahol a következő
hiányosságokat tapasztaltam: kerékpár szerviz, hulladékgyűjtők, és pihenőhelyek hiánya.
Emellett a fenntarthatóság kérdése is felmerült, hiszen bár létrehozták a kerékpárutat, de a
pályázati koncepcióknál nem gondoltak a kerékpárút karbantartására, és a karbantartáshoz
szükséges személyek kijelölésére.
A Bodrog folyó vízi turizmusának megalapozása is megtörtént. A szlovák határ menti
együttműködés segitségével az együttműködő partnerek 9 információs táblát, és azok mellé
vízparti pihenőt építettek a Bodrog folyó magyar és szlovák szakasza mentén. A pályázat
keretében megújult marketing eszközökkel teszik vonzóbbá a Bodrogon a vízi turizmust a
vendégek számára. Négynyelvű honlapokat, promóciós filmet, vízitúra térképet, és vízi
turizmussal kapcsolatos információt tartalmazó füzeteket, leporellókat készítettek a turisták
számára. [11]
6.

Eredmények, javaslatok

Az elmúlt tervezési ciklusban 7 gazdasági és 10 turisztikai beruházás valósult meg a HU-SK
Program keretében, Tokaj-Hegyalja és a Felső-Bodrogköz településein. A Határon átnyúló
pályázatok célja, a határ menti térségek gazdasági fejlesztése, a hosszú távú kapcsolatok
kialakítása, a sikeres együttműködés érdekében.
Kutatásom tárgyát, két külső periféria képezte, ahol gazdasági és társadalmi problémákkal
küszködnek a településeken élő lakosok. A munkanélküliség problémája, a szakképzett
munkaerő elvándorlása, és az alacsony fizetési mérleg tovább erősíti a települések leszakadását,
hátrányos helyzetűvé válását az ország többi területéhez képest.
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Ezekre a gazdasági és társadalmi problémákra nyújthattak volna egyfajta megoldást, az elmúlt
tervezési ciklusban megvalósult gazdasági és turisztikai pályázatok. A pályázatok térbeliségét
és költségvetését vizsgálva, érdekes következtetést vonhatunk le. A gazdasági fejlesztések, a
kis és középvállalkozások támogatására, mindössze az 5,1 millió eurónak a 3%-át fordították,
azonban az egyik problémakört a munkaerő elvándorlása képezi a jobb megélhetés, a jobb
életkörülmények megteremtése érdekében.
A kommunikációs infrastruktúra, és a közművek fejlesztésére az 5,1 millió eurónak a 32%-át
fordították, azonban a kommunikációs fejlesztéseknél, a szlovák-magyar nyelvű internetes
portálok és televíziós csatornák létrehozására fókuszáltak, nem pedig a turisztikai értékek
népszerűsítésére.
Az egészségügyi fejlesztések a lakosság életminőségének a javítását szolgálta, de az új orvosi
műszerek beszerzése, digitális távközlési rendszerek létrehozása, önmagában a
munkanélküliség problémáját nem oldja meg.
A tervezési ciklus pályázati anyagainak a tanulmányozása során, felmerülhet bennünk a
fenntarthatóság kérdése a beruházásoknál? A megvalósult turisztikai fejlesztések során, a
látnivalók számát bővítették. Például, Kisgéresen Borházat, és borudvart hoztak létre.
A kutatás során, empirikus megfigyelést is végeztem a településeken, és végigjártam, az elmúlt
tervezési ciklusban megvalósult beruházásokat. A települések vizsgálata során azt tapasztaltam,
hogy a fejlesztések során létrehozott turisztikai látnivalók (Kisgéres, Kistoronya) nyitvatartási
ideje, nem alkalmas arra, hogy a turisták folyamatosan látogassák a borházat, és a borudvart.
Ha egy hosszúhétvégén látogatnak el a turisták, például egy körút keretében ezekre a
településekre, nem egy pozitív imázs kép fog bennük kialakulni, hiszen magukat a turisztikai
elemeket sem lehet megtekinteni.
A turisztikai infrastruktúra fejlesztése, (WIFI pontok kiépítése, pincék közötti sétányok
burkolása, turisztikai információs tábla kihelyezése) Hercegkút, Kisgéres, vagy Sátoraljaújhely
településeken, a helyi lakosság szempontjából pozitív, de nem járul hozzá, a turisták költési
indexének növeléséhez.
A turisztikai fejlesztéseknél, új elemeket építettek, (borház, borudvar) ahelyett, hogy a
települések együttműködve, a már meglévő turisztikai elemeikkel, turisztikai programcsomagot
állítottak volna össze közösen.
Például, a Tokaji borvidék részét képezi 7 szlovák település, de ezt a turisták 60-70%-a nem
tudja. A turisták körében ismert a Tokaji borvidék, a tokaji aszú, de a szlovák településekkel az
évszázadokra visszavezethető kapcsolat már kevésbé ismert. A szlovák, és a borvidék magyar
településeinek az együttműködésével, közösen akár 2-3-4 napos turisztikai programcsomagot
is létrehozhatnának.
Az elmúlt tervezési ciklus turisztikai fejlesztéseinél, három pályázat is, egy turisztikai termék
fejlesztését szolgálta. A Szent Erzsébet zarándokút kiépítését, nyitó és záró állomásainak a
fejlesztését, illetve a Sárospataki bazilika, és a Szent Erzsébet dóm felújítását Kassán. A három
fejlesztés a 10 millió eurós teljes költségvetésnek a 36,6%-át képezte. A fejlesztések után,
felmerülhet a kérdés, mit kaphat a turista, ha végig halad a zarándokúton, turisztikai
szempontból? A három fejlesztés költségvetése 3,7 millió euró volt. A zarándokút 11 települést
érint, de nincs minden településen zarándokfogadó, nem lehetséges a csoportos étkezés, illetve
szlovák oldalon Koksó-Baksa településen (egy megállóhelyen) egyáltalán nincs szálláshely
kínálat. A nyitó és a záró állomás fejlesztése megtörtént, de a tervezés nem volt megalapozott,
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melyre kiváló bizonyíték, hogy a zarándokúton évente 50-60 fő halad végig, főleg Pünkösd
alkalmával.
Az elmúlt tervezési ciklusban megvalósult, gazdasági és turisztikai beruházások, nem
enyhítették a gazdasági és társadalmi problémákat. A gazdasági beruházások, nem járultak
hozzá, új munkahelyek teremtéséhez, a turisztikai fejlesztések a látnivalók számát növelték. A
települések közötti együttműködés, a gazdasági versenyképesség megteremtése és erősítése
nem valósult meg az elmúlt tervezési ciklus fejlesztései során.
Az Európai Unió támogatja a hátrányos helyzetű térségeket, az egységes fejlődés érdekében. A
periférikus területeknek ezen támogatásokkal élve, lehetőségük lenne a felzárkózásra, de
előzetes piackutatás, megalapozottság nélkül, olyan beruházások születhetnek, melyek nem
oldják meg a hátrányos helyzetből fakadó problémakört. A létrehozott elemek fenntarthatósága
az évek során, újabb problémákat idézhet elő. Együttműködés hiányában, a fejlődés nem
valósítható meg. Az együttműködés hiányára egy példa: az elmúlt években vita tárgyát képezte,
hogy a szlovák települések a területükön megtermelt borok palackján használhatják-e a Tokaji
elnevezést. Ez a kérdés, egy ellentétet alakított ki, a borvidék magyar és szlovák települései
között. Hogyan lehetne az elmaradott helyzetből kitörni, ha a települések nem képesek az
együttműködésre? A Tokaji aszú, mint turisztikai vonzerő adott, és a szlovák települések
helyzetét segíti, hogy a borvidék magyar települései az UNESCO világörökség részét képezik.
Az adottságok ellenére az elmúlt tervezési ciklusban még sem valósult meg olyan fejlesztés,
mely a turisztikai desztináció helyzetét javította volna hazai vagy akár a nemzetközi
viszonylatban.
Összegzés
Az elmúlt tervezési ciklus gazdasági fejlesztései, nem enyhítették a periférikus helyzetből
adódó hátrányokat. A turisztikai fejlesztések, a látnivalók számát bővítetták, de nem járulnak
hozzá a vendégéjszakák számának a növeléséhez a térségekben.
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DEFORMÁCIÓS FÁZISOK AZONOSÍTÁSA, DINAMIKUS
VETŐSZEPARÁLÁS METÓDUSÁNAK BEMUTATÁSA A
KELET-BÜKKI KARCOS VETŐFELÜLETEK PÉLDÁJÁN
Katona Gábor
Miskolci Egyetem, doktorandusz, g.katona13@gmail.com

Absztrakt
A Bükk hegység kiemelkedésének vizsgálatában fontos szerep jut a rideg deformációs
elemeknek (repedés rajok, törések, vetők). Az említett elemek közül nagy jelentőséggel bírnak
a karccal rendelkező vetőfelületek, melyek információt hordoznak az őket létrehozó
feszültségmezőkről. Vizsgálatukra elég limitált idő áll rendelkezésre, ugyanis a mészkő
felületeken lévő karcok felszínre kerülve hamar erodálódnak. Ezen karcok útbevágások,
alagutak mélyítésével és bányászati tevékenységnek köszönhetően vállnak elérhetővé. Németh
Norbert (2005) mintegy 600 mérési adatot felhasználva, a karcok irányultságát figyelembe
véve, deformációs fázisokat határozott meg. Én arra voltam kíváncsi, hogy prekoncepciók
nélkül, vagyis anélkül, feltárásokban mért adatok összetartozását előzetesen megítélném,
lehetséges-e automatikusan egy szoftvert használva a fázisokhoz tartozó fő feszültség
irányokat inverziós módszerrel meghatározni? A deformációs fázisok azonosításához a Win
Tensor programban lévő Right dihedron és a Rotational optimalization módszereket
használtam fel. A right dihedron módszer gyakorlatilag egy sűrűség diagram szerkesztésével
jár, melyben a vetők számának növelésével pontosítható a fő feszültségirányok elhelyezkedése
a sztereogramon. A kapott adatok bemeneti paraméterét képezik a Rotational optimalizationnak, ahol a fő feszültségtengelyek mentén forgatjuk az adatokat, mindaddig, amíg a forgatást
követően a misfit tényező, vagyis a tenzorhoz kapcsolt elmozdulás és a vetőfelületen
ténylegesen mért elmozdulás irányának szögeltérése csökken, és végül stabilizálódik. Misfit
küszöbértéknek a szakirodalomban javasolt 300–ot használtam. A program segítségével
lehetőség nyílt a vetőfelületek dinamikus szeparálására. A dinamikus szeparáláshoz egy
általam meghatározott folyamatsor lépéseit alkalmaztam, amely a vető elmozdulás irányokon,
felületek típusán (normál vető, feltolódás, oldaleltolódás), sztereogramon megjelenő
vetőfelületek vizuális elkülönítésen és a program által kalkulált feszültség tenzorhoz
kapcsolódó, korábban említett misfit funkción alapszik. A forgatás során típust váltó vetőket
leválogattam, így azok nem elemei a végső csoportoknak. Ezt követően a kisszámú, de hasonló
feszültségtenzorral rendelkező fázisokat, ha a kritériumoknak megfeleltek, összevontam. A
fázisok a nevüket a függőleges főfeszültség alapján kapták. Így A előjelet kapták azon fázisok,
ahol σ1, B előjelet, ahol σ2 és C előjelet, ahol σ3 függőleges volt. A fázisokat darabszám
alapján priorizáltam. A darabszám alapján a fázisok nevükbe egy szám utótagot kaptak. A
legnagyobb elemszámú fázis kapta az 1-es utótagot. P1-es csoportba kerültek a 25 db-nál
többet, P2-es csoportba a 10-24 db, P3-as csoportba a 10 db-nál kevesebbet tartalmazó
fázisok. Egy fázist akkor tartottam meg, ha legalább 10 eleme
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volt. Az elemszámot figyelembe véve a P1 és P2 csoportokkal dolgoztam tovább. A 20 fázis
mintegy 480 adatot tartalmaz. Végül pedig a fázisokat a legnagyobb és legkisebb horizontális
főfeszültség iránya alapján csoportokba rendeztem. Négy megnyúlási irányt azonosítottam. Az
ÉNy - DK 209 db, É-ÉK – D-DNy 169 db, Ny-K 60 db és Ny-DNy – K-ÉK 42 db karcos vető
adatot tartalmaz. Habár a programban ezen csoportokat képező fázisok nem voltak
összevonhatóak, a sztereogram alapján jellegzetes irányokat alkotnak.
Kulcsszavak: Bükk hegység, szerkezetfejlődés, rideg deformáció
1. Bevezetés, célok
A hegységek kiemelkedéstörténetének meghatározása mindig komplex feladat, mivel a
kőzeteket egyensúlyban tartó, vagy deformáló, eltörő feszültségmezők dinamikusan változnak,
és csak földtani szempontból rövid időintervallumban tekinthetőek statikusnak.
A feszültségmezőkhöz tartozó főfeszültségek irányának és arányának egyik meghatározási
lehetősége, ha rideg deformációs bélyegeket (karcos vetőfelületeket) felhasználva inverziós
módszert alkalmazunk. Ezen dolgozatban a Bükk hegység keleti részén Németh Norbert
(2005) által mért, karccal rendelkező vetőfelületeket felhasználva Win Tensor program
segítségével prekoncepciók nélkül kísérlem meg a vetőfelületek fázisokba sorolását.
Prekoncepciónak tekinthetőek a deformációs fázisok elkülönítésénél és leírásánál az a bevett
szokás, ami szerint az egy feltárásban mért hasonló vetőket azonos fázisba kell sorolni.
Ezen dolgozatban célul tűztem ki a metódus leírását. Tehát a prekoncepciós és az új
eredmények összehasonlítása nem képezi ezen cikk részét.
2. Az alkalmazott módszerek
A feszültség és a nyírás mechanikai kapcsolatát Wallace (1951) és Bott (1959) írta le. Ők azt
feltételezték, hogy a vető felületen lévő elmozdulás iránya párhuzamos a nyírás irányával. A
kölcsönhatást felhasználva Angelier (1984) lefektette a feszültséginverzió számítás
módszertanának alapjait. Stereogramjában a vetőfelületeken észlelt elmozdulás irányok
megadják a fő feszültségek irányának tartományát. A főfeszültségirányok tartománya pedig
szűkíthető a vetők számának növelésével. Ebben az összefüggésben a vetőket létrehozó
feszültségmező feszültség tenzora megadható, illetve számolható. Napjaink legtöbb
paleofeszültség rekonstrukcióval foglalkozó programja ezt az elvet és metódust követi.
Delvaux and Sperner (2003) ezt a módszert továbbfejlesztette és így jött létre az Improved
Right Dihedron módszer. A módszer leírásához az általuk kifejlesztett jelölési rendszert
alkalmazom. Elődjéhez képest jelentős fejlesztés, hogy az általuk leírt algoritmus a
sűrűségdiagramon kiszámolja σ2 irányához tartozó sűrűség értéket, így már a
főfeszültségeknek nemcsak az iránya, de nagyságuknak az aránya (R-stress ratio) is
megadható. Feszültség arány kiszámítása a következő képlettel történik:
R = ((𝜎2-𝜎3)/(𝜎1-𝜎3))
ahol σ1 a legnagyobb, σ2 a középső, σ3 a legkisebb főfeszültség
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σ2 nagysága pedig megadható a következőképpen:
R≅(100-S2val) /100
ahol S2val σ2 főfeszültség irányához tartozó legközelebbi pont értéke a számolási hálón, vagyis
a sűrűség diagramon.
További fejlesztés a Win Tensor programban a forgatási optimalizálás (Rotational
Optimalization). Az Improved right dihedron módszer által kapott feszültségtenzort használja
fel ez az algoritmus bemenő paraméterként. Azért érdemes forgatni az adatokat a tengelyek
körül, mert a feszültségtenzor által kalkulált nyírási irány és a vetőfelületeken létrejövő
elmozdulás iránya közötti eltérés csökkenhet, így stabilabb fázisokat kapunk.
A forgatás a főfeszültségtengelyek mentén történik mindaddig, amíg az eltérés (misfit) tényező
csökken és végül a feszültségtenzor stabilizálódik. A módszer futtatásához minimum 4 karcos
vető szükséges. A módszer által kiadott kiértékelő lap sztereogrammal az 1. ábrán látható.

1.ábra: Forgatási optimalizálás eredményképe (Forrás: Saját készítés, 2017)
Külön nyíl típusok jelölik a normálvetőket, a feltolódásokat és az oldaleltolódásokat, így a
sztereogramra tekintve egyből leolvasható a vetőlap típusa. A program σ1 főfeszültséget kék
körrel, σ2 főfeszültséget zöld háromszöggel, σ3 főfeszültséget piros négyzettel jelöli.
A nyilak színezése is ezzel a kiosztással megegyező. A nyilak elhelyezkedése megadja a
feszültség rezsim típusát. Láthatjuk, hogy a legfontosabb információk könnyedén leolvashatóak
az ábráról, így az ábra szemléletes.
További jelentős és ésszerű fejlesztés a programban a feszültség rezsim index (R’ – stress
regime index) bevezetése. A program kódolása alapján megnyúlás (extension) esetén 0-1,
oldaleltolódás (strike-slip) esetén 1-0, míg rövidülés (compression) esetén szintén 0-1
intervallumban vesz fel értékeket a rendszer. Ez nagyon zavaró, ugyanis így a megnyúlás és a
rövidülés adatainak leírása összezavarhatja a programmal dolgozó szakembert.
Az eredmények leolvasásának, kiértékelésének, és értelmezésének megkönnyítését célzó
fejlesztés, a feszültség rezsim diverzifikáltabb leírása (1. táblázat). Lássuk hogyan alakult át a
az alkalmazott számítási módszer hatására az értelmezés rendszere:
R’=R, ha σ1 függőleges, horizontális megnyúlásos (extensional) feszültség rezsim
R’ = 2-R, ha σ2 függőleges, oldaleltolódásos (strike-slip) feszültség rezsim
R’= 2+R, ha σ3 függőleges, horizontális rövidüléses (compressional) feszültség rezsim
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1.táblázat: Diverzifikált feszültségrezsimek
Stress Rezsim index (R')

Rezsim

0,5

Tiszta megnyúlás (Pure EXTENSION)

1

Oldaleltolódás megnyúlással (Extensional STRIKE-SLIP)

1,5

Tiszta oldaleltolódás (Pure STRIKE-SLIP)

2

Oldaleltolódás rövidüléssel (Compressional STRIKE-SLIP)

2,5

Tiszta rövidülés (Pure COMPRESSION)
Forrás: Delvaux and Sperner, 2003 nyomán átszerkesztve

A módszertan lépéseinek ismertetése elősegíti a folyamat megértését. Az egyes lépésekhez
tartozó részeredmények nem tekinthetőek önállóan elfogadhatónak. A lépések sorrendje nem
cserélhető fel.
3.1 Vetőfelületek elkülönítése típusuk alapján
A Win Tensor programban a karccal rendelkező vetőfelületek beviteli panelén megadható a
felület dőlés iránya, dőlés szöge, a karcok iránya, a vetőfelületen észlelt elmozdulás típusa,
valamint lehetőség van az adatok súllyozására is. A program beépített paramétere, hogy a
vetőfelületeket és a rajtuk megjelenő karcok irányát, ha szükséges korrigálja, vagyis a felület
dőlésirányához és dőlésszögéhez illeszti a karc irányát. Ha erre az illesztésre nem volt szükség,
akkor 2-es súlyt, ha 5 fokon belüli volt az illesztés 1,7-es súlyt, ha 5-10 fok közötti volt az
illesztés, akkor a vetők 1-es súlyt kaptak. A súlyozásnak majd később, az improved right
dihedron és a Rotational optimalizationnal lesz szerepe a tenzorok meghatározásánál. Első
lépésben a csoportosítás alapját az elmozdulás típusa szabta meg. Ezek alapján 4 típust használ
a program: NS, ND, IS, ID. NS – normál balos, ND – normál jobbos, IS – balos feltolódást, ID
jobbos feltolódást jelöl. A vetőket tehát az elmozdulás típusa alapján, manuálisan válogattam
szét.
3.2 Vetőfelületek manuális szeparálása sztereogram alapján
Az elmozdulás típusa alapján szétválogatott vetőket behívtam a programba, majd manuálisan a
vetők sztereogrammon megjelenő képe alapján további csoportokra osztottam. Így több, mint
50 csoport jött létre.
3.3 Csoportok párosítása feszültség tenzor alapján, stabilitás próba
A legalább 4 adattal rendelkező különböző típusú, de hasonló feszültségtenzorral rendelkező
vetőket Win Tensor programban összevontam és rotational optimalization eljárást és a misfit
tényezőt figyelembe véve vizsgáltam a stabilitásukat. Voltak olyan fázisok, melyeknek
feszültségtenzorai hasonlítottak, de a misfit értékük olyannyira eltért, hogy a vetőadataikat nem
lehetett egy fázisba rendezni. Tehát ezzel a módszerrel a különböző időben fennálló hasonló
feszültség viszonyok között létrejövő, illetve az egy időben létrejövő, de különböző
elmozdulásokat is el lehet különíteni.
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3.4 Fázisok összevonása és priorizálása darabszám alapján
Több mint 30 stabil fázist kaptam a fent említett módszerrel. Ezen fázisok további összevonása
a misfit küszöbérték és forgatásra történő típusváltás miatt nem volt lehetőség. Mivel egészen
kis darabszámú (5 db) fázisok is létrejöttek ezért priorizáltam a fázisokat. 10 elemszámnál
kisebb fázisokat elhanyagolhatóan kicsinek tartottam és a P3 kódot adtam. P2 csoportba
kerültek a 10-25 db vetőt tartalmazó fázisok, míg P1 csoportba a 25-ös darabszámot meghaladó
fázisok. Igyekeztem arra törekedni, hogy a fázisok ésszerű csoportosítása a nevükben is
megjelenjen. Ezért előtagként a vertikális főfeszültséget használtam fel. Ahol a σ1 főfeszültség
volt vertikális ott A, σ2-nél B, σ3-nál C előtagot kaptak a fázisok. Utótagként pedig darabszám
alapján rendeztem össze az A,B,C előtagot kapó fázisokat. 1-es számot kapott a legnagyobb
elemszámú fázis, míg az őt követő 2-est s így tovább. A fent említett metódusok után 20 fázissal
dolgoztam tovább.
3.5 Fázisok csoportosítása horizontális megnyúlás alapján
Mivel még mindig problémás lett volna 20 különböző fázist megjeleníteni térképen a mérési
pontok helyeivel, ezért további összevonásra volt szükség. Erre lehetőséget biztosít a
horizontális megnyúlás irányok vizsgálata. Mind a 20 fázist horizontális megnyúlásának
irányadatát felvittem egy sztereogramra. Az egymáshoz közel eső és egymással szemben
elhelyezkedő irányadatok így összevonhatóvá váltak. Az összevonások után 4 jellegzetes irány
rajzolódott ki: Az ÉNy - DK 209 db, É-ÉK – D-DNy 169 db, Ny-K 60 db és Ny-DNy – K-ÉK
42 db karcos vető adatot tartalmaz (2. ábra). A négy fő irányhoz tartozó adatok megjelenítése
így már átláthatóvá vált. ÉNy-DK irányt narancssárga, az É-ÉK – D-DNy- irányt kékkel, a NyK-i irányt pirossal, a Ny-DNy – K-ÉK irányt rózsaszínnel jelöltem a térképen (3. ábra). Az
irányokhoz tartozó elemszámoknak megfelelően a szimbólumok nagyságát is változtattam. Így
1-3, 4-10, 10-15, 16-20, 20 <darabszámot jeleznek a növekvő szimbólum nagyságok.
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2. ábra Fázisok horizontális megnyúlás irányainak elhelyezkedése darabszám
függvényében a sztereogramon
Forrás: Saját készítés, 2018

3. ábra: Mérési pontok és a hozzájuk kapcsolódó fő irányokhoz tartozó vetőfelületek
Forrás: Saját készítés, 2018
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Az irányadatok darabszámát felhasználva, majd ezt követően az egyes feltárások összes
karcának darabszámára normálva újra elvégeztem a korrelációs számítást (2-3. táblázat).
Darabszám tekintetében a korrelációnak 1 közelinek kellene lennie, ha a különböző irányokhoz
tartozó fázisok azonos vetőfelületeken aktiválódnának. Ez azonban a korrelációs mátrixot
vizsgálva nem áll fenn. Az irányokhoz tartozó fázisok tehát nem korrelálnak egymással.
Normált korrelációnál az ÉNy – DK és az É-ÉK – D-DNy-i irányokhoz tartozó fázisok esetében
azt mondhatjuk, hogy a legtöbb mérési ponton ezen két fázis elnyomja egymást. Amíg az ÉNy
– DK-i irány peremeken dominásabb, addig az É-ÉK – D-DNy-i irányokról azt mondhatjuk,
hogy egyenletesen oszlanak el a belső területeken és a peremen is.
2.Táblázat Korreláció a domináns irányok között a vetők darabszáma alapján
ÉNy-DK É-ÉK - D-DNy Ny-K Ny-DNy - K-ÉK
ÉNy-DK
0,6646
0,6382 0,3546
É-ÉK - D-DNy
0,6646
0,417 0,1916
Ny-K
0,6382
0,417
0,3127
Ny-DNy - K-ÉK 0,3546
0,1916
0,3127 Forrás: Saját készítés, 2018
3.Táblázat: A normált domináns irányok korrelációs együtthatói
ÉNy-DK É-ÉK - D-DNy Ny-K Ny-DNy - K-ÉK
ÉNy-DK

-

-0,7149

0,2626 -0,2015

É-ÉK - D-DNy

-0,7149

-

0,3647 -0,1162

Ny-K

-0,2626

-0,3647

Ny-DNy - K-ÉK -0,2015

-0,1162

-0,1543
0,1543 -

Forrás: Saját készítés, 2018
Következtetések
A célom az volt a Bükk északkeleti részén található karcos vetőkkel, hogy prekoncepciók nélkül
automatikus és manuális elemeket is tartalmazó feldolgozó rendszert hozzak létre. Erre csak
úgy van mód, ha folyamatosan kísérletezünk és finomítjuk a modellünket. A vető szeparációs
lépésekből kiemelhető, hogy ha típusok alapján különítjük el a vetőket, akkor átláthatóbbá válik
a rendszer. Kézenfekvő a hasonló irányú vetőfelületeken hasonló elmozdulású karcokat
tartalmazó vetőket csoportokba rendezni.
Az elsődleges manuális szeparáció és csoportosítás után fel kell állítanunk küszöbértékeket
(mint a misfit funkció, vagy forgatás során a vető stílus váltása), amelyek meghatározzák, hogy
egy fázisba milyen vetők, milyen elmozdulással tartozhatnak. Ezt követően futtathatóak a
beépített inverziós programok, mint az improved right dihedron és a rotational optimalization.
A kapott fázisok összevonása egyrészt az adatok egyszerűbb kezelését szolgálja, másrészt a
különböző időkben fennálló, hasonló feszültség tenzorral rendelkező fázisok elkülönítésére is
alkalmas lehet.
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Fontos, hogy a meglévő fázisainkat priorizáljuk. Mivel az adataink jelen vizsgálat során elég
nagy területről származnak, ezért nem lokális mini fázisokra vagyunk kíváncsiak, hanem a
területen jellemző írányú elmozdulásokra. Elemszám alapján csoportosítjuk a fázisainkat.
Domináns irányok meghatározására alkalmas lehet, ha a feszültség tenzoraink horizontális
megnyúlás irányú főfeszültség tengely irányadatait használjuk fel. Ez lehetséges, ha egy
sztereogramra megjelenítjük az irányadatainkat.
Ha vetős karcfelületeink mérésénél rögzítettünk mérési pontok koordinátáit, akkor
lehetőségünk nyílik a fő irányok térbeli elhelyezkedésének vizsgálatára is. Nem állítom azt,
hogy megtaláltam a karccal rendelkező vetők kiértékelésének legjobb módszerét, de látom,
hogy a fent leírt metódus konzekvens alkalmazása és kiterjesztése a Bükk egészére
finomíthatja, a korábban meghatározott mozgási rendszereket. A jövőben szeretném ezt a
módszert használni a Bükkben.
Irodalomjegyzék:
Angelier J.: Tectonic analysis of fault slip data sets. Journal geophysics Res. 89, 1984, pp. 59535848.
Bott M. H. P.: The mechanism of oblique slip faulting. – Geol. Magazine 96, 1959, pp. 109117.
Delvaux D. and Sperner J.: New aspects of tectonic stress inversion with reference to the
TENSOR program, in New Insight Into Structural Interpretation and Modelling, edited by D.A.
Nieuwland, Geol. Soc. London Spec. Publ. 212, 2003, pp. 75-100.
Németh N.: A Délkeleti-Bükk keleti részének szerkezetföldtani viszonyai, PhD értekezés,
Miskolci Egyetem, 2005. p. 117.
Wallace R. E.: Geometry of shearing stress and relation to faulting. – J. Geol. 59, 1951. pp.
118-130
Katona G.: Preliminary Analysis Of Heterogeneous Fault-Slip Systems In The Felnémet
Limestone Quarry, Doktoranduszok fóruma kötet kiadvány, 2017, p.9.
A tanulmány az EFOP 3.6.1 pályázat kizárólagos támogatásával készült el.
Lektorálta: Dr. Mádai Viktor egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani
Intézet
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AZ ALGYŐ-HÁT METAMORF KÉPZŐDMÉNYEI
Kondor Henrietta
Szegedi Tudományegyetem, földtudomány Msc szakos hallgató, kondor.henrietta@gmail.com
Absztrakt
Az Algyő-hát egy kiemelt helyzetben lévő ÉNy-DK irányú blokk a Tiszai egység Békés-Kodru
zónájában. Magyarország egyik legjelentősebb szénhidrogén előfordulásának feküjét képezi,
így alapvető kérdésként merül fel, hogy ennek az aljzati blokknak van-e, lehet-e tároló
potenciálja, illetve, hogy a kőzetek milyen szerepet játszottak a szénhidrogén migrációjában. A
kristályos aljzat kőzettani felépítéséről, szerkezetfejlődéséről azonban kevés információ áll
rendelkezésünkre. Az Algyő-hát kristályos képződményeit elért fúrások adatai, valamint
vékonycsiszolatok, magminták és főelem geokémiai adatok felhasználásával fő cél volt a terület
minél részletesebb mikroszerkezeti, kőzettani és metamorf fejlődéstörténeti megismerése,
termobarometriai modellezése, valamint kőzettani határok és posztmetamorf szerkezetek
azonosítása. Petrográfiai vizsgálatok alapján, a területen több, különböző kőzettípus jelenik
meg, melyek ásványos összetételük és az őket ért deformációs események alapján
csoportosíthatóak és területileg is elkülöníthetőek. Ezek alapján öt fő terület határozható meg,
melyek jellegzetes szöveti, mikroszerkezeti tulajdonságokkal, ásványos összetétellel, geokémiai
jelleggel és metamorf nyomás és hőmérsékleti körülménnyel rendelkeznek. A terület
északnyugati és délkeleti részén üledékes eredetű, polimetamorf, gránátot, helyenként kianitot
is tartalmazó gneisz és csillámpala kőzetek jelennek meg, melyeket egy nagy nyomású, Barrowtípusú regionális metamorfózis érintett, melyre 9,6-12,2 kbar nyomás és 480-510 ̊C hőmérséklet
adódott. A hát központi részén, három különböző kőzettípus jelenik meg: északon orto-eredetű,
monometamorf biotit gneisz, keleten orto-eredetű, polimetamorf, epidotot, klinozoizitet,
helyenként gránátot tartalmazó gneisz, valamint délen üledékes protolitú, polimetamorf,
helyenként gránátot is tartalmazó gneisz. A központi részen elkülönített kőzetek bár
petrográfiailag különböznek modellezett p-T viszonyaik hasonlóak, amelyre 11-11.6 kbar
nyomás és 580-600 ̊C hőmérséklet határozható meg. Az így meghatározott nyomás és
hőmérsékleti viszonyok összeegyeztethetőek Horváth & Árkai (2002) által feltételezett,
óramutató járásával megegyező metamorf fejlődéssel, viszont nem igazolják Lelkes-Felvári et
al. (2003) feltételezését a korai andaluzittal jellemzett, óramutató járásával ellentétes metamorf
metamorf útról. Eredményeink azt mutatják, hogy eltérő metamorf fejlődésű, térben is
lehatárolható blokkok jelennek meg egymás mellett, melyek között posztmetamorf, esetleg
retrográd út mentén kialakult szerkezetek feltételezhetők. Amennyiben ezek töréses
deformációhoz köthetők, alföldi analógiák alapján lehetőség van fluidum migrációjára az
aljzaton keresztül.
Kulcsszavak: Algyő-hát, kőzettípusok, termobarometria, posztmetamorf szerkezetek
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1. Bevezetés
Az Alföld kristályos aljzatát felépítő paleozoikumi metamorf kőzetek komplex
fejlődéstörténettel jellemezhetőek. Mind a variszkuszi, mind az alpi orogén ciklusok, mind
pedig a Pannon-medence fejlődése jelentős vertikális és horizontális mozgásokat idéztek elő,
melyek következtében egészen eltérő aljzatblokkok jelennek meg egymás mellett. Ezeknek a
blokkoknak lehatárolása, valamint időbeli és térbeli kapcsolatuk meghatározása komplex
feladat, ugyanis az aljzatot felépítő kőzetekről csak mélyfúrási és geofizikai adatokból áll
rendelkezésünkre információ. A repedezett metamorf képződmények szénhidrogén tárolás és
migráció szempontjából jelentős szerepet tölthetnek be, így ezek egységes és minél részletesebb
megismerése az alapkutatások mellett fontos alkalmazott földtani cél.
A Tiszai egység aljzatában megjelenő Algyő-hát Magyarország egyik legjelentősebb
szénhidrogén előfordulás feküjét képezi, azonban kőzettani felépítéséről, szerkezetfejlődéséről
kevés információ áll rendelkezésünkre. Kőzeteit a területen mélyült számos, az aljzatot is elért
szénhidrogén kutató fúrásból ismerjük. Alapvető kérdésként merül fel, hogy ennek az aljzati
blokknak van-e, lehet-e szénhidrogén tároló potenciálja, illetve, hogy a hát kőzetei milyen
szerepet játszottak a terület szénhidrogén migrációjában.
A kutatások célja az volt, hogy a területen mélyült és az aljzatot is elért fúrások adatai, valamint
vékonycsiszolatok, magminták és geokémiai adatok alapján az algyői kiemelkedés kőzettani
felépítését, mikroszerkezeti jellemzőit és metamorf fejlődéstörténetét minél részletesebben
megismerjük, valamint kőzettani határokat és posztmetamorf szerkezeteket azonosítsunk.
2. Földtani háttér
2.1. Az Algyő-hát helyzete és kőzettani felépítése
Az Algyő-hát kiemelt helyzetben lévő, metamorf kőzetekből álló ÉNy-DK irányú blokk a
Tiszai nagyszerkezeti egység Békés-Kodru zónájában nagyjából 2500-3000 méterrel a felszín
alatt (1. ábra). A kristályos aljzat felszínét különböző, főleg a metamorf aljzat kőzetanyagából
származó konglomerátum borítja, melyre vastag neogén üledékes rétegsor települ. A hát keleti
határa a Makói-árok, délnyugaton a Szabadkai-háttól a Szegedi-medence választja el, déli
határa mesterségesen az országhatár, azonban azon túl is találhatók képződmények.
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1. ábra: Az Algyő-hát helyzete Magyarország nagyszerkezeti egységein [5] (fent) és a
Délkelet-Alföéd paleozoós képződményein [3] (lent) belül.
Az algyői kiemelkedés területén eddigi kutatások alapján többféle kőzettípust különítettek el,
azonban ezek pontos petrográfiai határa nem ismert. Legnagyobb részét üledékes eredetű
csillámpala és gneisz építi fel [9] [10] [11] [12] amfibolit betelepülésekkel [10]. A kőzetekben
általánosan megjelenő gránát mellett staurolitot, ritkán szillimanitot és andaluzit után kianit
pszeudomorfózákat írtak le [10] [7]. Ezzel szemben más publikációk az algyői mintákban
egykori andaluzit jelenlétére petrográfiai bizonyíték nem találtak [6]. A döntően para-eredetű
kőzettípusok mellett a terület keleti részén orto-eredetű progresszív képződésű kloritpalát is
meghatároztak, melynek csillámpalából és gneiszekből, hidrotermás hatásra, retrográd úton
keletkezett típusa is elkülöníthető. Továbbá a terület középső részén para-eredetű, epidotot és
klinozoizitet tartalmazó albitgneisz, valamint a délkeleti részén gránit is megjelenik. A jellemző
kőzettípusok mellett tektonikus eredetű kőzetek is megjelennek, mint a kataklázit és
blasztomilonit [10]. Egyes feltételezések szerint az algyői kristályos tömb hármas tagozódású.
Elkülöníthető egy déli gránitgneisz ezt borító csillámpalával és gneisszel, egy középső
epigneisz, zöldpala és egy északi csillámpala-normál gneisz övezet, amiket határvonal választ
el [9] [12].
2.2. Metamorf fejlődéstörténet
A területre két, egymástól egészen eltérő geodinamikai környezetet és metamorf fejlődést
feltételező modell létezik. Az egyik zónás gránátok vizsgálata alapján egy Barrow-típusú,
óramutató járásával megegyező metamorf utat feltételez variszkuszi első, magas nyomású
metamorfózissal, 8-10 kbar nyomás és 520-560 ̊C-os hőmérsékleti tartománnyal, amit egy alpi,
nyomás- és hőmérsékletnövekedéssel jellemezhető, alacsonyabb, 5-6 kbar nyomású és
magasabb, 650-680 ̊C-os hőmérsékletű metamorf esemény követett szillimanit megjelenésével
[6] (2. ábra).
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A másik, gránát koncentrátumon mért Sm/Nd koradatok alapján egy óramutató járásával
ellentétes metamorf utat feltételez, perm korú HT/LP, amfibolit fáciesű, első metamorf
eseménnyel szillimanit, helyenként staurolit mellett andaluzit megjelenésével, melyet egy kréta
korú, szintén amfibolit fáciesű, nagy nyomású felülbélyegzés követett andaluzit helyett kianit
megjelenésével. Harmadik eseményként egy negyedidőszaki retrográd, alacsony hőmérsékletű,
zöldpala fáciesű metamorfózist határoztak meg [7] (2. ábra).

2. ábra: Óramutató járásával megegyező [8] és azzal ellentétes [7] metamorf fejlődés.
(Saját szerk.)

3. Alkalmazott vizsgálati módszerek
3.1. Kútadatok feldolgozása
Az aljzatot elért 100 db szénhidrogén kutató fúrás magvizsgálati és befejező jelentései alapján
fő cél volt a terület morfológiájának megismerése, valamint a dokumentációk vékonycsiszolati
elemzései alapján a területen megjelenő különböző kőzettípusok és metamorf index ásványokat
definiálása, így általános képet alkothattunk a területről és annak petrográfiai jellegéről.
3.2. Petrográfiai elemzések
A kutatás legfontosabb részét képezte a magminták, valamint a vékonycsiszolati minták
petrográfiai elemzése. A makroszkópos vizsgálatokat 20 fúrás 29 magmintáján végeztük el,
mely során meghatároztuk a kőzetek szerkezetét, repedezettségét, valamint azonosítottuk a pre, szin-, posztkinematikus szöveti elemeket, ásvány szemcséket, valamint metamorf index
ásványokat.
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A mikroszkópi elemzéseket 48 fúrás 73 vékonycsiszolati mintáján végeztük el, mely során fő
szempont volt, a vizsgált minták ásványos összetételének, szöveti jellemzőinek azonosítása,
valamint a kőzeteket ért deformációs események és a metamorf eseményekhez tartozó
ásványparagenezisek meghatározása. Fontos szempont volt a posztkinematikus,
metaszomatikus folyamatokhoz kapcsolódó ásványszemcsék azonosítása, ugyanis ezek
ismerete elengedhetetlen a további termobarometriai modellezéshez. A különböző fúrásokból
származó vékonycsiszolati mintákkal jól lefedhetővé vált a terület, így ez lehetőséget adott arra,
hogy a területen megjelenő fő kőzettípusokat azonosítsuk, csoportosítsuk és azokat területileg
is lehatároljuk.
3.3. Geokémiai vizsgálatok
A geokémiai vizsgálatok célja a vékonycsiszolati elemzések alapján területileg lehatárolt
kőzettípusok eredetének meghatározása volt főelem összetétel alapján. A protolit eredetének
meghatározására számos diszkriminációs diagram áll rendelkezésünkre, melyek segítségével
meghatározható a kőzetek üledékes, vagy magmás eredete, és a nem metamorf üledékes és
magmás kőzetek osztályozására alkalmazható diagramok alapján eredetük tovább pontosítható.
3.4. Termobarometriai modellezés
A petrográfiai elemzések alapján meghatározott ásványparagenezisek modellezését
DOMINO/THERIAK [2] programcsomaggal végeztük el. A program egy megadott p-T
tartományban a termodinamikai adatbázis alapján [1] az algebrailag lehetséges
ásványparagenezisek közül a minimális Gibbs-energiájút tekinti stabilnak, így kijelöli az
általunk meghatározott ásványtársaságok stabilitási tartományát. Vékonycsiszolati elemzések
alapján meghatároztuk azt a lehetséges ásványtársaságot, aminek stabilitási tartománya
modellezhető. Minden, területileg is elkülönített csoportra, az őket legjobban jellemző két
minta modelljét választottuk ki, majd ezek összevetésével az egyes területekre vonatkozóan
szűkíthető azok p-T tartománya. A területekre lehatárolt p-T viszonyok összehasonlíthatók, így
segítik a metamorf viszonyok megértését, lehetőség szerint tovább szűkítését.
4. Eredmények
4.1. Kútadatok feldolgozása
Az aljzatot elért fúrási dokumentációi alapján általánosan elmondható, hogy a terület
északnyugati és délkeleti részére főleg paragneiszek, csillámpalák, valamint ortogneiszek
jellemzőek. Délkeleten uralkodóan csillámpalák, északnyugaton orto- és paragneiszek jelennek
meg. A középső területet epimetamorf, vagy metaszomatikus eredetű, jelentős mennyiségű
kloritot tartalmazó kloritpala, kloritos pala, valamint epidotot és zoizitet tartalmazó epidotpala
kőzettípusok jellemzik. A fő kőzettípusok mellett néhány fúrásban fillitet, kvarcitot és
közbetelepült amfibolitot is azonosítottak. A dokumentált milonit és milonitszerű kőzetek
alapján egy ÉNy-DK, majd É-D irányú milonit zóna rajzolódik ki.
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A metamorf index ásványok közül legtöbb fúrásban az északnyugati és délkeleti területen
gránát jelenik meg, staurolitot kevés fúrásban, kianitot egyetlen fúrásban azonosítottak,
északnyugaton.
A kőzettípusok és metamorf indexásványok megjelenése alapján az algyői kiemelkedés
területén feltételezhetőek kőzettani változások és petrográfiai határok.
4.2. Petrográfia
Az elemzések alapján, a területen több, különböző kőzettípus különíthető el, melyek a fúrások
helyzete alapján területileg is lehatárolhatóak. A kőzetek csoportosításának fő szempontja az
ásványos összetételük, szöveti jellegzetességeik, valamint a kőzeteket ért deformációs
események voltak. Ez alapján öt fő terület határozható meg: északnyugati, központi északi,
központi keleti, központi déli, és délnyugati rész, melyek mindegyikét jellegzetes
ásványtársaság, szerkezet, szövet és deformációs esemény jellemez.

Északnyugati terület
A területen megjelenő kőzetek változó biotit és muszkovit tartalmú gneisz, csillámpala kőzetek,
amelyekben makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatok alapján is azonosítható nagyméretű
gránát szemcsék jelennek meg (3. a ábra). Vékonycsiszolati mintákban a gránát mellett
helyenként kianit szemcsehalmazok is megfigyelhetőek, melyek gránát szemcsék
átalakulásaként értékelhetőek (3. b-d ábra). Magmintákon tektonikus eredetű milonit és
mikrokataklázit zónák is azonosíthatóak. A fő palássági irányok, valamint a gránát és kianit
szemcsék szöveti helyzete alapján a terület kőzetei polimetamorf keletkezésűek és két
metamorf esemény különíthető el: S1 palássági irányhoz köthető D1 metamorf esemény biotit,
gránát, ilmenit és rutil megjelenésével, valamint S2 palássági irányhoz köthető D2 metamorf
esemény biotit, gránát, kianit, ilmenit és rutil keletkezésével (3 a, b ábra).
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3. ábra: a) biotit által burkolt gránát (grt) porfiroblaszt és ilmenit (ilm) zárványa által
jelölt S1 palássági irány (1N); b) S2 foliáció irányába rendeződött kianit (ky)
szemcsehalmaz, valamint burkolt gránát (grt) és kianit (ky) szemcsék (1N); c)-d) gránát
(grt) átalakulása kianittá (ky) (1N és +N)
Délkeleti terület
A délkeleti területet az északnyugati területhez nagyon hasonló jellegű és ásványos összetételű
kőzetek építik fel. Az uralkodóan megjelenő biotit és muszkovit tartalmú gneisz és csillámpala
kőzetek mellett magmintákban amfibolit, valamint magmintákban és vékonycsiszolati
mintákban is tektonikus eredetű milonit és kataklázit azonosítható (4. a-c ábra).
Vékonycsiszolati elemzések alapján a kataklázitban megjelenő földpát Ϭ-klaszt egykori milonit
kataklázitként való felújulásaként értelmezhető, (4. b ábra), mely a magkomplexum egyik
jellegzetessége és az aljaz jelentős mértékű posztmetamorf kiemelkedésével magyarázható.
A kőzetek legnagyobb részében gránát, a nagyobb csillámtartalmú kőzetekben mikroszkóposan
kianit is megfigyelhető, melyek megjelenése gránát szemcsék átalakulásaként értelmezhető (4.
d ábra). Továbbá a nyugati, deszki fúrás környezetében a többi fúrás kőzetétől egyértelműen
elkülöníthető gránit gneisz azonosítható (4. e ábra). A fő palássági irányok, valamint a gránát
és kianit szemcsék szöveti helyzete alapján a kőzetek polimetamorf keletkezésűek és két
metamorf esemény különíthető el: S1 palássági irányhoz köthető D1 metamorf esemény biotit,
gránát, ilmenit és rutil megjelenésével, valamint S2 palássági irányhoz köthető D2 metamorf
esemény biotit, kianit, ilmenit és rutil keletkezésével (4. f ábra).
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4. ábra: a)-b)kataklázitban megjelenő földpát (fsp) Ϭ-klaszt (1N és +N); c) földpát Ϭklaszt milonitban (+N); d) gránát (grt) krüli kianit (ky) korona (1N); e) granoblasztos
szövetű gránit gneisz 120 ̊-os szemcseilleszkedéssel (+N); f) biotit (bt) és gránát (grt)
által jelölt S1 és S2 foliáció (1N)
Központi rész északi része
A területen megjelenő gneiszeket uralkodóan nagyméretű, táblás plagioklász földpát és
káliföldpát klasztok alkotják (5. a, b ábra), amelyek mellett vékonycsiszolati mintákban biotit
jelenik meg. Nagyobb metamorf fokot jelző index ásványok közül a gránát azonosítható egy
fúrásból származó gneiszben. Az azonosított fő palássági irány alapján a kőzeteket egy fázisú
metamorfózis érintette.
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5. ábra: a) töredezett plagioklász földpát karbonáttal (+N); b) foliáció irányába
belesimuló zárványsort tartalmazó földpát klaszt (+N)
Központi rész keleti része
A területhez sorolt minták nagy mennyiségű epidotot és klinozoizitet tartalmaznak helyenként
plagioklászföldpátok átalakulásából (6. a ábra), néhány esetben nagyméretű szemcsékként
kloritosodott biotit szalagokkal és klorittal is megjelennek (6. b, c ábra). A területen az északi
részekhez hasonló nagyméretű, táblás plagioklászföldpát és káliföldpát klasztok figyelhetők
meg. Makroszkóposan többnyire muszkovit-klorit pala azonosítható. A kőzetek polimetamorf
keletkezésűek, melyekben három metamorf esemény azonosítható: S1 palássághoz köthető D1
metamorf esemény biotit, gránát, rutil megjelenésével, S2 palássági irányhoz köthető D2
metamorf esemény biotit, epidot, klinozoizit, ilmenit és rutil keletkezésével (6. d ábra), a
kialakuló S3 foliációhoz új ásványszemcse keletkezése nem köthető, ez a kőzetek kismértékű
mikroredőzöttségében figyelhető meg.
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6. ábra: a) nagyméretű plagioklász földpát klaszt körül megjelenő klinozoizit (czo) (+N);
b) nagyméretű klinozoizit (czo) szemcse (+N); c) foliáció irányába nyúlt klinozoizit (czo)
szemcse kloritosodott biotit (bt) lemezekkel (1N); d) gránát (grt) rutil (rt) zárvány által
jelölt S1 és biotit (bt) lemezek által jelölt S2 foliáció (1N)
Központi rész déli része
A vékonycsiszolati vizsgálatok alapján e csoport kőzetei ásványos összetételüket és szöveti
jellegzetességeit tekintve különböznek a többi terület kőzeteitől, azonban néhány jellemzőik
alapján bizonytalan lehatárolásuk. Elkülönítésük alapja a nem metaszomatikus eredetű epidot,
klinozoizit, valamint nagyméretű táblás földpát klasztok hiánya, a nagyobb muszkovit és biotit
tartalom, valamint a kőzeteket érintő deformációs események voltak. Ez alapján különböző
biotit és muszkovit tartalmú, legtöbb esetben gránátot is tartalmazó polimetamorf gneisz és
csillámpala kőzetek jelennek meg, két fúrásban azonosítható amfibolittal. S1 foliációhoz
köthető D1 metamorf esemény ásványparagenezise a Mg-klorit, biotit, gránát, ilmenit és rutil,
míg az S2 palássági irányhoz köthető D2 metamorf eseményé a biotit, ilmenit és rutil (7. a, b
ábra).
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7. ábra: a) Mg-klorit (chl) zárvány biotitban (1N); b) S1 foliáció irányába rendeződött,
töredezett, kloritosodott (chl) gránát (grt) szemcsék és S2 foliációt jelölő biotit (bt)
szalagok (1N)
4.3. Geokémia
A kőzetek protolit eredetének meghatározására a K2O/Al2O3─Na2O/Al2O3 diagramot [8],
valamint a SiO2-TiO2 diagramot [4] alkalmaztuk, melyeken a már petrográfiai vizsgálatok
alapján elkülönített területek mintáit külön színnel kerültek jelölésre.
A diagramok alapján északnyugati és délkeleti minták hasonló értékek körül, viszonylag kis
szórással jelennek meg, így hasonló kémiai összetétellel és üledékes protolittal jellemezhetőek.
A központi területek kőzetei ezektől lényegesen eltérő értékek körül, nagyobb szórással
jelennek meg és a központi rész déli területéhez sorolt minták kivételével, melyek szintén
üledékes protolitú kőzetek, magmás protolittal jellemezhetőek. Az értékek nagy szórása a
kőzeteket érintő utólagos kloritosodással, karbonátosodással, valamint metaszomatikus
átalakulásokkal magyarázható.
Mindhárom diagramon a délkeleti terület néhány mintája magmás protolit mezőben jelenik
meg, melyek Deszk környéki fúrások gránit gneisz mintái, illetve magvizsgálati jelentések és
makroszkópos vizsgálatok alapján amfibolit kőzetek.
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8. ábra: Protolit eredetének meghatározására alkalmazott diszkriminációs diagramok a)
K2O/Al2O3─Na2O/Al2O3 diagram [8]; b) SiO2-TiO2 diagramot [4]
4.4. Termobarometria
Az északnyugati és délkeleti területek mintái közül azokat választottuk ki, amelyek gránátot és
kianitot is tartalmaztak, ugyanis ez az ásványparagenezis jellemzi legjobban a kőzeteket ért
maximális p-T viszonyokat. A modellezett ásványparagenezisük a következő: biotit, gránát,
kianit, muszkovit, földpát, kvarc és rutil. Mindkét terület két-két mintájának metszetével
szűkíthető azok p-T tartománya, így az északnyugati területekre p≈9,5-15 kbar és T≈480580 ̊C, míg a délkeleti területekre p≈8-13 kbar és T≈350-500 ̊C jellemző.
A központi terület északi kőzeteiben a biotiton kívül más metamorf indexásvány nem jelenik
meg, így termobarometriai modellezésükkel viszonylag széles p-T tartomány határozható meg.
Modellezett ásványparagenezisük a biotit, muszkovit, földpát, magnetit, kvarc, illetve az egyik
minta esetében rutil. A területre meghatározott nyomás és hőmérséklet p≈10-17 kbar és T≈500650 ̊C értékek között adódik.
A központi terület keleti részének modellezett ásványparagenezise az epidot, biotit, muszkovit,
földpát, magnetit, kvarc, valamint az epidot, biotit, klorit, muszkovit, földpát, magnetit és kvarc.
A két minta modellezett p-T tartományának metszete p≈11-12,5 és T≈450-640 ̊C.
A központi terület déli részéhez sorolt kőzetek mintáiban a legmagasabb metamorf fokot jelző
index ásvány a gránát, így ezeknek a mintáknak a termobarometriai modelljével határozható
meg a kőzeteket érintő legmagasabb metamorf fok. Modellezett ásványparagenezisük a biotit,
gránát, muszkovit, földpát, kvarc, rutil, valamint klorit, biotit, gránát, muszkovit, földpát, kvarc
és rutil. A két minta p-T tartományának metszete szűk tartományt jelöl, mely p≈10,5-12,5 és
T≈580-610 ̊C.
Az északnyugati és délkeleti területekről származó minták petrográfiailag, geokémiailag és
modellezett p-T viszonyaikat tekintve is nagyon hasonlóak, így metamorf p-T tartományaik is
jól összevethetőek. A két terület p-T tartományának összevetésével jelentősen szűkíthető az
őket jellemző maximális metamorf körülmény, ami így p ≈ 9,6-12,2 kbar és T ≈ 480-510 ̊C (9.
ábra).
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A központi részen elkülönített területek bár petrográfiailag és némileg geokémiailag is
különböznek, p-T viszonyaik nagyon hasonlóak, így ezek összevetésével kijelölhető egy
viszonylag szűk metamorf tartományuk, ami p≈11-11,6 kbar és T ≈ 580-600 ̊C (10. ábra).

9. ábra: Az északnyugati és délkeleti terület p-T tartományának metszete (szürke
terület).

10. ábra: A központi területek p-T tartományának metszete (szürke terület).
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Következtetések
Az általunk vizsgált mintákban a gránáton és kianiton kívül, az eddigit publikációkban leírt más
metamorf index ásványok nem voltak azonosíthatóak, valamint az andaluzit utáni kianit
pszeudomorfózákra sem találtunk bizonyítékot, ugyanis a kianit szöveti helyzete alapján gránát
szemcsék átalakulásából keletkezett egy nagyobb nyomású, második metamorf esemény során.
A termobarometriai modellezések során a területekre meghatározott metamorf viszonyok jól
összevethetők az óramutató járásával megegyező metamorf fejlődésúttal [6], azonban nem
igazolja a korábbi andaluzittal jellemzett, óramutató járásával ellentétes p-T utat [7]. Az
általunk meghatározott p-T tartományok bár nagyon hasonlóak a zónás gránátok variszkuszi
reliktumként értékelt magjában meghatározott értékekkel [6], jóval magasabb nyomási
értékeket kaptunk. A magas nyomási viszonyok oka, hogy a modellezés a kőzetek teljes
geokémiai összetétele alapján történt, azonban ebben mindkét, vagy –három metamorf
eseményhez köthető ásványtársaság szerepel. További kutatásra ösztönöz a metamorf
fejlődéstörténet pontosítása más termobarometriai módszerekkel.
A petrográfiai, geokémiai és termobarometriai vizsgálatok alapján is megállapítható, hogy az
Algyő-hát területén eltérő metamorf fejlődésű, térben is lehatárolható blokkok jelennek meg
egymás mellett, melyek között posztmetamorf, esetleg retrográd út mentén kialakult
szerkezetek feltételezhetők. Amennyiben ezek a szerkezetek töréses deformációhoz köthető,
úgy alföldi analógiák alapján lehetőség van a fluidum migrációjára az aljzaton keresztül.
Ezeknek a posztmetamorf szerkezeteknek, petrográfiai határoknak pontosabb meghatározása
szeizmikus adatok értelmezésével lehetséges, mely további kutatásokat igényel.
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A BAKONY-BALATON GEOPARK IDEGENFORGALMI
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NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSBEN
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Absztrakt
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területére számos turisztikai terméktípus illeszthető rá,
melynek köszönhetően hazánk egyik legkeresettebb célterületévé vált mind az aktív lehetőségek,
mind a kulturális látnivalók tekintetében. A természeti értékek ebben az antropogén hatásokkal
kevésbé érintett rendkívül nagy geodiverzitással jellemezhető területen érdeklődést keltenek,
hogy megannyi látnivalóval szolgáljanak a kíváncsi turistának, s mindezt úgy, hogy ezen értékek
szinte minden időszakban fellelhetőek az érintett térségben. Jelentős eszmei értékről van itt szó,
melynek oktató célú bemutatása az ember tudásanyagát bővíti: földtani képződményekés
felszínalaktani formák, illetve az ezeket kiegészítő egyéb, földrajzi helyhez köthető természeti
tényezők, mint a növény- és állatvilág. Fontos szerephez jut továbbá a természeti viszonyok
feltárásán túl a társadalmi és kulturális nézőpont, mivel a társadalmi hagyományok olyan
rétegesen sokszínű képet alkotnak melynek keretébe a helyi népesség különleges életmódja,
gazdálkodása, természeti környezetének közvetlen megőrzése illeszthető be a fenntarthatóság
és a fenntartható fejlődés elveinek előmozdítása pedig az életük szerves részét képezi. A
dolgozatomban egy olyan szemszögből vizsgálom meg a látnivalókat, mely elemző tanulmányt
ad a táj arculatáról, ezáltal pedig kibővítem a turizmus számos olyan potenciális lehetőségével,
mely az eddig kevésbé ismert parkot a nagyközönség számára sokkal befogadhatóbbá és
élményszerűbbé teszi más, hazai középhegyvidéki területeinkkel szemben. A vizsgálat
szempontjából a geológiai bemutatóhelyek szolgálnak a leglényegesebb információforrással,
ugyanis ezek lehetnek a jelentős földtudományi örökséggel rendelkező ún. geológiai parkok
alappillérei. Összehasonlítási alapot nyújtva érdemes lenne megfigyelni néhány nemzetközi
példát is, melynek segítségével konklúziót alkothatunk abból, hogy a kereslet-kínálat és a
vonzerő tényezőin keresztül hogyan lehet a kezdeményezés külföldi példáját– persze megfelelő
keretek között - magyar gyakorlatba ültetni. Vajon milyen főbb területi okai vannak az
ökoturizmusban egy érintetlenebb, földtanilag sokszínű táj látogatottsági arányának és milyen
úton és kezdeményezéssel érhető el a potenciális vendégek számának növelése? Megnézzük, mi
mindent nyújthat számunkra egy geopark.
Kulcsszavak: Bakony, Balaton, idegenforgalom, fejlesztés, geopark
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Bevezetés és célkitűzés
A dolgozatom feladata, mely elsősorban a geopark fogalmára, vonzerőire, látogatottságára és
egyéni sajátosságaira épít az, hogy kínáljon egy követhető és kivitelezhető irányvonalat egy
köré fűzött kutatás komplex kiértékelésének érdekében. A legfontosabb, hogy pontosan
tisztázzuk, jobban mondva feltárjuk a fogalmat és megnézzük, hogy ez miért is ilyen jelentős a
turizmus résztvevői számára. Lényegében a geopark egy olyan élő és élettelen természeti
adottságokban különösen gazdag és ez által különösen védett terület, melynek földtani és
felszínalaktani értékeinek és ritka esztétikai kincseinek előfordulásával elsősorban a
tudományos kutatásnak és az ökotudatosságra való oktatásnak, illetve a ’szelíd turizmus’
természetjárásának, az emberi hatások alól mentes természeti értékek fennmaradásának nyújt
prioritást [5]. A kutatásban vizsgált Bakony-Balatoni geopark, mely jogilag a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park csoportja alá tartozik, 3244 km2 területen fekszik a Dunántúli-középhegység
részeként több egységre tagolható, e térségek egy részét kívánom feltárni és kielemezni. A
turisztikailag jelentős forgalmú, természetileg rendkívül sokrétű tájak áttekintését értem jelen
feladatom céljának, mivel a kevésbé frekventált területek közel sem szolgálnak annyi
információval, hogy eredményes következtetést lehessen belőlük levonni a turizmus kínálati
oldalának bővítése kapcsán.
Célkitűzésként legfontosabb feladatom a látogatottság növelése érdekében a geopark
bemutatása a magyar turisztikai piacon, továbbá a vendégeket vonzó ötletek és fejlesztési tervek
ismertetése és a vonzerők és természeti-kulturális elemek ötletbörzéjének felvázolása. Az itt
rejlő kiaknázatlan lehetőségek széles választéka rendkívül érdekes téma és társadalmunk egyik
jelentős kérdése is egyben, hogy rohanó hétköznapjainkban hol és hogyan van arra lehetőség,
hogy a természet kínálta pozitív energia és információ teljes mértékű fizikai és szellemi
feltöltődést és így boldogságérzetet nyújtson. E lehetőségek ésszerű fejlesztése és kivitelezése
véleményem szerint a turizmusföldrajz örök feladata lesz, az ötletek tárháza pedig
kimeríthetetlen, hiszen a cél az, hogy minél több érdeklődővel megismertessük a BakonyBalaton Geopark és ez által a nemzeti park végtelenül komplex világát. Remélhetőleg számos,
még feltáratlan tényezőre kapok rávilágítást, hogy igazoljam e felvetésekben lévő
lehetőségeket.
Kutatástörténeti áttekintés
A Bakony-Balaton Geopark munkájáról, bemutatásáról eddig még nem készült átfogó írásos
tanulmány. Mivel a kezdeményezés 2012.09.20. óta létezik [5], ezért az egész ötlet annyira
újszerű, hogy e téma kiterjedtebb dokumentációja még nem készült el, illetve betudható annak
is, hogy az ökoturizmust szolgáló felfedező jellegű természetjárás és rekreáció mindössze csak
az ökoturisták és természetjárók körében népszerű. Mindennek ellenére azonban elmondható,
hogy magával a Balaton-felvidékkel és a Bakony középhegységi térségével kapcsolatban már
számtalan tanulmány és kutatás tesz említést, mind természeti, mind pedig társadalmi
megközelítésből. A Balaton és felvidékének geológiai és geomorfológiai feltérképezését a
földrajztudomány két úttörője Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő kezdte meg. Munkásságukat nagy
tiszteletben tartja a térség feltérképező földrajza, ugyanis Lóczy Lajos 1920-ban megírt 13
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fejezetes átfogó Balaton kutatása teljes körű tudományos szakirodalommal szolgál a tónak és
környékének földtanáról, morfológiájáról, azon is túl pedig átfogóbb földrajzáról. Cholnoky
Jenő volt a téma másik jelentős kutatója, ugyanis 1936-ban megírt Balaton-című könyve a tó
eredetétől kezdve, környezetének morfológiai elemein és a víz felszínalakító munkáján át a tó
rekreációs hatásáig különösen pontos tanulmánnyal szolgál természetföldrajzi tekintetben.
Földtani és morfológiai vizsgálatokat végzett még Budai Tamás geológus, Futó János és Bauer
Norbert geológus és geomorfológus kutatók, ők főként a táj ciklikus változásáról festettek
hiteles képet. A növényvilág botanikai viszonyairól Bauer Norbert, Vers József és kutatótársaik
adnak felvilágosítást, míg az állatvilág zoológiai összetételét Kenyeres Zoltán, Vers József,
Turcsányi István, Kopek Annamária, Szekeres Zsófia és tudományos munkatársaik mérték fel
és adták ki különböző természetrajzi tanulmányokban. Ezen felül a társadalmi viszonyok
megismertetésében nagy munkát fektetett a Balaton-monográfiával Lóczy Lajos, később
viszont Kubassek János készített hiteles tanulmányokat a Balaton és a Balaton-felvidék
társadalmi földrajzáról. A Balaton-felvidék és környéke összefoglaló földrajzi, korrajzi és
néprajzi viszonyait tárja fel W. Nemessuri Zoltán, Sulyok Miklós és Bán Magda. Turisztikai
szakleírást készített a tó látnivalóiról és környékéről Fehér György és Gertig Béla, a helyi
fenntarthatósági esettanulmányok kidolgozása pedig Huszti Levente munkája alá tartozik.
Pontos településföldrajzi vizsgálatokat Mohos Mária és kutatótársai dolgoztak ki a felvidék
területéről.
Kutatási módszerek
A geopark jobb kihasználtságának és turisztikai értékeinek bemutatása érdekében, csak hiteles
és a legjobban kihasználható vizsgálati eszközökre hagyatkozhattam, így elengedhetetlenné
vált számomra a primer kutatást elősegítő gyakori és személyes terepmunka, melynek
segítségével helyszíni megfigyelést, azonnali dokumentálást végeztem és rögtönzött
kérdéseimre gyors választ kaptam. A terepbejáráson túl személyes interjúkat készítettem a
geopark túravezetőivel, ezáltal néhány személyesen beszerzett adat alapján készítettem
statisztikát a közbeszerzési és foglalkoztatottsági mutatókról, illetve az egyre bővülő turisztikai
állomáspontok, illetve tanösvényi pontokról.
A kutatás megalapozásához persze másodlagos kutatási módszerek alátámasztó információira
volt szükség, így megfelelő forrásinformációt szolgáltatott számos szakirodalmi értekezés
böngészése és tanulmányozása, a különböző szakvélemények összevetése, ezáltal pedig olyan
konklúziók levonása, melyek remélhetőleg a legtisztább forrásai egy földrajzi kérdéskörű
vizsgálatnak. A szekunder kutatás elegendő teret kínált ahhoz, hogy ráhagyatkozzak bizonyos
tudományos természeti és társadalmi tézisekre, ezeken túl is pedig az aktuális útleírásokra,
eligazító magyarázatokra, térképekre. Már meglévő és dokumentált adatok tették egyszerűbbé
a terepmunkát, hiszen az azokból levont következtetések és összevetések mindig egy másik
következtetésre engedtek hagyatkozni. Lényeges, hogy a szakirodalmi források mindig az adott
résztémában nyújtottak információt, kiemelve ezzel azt, hogy nincsen egy kiemelt szerepkörű
értekezés sem, melyre a vizsgálat vezérfonala felfűződne.
Eredmények – A kezdeményezés háttere
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Jelenlévő terméktípusunk a hegyvidéki turizmus egyfajta részeként fogható fel a magasabbalacsonyabb szintű természeti és tájképi védettségű besorolás miatt, de persze nem minden
esetben, mivel az ökoturisztikai területnek nem feltétele egy bizonyos magassági szint elérése.
Érdemes megemlíteni, hogy az ökoturizmus és az aktív turizmus két különösen jól elválasztható
terméktípus, hiszen előbbi alapja az érintetlen környezet oktatói és tudományos célú megőrzése,
míg utóbbi térhasználata fokozottan intenzív, s ezzel az intenzitással befolyásoló hatással van
az ökológiai folyamatokra [1]. Hazánkban egyre bővülő tendencia természeti területeink
védetté nyilvánítása. Magyarországon 2006-ban 10 nemzeti park, 36 tájvédelmi körzet és 142
természetvédelmi terület volt hivatalosan védettség alatt [3], míg a 2014. évi adatok szerint 10
nemzeti park, 39 tájvédelmi körzet és 169 db természetvédelmi terület sorolható be az országos
jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területeink közé [13].
De mi is tulajdonképpen a geopark, hogyan tudjuk megfogalmazni a lényegét? A választ több
részből alkotjuk, ugyanis itt egy sok összetevős szerveződésről esik szó melyre több magyarázat
és megfogalmazás helyesen értelmezhető. Léteznek nemzetközileg használt megfogalmazások
nagyvilági és európai szinten, illetve magyar kifejezésében is, csak kicsit másképpen egészítjük
ki e fogalma [3]. Itt egy olyan ökológiai területről van szó, mely lényeges geológiai örökséget
foglal magában és ezek védelméért olyan támogatott területfejlesztési stratégiákat tartalmaz,
melyek az adott természetvédelmi szerveződés fejlesztési koncepcióit segítik elő. Lényeges
kiemelni, hogy a lehatárolható térszínen belül elegendő területfelszín szükséges az ökológiai
fejlődés szempontjából.
A geopark egy olyan jól lehatárolható földtanilag sokszínű terület, mely ritka, esztétikailag
kiemelkedő geológiai és geomorfológiai értékein, tehát ’geodiverzitásán’ keresztül rekreációs,
tudományos és oktatási célokat szolgál a geoturizmus részesei számára. Mindezt úgy teszi, hogy
törekszik fenntartani a helyi gazdaság fejlődését a földtani, a történelmi, a kulturális és az
ökológiai értékek jelentőségének tudatosításával, mindemellett pedig bevonja a helyi
közösségeket és szervezeteket a környezeti nevelésbe, oktatásba és tudományos kutatásokba [5].

Turizmus
Keresleti oldal
Kínálati oldal

Élő természeti környezet
Élettelen természeti környezet
Geológia
1. ábra: A geoturizmus megjelenítése
Kádár László ábrázolása nyomán - Forrás: Trócsányi A. - Tóth J. 2002
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A kutatás társadalmi tényezői
A napjainkra kiteljesedő turizmusgazdasági igények gyakran felülírták a helyi lakosság
érdekeit, a táj funkcióit. Ez számos konfliktus forrását és társadalmi homogenizálódást jelentett
és jelenthet a turizmus minden irányú kiszolgálásának érdekében, ráadásul a népszámlálási
adatok szerint 1930-ban még csak 200 ezer, 1990-ben 255 ezer, napjainkban pedig már 275
ezer lélekszámú lakossággal lehet számolni. A népességnövekedés a belső vándorlások
következtében ugrott meg ilyen mértékben, ez az ok alig vezethető vissza csupán csak a
népesség pozitív szaldójú növekedésére. A 2000-es évektől fokozatosan megfigyelhető
jelenség a fiatal, 30 év alatti korosztály elvándorlása, a Balaton északi előterű kistelepüléseinek
elöregedése, azonban a népesség fogyó tendenciáját már a 90-es évektől igazolja a statisztika,
s ha volt is népességnövekedés, az is csak a külföldi szezonálisan hosszabb időre letelepedő –
főként német ajkú lakosságnak volt köszönhető. Összevetésképpen a Balaton Üdülőkörzet
teljes lakossági létszáma a telektulajdonosokkal és bérlőkkel együtt közel 500 ezer főre
becsülhető [2].
Foglalkoztatottsági arány

Foglalkoztatottak
száma
Munkanélküliek
száma
Aktív népesség
száma
Inaktív népesség területén
2. ábra: Foglalkoztatottsági arány a Balatonfelvidék
száma
https://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/kozadat_kozbeszerzesi_eljarasok/1/1
(Letöltés: 2018.12.03)

Tapolcai-tavasbarlang
Látogatóközpont
Balatonfelvidéki NP
Ig.
Mezőgazdasági gépek
és eszközök beszerzése
Informatikai eszközök
beszerzése
Szolgáltatási
kritériumok

3. ábra: A Balatonfelvidéki Nemzeti Park közbeszerzési tervezete - 2014
Építési beruházás 
Az ábra a
már
említett
https://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/gazdalkodasi_adatok/
majorfelújítás (Letöltés: 2018.12.03)
következtetésekre

alapozva mutatja számunkra, hogy az aktív jövedelmi keresetűek száma nagyobb arányban van
jelen és jelentősen a vízpart mentén, vagy annak környezetében koncentrálódik. Mellette
azonban számítani kell az inaktív keresőkkel is. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park által
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közzétett közbeszerzési tervezet kimutatása szerint a beruházási támogatás kimagasló hányada
a nagyobb mértékű rekonstrukciók folyamatát szorgalmazott kivitelezni – Veszprém megyei és
Zalavári majorfelújítás.
Fenntartható fejlődés és természetvédelem
A Bakony-Balaton Geopark által elindított geotúra-vezető tanfolyam lehetőséget biztosít a
természeti környezet szakszerű megismertetésére és fenntartására. A tanfolyam különböző
területi részegységeken keresztül ismerteti meg a résztvevőket, melynek elvégzése után
okleveles túravezetővé válhat bárki és több, képzést végzett szakember kezdett bele saját
turisztikai vállalkozásba. A képzést végzettek közül számos vállalkozó indított saját weboldalt,
miközben elismert, hivatalos partnere a geoparknak, így ők azok, akik direkt módon
kapcsolódnak a szerveződéshez és promóciós támogatásban részesülhetnek a geopark
csoporttól [14]. A vezetőség a partnerhálózat kiszélesítését szorgalmazva immár nagyszámú
együttműködési megállapodást kötött a helyi piac azon szereplőivel, akik elfogadják és
betartják a geopark csoport által előírt szabályrendszert. Cserébe a partner egy bizonyos
jelképes összeg fejében használhatja a geopark márkajelzését jelentő logo-t és folytathatja
turisztikai tevékenységét.
Gyakorlati megvilágításban a geopark egész területe szigorú védettség alatt áll, mivel a látogató
a természeti környezetben jelen lévő élő és élettelen jelenségek zavartalan bioritmusban
működő helyét keresi fel, ahol a környezeti folyamatok lemásolása és társadalmi szintre való
átültetése személyes tapasztalati példákon keresztül lehetséges. Ezt a tényezőt figyelembe véve
a geopark területén a látogató csak információt gyűjt – megfigyel, ezért bármilyen kőzet,
ásvány, ősmaradvány gyűjtése, illetve élő faj egyedeinek gyűjtése, azok élőhelyének
megzavarása, vagy károsítása a geotúra szereplői számára nem megengedett és büntetendő
tevékenység [5].
A geopark területét egybefoglaló természeti értékeink védelme minden mellébeszélés nélkül a
fenntartók és a látogatók közös feladata. A terület rendkívül változatos biodiverzitásán túl a
geológiai sokszínűség, ’geodiverzitás’ szellemében meg kell őriznünk a területi képet,
miközben a természet folyamatait tanulmányozzuk, tanuljuk és ültetjük át a gyakorlatba, nem
csak a turizmuson belül, hanem a terület- és településfejlesztés, a közigazgatás, az oktatás, a
közlekedés, az egészségügy és a többi társadalmi alapfunkcióban is. A fogalom egy olyan, mára
talán legaktuálisabb érvényű, újszerű paradigma, melynek megértése és elsajátítása a
geoparkok mozgatóerejét és működését jelentik. „A fenntartható fejlődés olyan világnézetű
paradigma, melyhez a jogot úgy kell érvényesíteni, hogy a ma élő és a jövő nemzedékek fejlődési
és környezeti szükségletei egyaránt kielégítést nyerjenek.” (AGENDA 1992). Lényegében
véve, ha a geoparkok zavartalan működése, így a benne lejátszódó földtani jelenségek fizikaikémiai folyamatai, az élővilág mikro- és makrobiológiai életműködései, a társadalmilag lokális
életterek természettel harmonikusműködése és a látogatók természettel összhangban lévő
befogadó-kapacitása biztosítva marad, akkor nemcsak a jelen körülmények között működve a
mai érdeklődőnek nyújt fennmaradó élményt a park látványa, hanem a jövő nemzedékek
számára is hasonló élményt fog nyújtani.
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Tihanyi-félsziget – Tihanyi Geotúra esettanulmánya
A terület tájképi képződményeit egyfajta interaktív szemlélettel bemutató geotúrán keresztül
kívánom feltárni a geopark módszertani alapjait. Ezzel a képi világban gazdag oktatási
módszerrel a látogató könnyebben leképezi saját mentális szintjére a természeti folyamatokat,
így meglehetősen unikális élményt nyújt számára. A helyi geotúra példáján fogom szemléltetni
ennek megvalósulását.
A Tihanyi-félsziget régen egy vulkánilag jelentősen aktív területnek számított. Az utóvulkáni
működésekből fakadóan a víz, mint egy ’liftszerűen’ tör fel a mélyebb kőzetekből – mészkőből
és dolomitból, és amikor a repedések falából jön fel, akkor a mészkő falából kioldja a
mésztartalmat. Amikor megérkezik a felszínre és megtörténik a visszahullás, akkor a kisebb
mészdarabok lerakódnak és elkezd belőlük épülni egy kis kúpszerű képződmény. Míg a kúp
szélesedik és magasodik, úgy a központi csatorna a lerakódott mésztartalom miatt egyre szűkül,
sőt el is tömődhet. De aztán másképpen is tud viselkedni a csatorna, mert ha például kovás oldat
jön fel, akkor az megfesti a csatorna falát egyfajta élénkvörös színnel. Ha durvább, CO2-al
kevert oldat jön fel, úgy szénsavas víz keletkezik, ami oldódási formákat képez a
mészkőanyagba, így alakulnak ki az üregek és a jelen lévő barlangok (amiket a résztvevők
személyesen láthatnak a túra folyamán) [15].
Egy vulkáni rétegsori kiválásnál olyan magyarázatot kapunk, miszerint, amikor az anyag
kiömlött a felszínre, akkor még képlékeny volt, tehát tudott ’hajladozni’ a rétegsor, így az eleve
is dimbes-dombos felszínre rakódott rá ez a vulkáni anyag, melyet ráadásul vulkáni szórt anyag
is betakart. A félsziget és a déli part közt egy nagyon különleges képződmény található, melyet
Tihanyi Kútnak neveznek [15]. A Külső-tó turisztikai jellegű bemutatásában fontos szempont,
hogy a tájrészlet biológiai diverzitása fennmaradjon, például a vadőrök rendszeresen ritkítják a
tavi nádat, ezáltal a fertőszerű állapotból újra kialakul majd egy nádasokban gazdag tó, hogy a
helyi fészkelő madarak költési helye biztosítva legyen. Mindezek mellett pedig a Tihanyifélsziget olyan színes és változatos növényvilága, állatvilága, földtana és felszíni formái mellett
a helyi éghajlat is egyedi képet mutat. Ezt bizonyítja, hogy 2010. szeptember 30-án három
különböző helyen mértek reggel 6-kor hőmérsékletet: 16°C volt a part menti részen, a
forráskúpnál 9°C és a külső-tó partján pedig -2°C hőmérsékleti értéket mértek. Ennek oka
pedig, hogy a felvidéki hegyek felől a hideg levegő éjszaka ’lecsorog’ az alsóbb részekre, így
a legmélyebb pontokon megrekedve a jelenség egy hideg légtavat, felette pedig egy hideg
légpárnát eredményez, így jöhet létre ez a szélsőséges éghajlati eltérés. A lényeg tehát, hogy az
ökológiai változatosság abból fakad, hogy nagyon kicsi területen nagyon sok folyamat hatása
érvényesül, amik nemcsak a biodiverzitást, hanem a felszínformáló erőknek köszönhetően a
geológiai sokrétűséget is biztosítják a félszigeten [15]. Többek között ennek köszönhető, hogy
e térség 2003-ban elnyerte az Európa Diplomát.
A ’szélmarta sziklák’ csoportja meglehetősen szemléltető jellegű látványt nyújt a geoturistának
a jégkorszaki kép mentális leképezésével. A vulkáni anyag közel 8 millió éve került a felszínre,
viszont a kőzeteken látható felszíni formálódás a jégkorszak során ment végbe. Mit is kéne
elképzelnünk a sziklák köré a jégkorszakban? A jégkorszak két és fél millió éve kezdődhetett
és 13-17 ezer éve lett vége. A sziklák köré hűvös és barátságtalan táj illeszthető ebben az
eljegesedési időszakban, amikor kiszáradt patakmedrek és tómedrek tarkították a vidéket. Se
bokrok se fák nem voltak ilyen környezetben, helyettük gyér, füves vegetáció, esetleg tüskés
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bokor előfordulása jellemző. A metsző keleties szelek áthalmozták a homokot és a kisebb
szemcsenagyságú port ezekből a kiszáradt medrekből, így amikor a szél ezeket a sziklákat
megformálta, akkor a szemcséket görgetve és ugráltatva, lassan ’kimarta’ a sziklák oldalát több
ezer éven keresztül, mellette pedig a kevésbé ellenálló rétegeket tudta így először kivájni a szél.
Az ellenállóbb kőzetrétegek ezzel szemben kipreparálódtak, ezzel egyedi formájúvá alakítva a
felszíni formákat. A jégkorszak befejeztével sem állt le a kipreparálódás folyamata, mivel mind
a mai napig formálódnak a sziklatömbök, de már nem olyan intenzitással. Jelenkorunk főbb
alakító tényezői a fagyással-olvadással végbemenő fagyaprózódás, a hőingással történő
aprózódás, vagy az élővilág munkája által történő biológiai aprózódás [15].
A Külső-tó jellemzése kicsivel már összetettebb a geoturista számára. Mind a Külső- mind
pedig a Belső-tó a szigeten lefolyástalan mélyedés, melyek mint két agyagtálka, magukban
tárolják a vizet. A környező dombtetők anyaga többnyire bazalt, melyek mállási folyamat révén
agyagásványokká esnek szét, ez az agyagásvány pedig az esővízzel együtt mozog az alsóbb
pontok irányába, tehát e tálszerű mélyedésekben az összegyűlt agyagfelszínen megmarad a
csapadékvíz, azt nem ereszti át a talaj alsóbb szintjeibe, így mindkét esetben lefolyástalan
mélyedésről beszélhetünk. Magához a Balatonhoz a két tónak semmi köze, ugyanis a tó
medermélységéhez képest a tavak legalsóbb pontjai magasságban feljebb helyezkednek el. Ez
tulajdonképpen egy óriási kaldera, melynek a felszíni kitörési központjai szépen kirajzolódnak
egymás mellett egy szűk területen, s mindegyik egyazon kitörési magból ún. diatrémából
eredeztethető. A fúrási leletek bizonyítják ezt, habár maga a főbb kitörési központ még nem
teljesen ismert a kutatók számára [15].
Az egykori beltenger végül is a régebbi vízfolyások feltöltődéses tevékenységének
köszönhetően folyamatosan csökkent, végül azután a maradványtó (Szlavón-beltó) is teljesen
feltöltődött [15]. A folyók nagy mennyiségű homokot, iszapot, agyagot, kavicsot hoztak be,
mellette pedig az aszályos időszakok is segítették a tó eltűnését. A felvidék, illetve a környező
területekre jellemző a folyamatos szintemelkedés, mely miatt a beltenger ilyen lassú időtartam
alatt tűnt el. A harmadidőszaki vulkanizmus által meghagyott többszörös vulkáni rétegsor egy
kőzettani ’vegyes saláta’. A vulkáni szórt anyagot bazaltformák övezik, de benne xenolitok –
idegen eredetű kőzettestek – is találhatóak, melyek a kitörés alkalmával, ’liftező’ mozgás
hatására a felszínre kerültek, ugyanis az 1200°C-os magma a rendezett rétegsorból a rétegek
kőzeteit felszaggatja és a felszínen ’szétszórja’. Így fordulhat elő az, hogy néhány méteren belül
a teljes földtani kronológiai repertoár a szemünk elé tárul, hiszen óidei, középidei,
harmadidőszaki kőzetet a vulkanizmus mind felszínre hozott (400 – 8 millió év).
A Csúcs-hegy lábánál található Őslevendulás az 1920-as években jött létre, amikor az akkori
apát kérésére ültettek ide levendulát kísérleti jelleggel. Mivel a mandula tudott itt termést hozni,
ezért úgy gondolták, hogy a hely mikroklíma a levendulásnak is kedvez majd, így egybeültették
a mandulaültetvénnyel. A helyi levendulaültetvényről azt kell tudni, hogy nagyon tömény olajat
ad, mert olyan lepárlással készítik, hogy csak vízre van szükség hozzá. Óriási lepárlóban
készítik, és kis üvegcsékbe töltik ki, amin rajta van, hogy a levendulaolaj a nemzeti park külön
terméke [15]. Nyugtató és gyógyító hatása mellett nem szabad nagy adagban fogyasztani a
különböző gyomorbántalmak miatt. A túrán részt vevők kedvezményes belépőre jogosultak a
Levendulaházba, melynek látogatására a kirándulás végén került sor.
Az Aranyház Gejzírkúphoz érve láthatjuk a leghíresebb hévforráskúpot és az azt környező
kisebb-nagyobb gejzírkúpokat. Azért aranyszínű, mert a kőzeten lévő sárga zuzmók a lemenő
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nap fényében aranyszínű fényben világítanak. Ez a kőzet az előbb említett gejzirit, ahol a forró
vizes oldatok lerakják a meszes gyűrűt, mintegy kúpot formálva a felszínre. Az eredeti forma
kinézete egymás mellett tornyosuló, meredek kúpok formakincsét adta, mely tulajdonképpen
egyfajta hévforrás-városnak nézett ki, azonban ennek lepusztulásával is megmaradt az eredeti
forma kinézete [15]. Több forráskúp csoport alakult erre a hidrotermális folyamatoknak
köszönhetően, közöttük az egyik leglátványosabb az Aranyház csoport, ami a többi
forráskúphoz hasonlóan egy tómeder aljzatán helyezkedett el, s ahogyan húzódott vissza a tó,
úgy kerületek felszínre a formák. Ha egykor csónakkal közelítettük volna meg a tófelszínt,
lehetett volna látni a víztükör alatti formavilágot. Ezek egy része sajnos már eléggé lepusztult
állapotban van a külső erők felszínformálása, de főként az emberi beavatkozás miatt, ugyanis a
gejzirit kiváló építőkőként funkcionál. A meszes oldásnak köszönhetően számos kisebb barlang
képződött a területen, mert mikor a kovás oldat felszínre tört, lerakódott egy keményebb, nagy
szilícium-dioxid tartalmú kovakő vagy tűzkő, melyből az ősember dárdahegyeket,
marokköveket készített.
Egy nemzetközi példa megvalósítása – Naturtejo Geopark
Az egyik legszebb szemléltető példát a portugál területen fekvő Naturtejo Geopark nyújtja,
mely 4617 km2 területen fekszik Castelo Branco megye területén a Tejo folyó völgyében [8].
2006 szeptemberében lett tagja az EGN szervezetének, azóta pedig egyre nagyobb kapacitással,
egyre több programmal és a természettel teljes összhangban működik a geopark az
értékmegőrzésen, az oktatáson és a turizmus fenntartásán keresztül. Az itt található óriási
természeti örökség felszínformái, földtani felépítettsége, őslénytani leletei mutatják a
természeti elemek alakító tevékenységének ősi bizonyítékait. A geopark magában foglalja a
Tejo völgyének nemzetközi természetvédelmi területét, mely Natura Network 2000 címet
kapott, illetve fontos madárrezervátum mely a terület ökológiai sokszínűségét hangsúlyozza.
Itt van jelenleg az ország egyik legsűrűbb túraútvonal hálózata, mely lehetőséget biztosít a
terület gyalogos feltárásában. Penha Garcia kisebb területén található a ’Fosszília-út’, Segura
vidékén a ’Bánya-út’, mely az ókori Róma idejében aranylelőhely volt, illetve külön
részegységet képeznek a Conhal-i ösvények. A Vilha de Rodao-ban létesült kulturális és
fejlesztési központban egy interaktív bemutatóműhely segítségével nyerhetünk bepillantást a
terület természeti fejlődésébe és az emberi technológia megjelenésébe. A magyarázat által
könnyebben szemmel követhető a Tejo-medencében folytatott csekély mértékű emberi
beavatkozás és a természeti örökség teljes körű védelme, illetve az erre épített rekreáció. A
gránitfelszín itt egy olyan ökológiai erőforrás részét képezi, mely művészeti célokat is szolgál,
kialakítva ezzel egy gránitszobrokkal ékesített útvonalat [12].
Fejlesztési megoldások a Bakony-Balaton Geopark területén
A felszíni kincseiben gazdag terület – mint már korábban említettem - több részegységre
tagolható és minden területi egység a saját egyedi vonásainak hordozója. Ez az egyediség
kölcsönzi minden kistájnak azt az arculatot, melyre sajátságos turisztikai kép illeszthető rá,
éppen ezért érdemes lenne megvizsgálni, milyen eszközökkel és milyen úton történt a helyi
turizmus fejlesztése, mintegy feltárva ezzel a még kiaknázatlan lehetőségeket.
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A Káli-medence egy olyan lehatárolható tájcsoportja a geoparknak, ahol a még élő falusi
hagyományok, a magyar tradíciók megőrzése rejtett és végtelen szépségű természeti
ritkaságokkal párosul. A Hegyestű Geológiai Bemutatóhely egy már létező látványeleme a park
földtörténeti múltját idéző vulkáni aktivitásnak. A 337 m-re magasodó monogenetikus vulkáni
kürtő a megkövült ’élő vulkanizmust’ mutatja be, a bazaltbánya épületében berendezett kiállítás
pedig a bányászat folyamatait szemlélteti. A geopark kezdeményezésére felállított
bemutatótáblák tájékoztató jelleggel és képszerű ábrákkal segítenek elképzelni és megértetni az
egykori folyamatok működési elveit. A kőpark bemutatója által egy valóságos geológiai
időutazáson vehetünk részt, ahol a legfontosabb kőzeteket, vulkáni- és felszínfejlődési
folyamatokat ismerhetjük meg közelebbről. A bányaépület múzeumi kiállítássá történő
minősítése a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park érdeme. A helyi közösségek fontos hangsúlyt
fektetnek a háztáji gazdálkodáson belül folytatott biogazdálkodásra, melynek szép példája
valósulhatott meg a nemzeti park által a Salföldi Major gazdaságában. A majort Salföld
településének határában állították fel, ahol őshonos hazai állatfajtákat tenyésztenek, melyek
közül a rackajuh, a bivaly és a szürkemarha az ismertebbek, a legfontosabb azonban a
sportlovak tenyésztése. A helyi ménes rendszeresen biztosít csikós bemutatókat, lovaglási és
kocsikázási lehetőséget, vadászlovaglást, huszárbemutatót és egyéb lovas látványosságokat
[11].
A medenceterület sajátos gondja, hogy a társadalom részéről nem ismert és nem látogatott
célterület, mellette pedig a földrajzi távolságok is nagyobbak a bemutatóhelyek és egyes
turisztikai gócpontok között, így rövid idő alatt nehezen bejárható térségről van szó. A Balaton
’pufferzónájaként’ a helyi infrastruktúra csekély kiépítettsége és az alacsony foglalkoztatás
miatt a természeti hatásokkal összhangban lévő beruházások hiánya nagyon megérződik a
területen, így leginkább az ismertség bővítésére és szélesebb körű termelői összefogásra lenne
szükség.
A Tapolcai-medence legjelentősebb, a nemzeti park által megvalósított újszerű beruházása a
Tapolcai-tavasbarlang, mely a város alatt húzódó karsztvízhálózat által formált
barlangrendszer mészkőformáit mutatja be. A barlang felújított állapotban 2014 nyár elején lett
átadva, mely a geopark részeként egy rendkívül fontos bemutatóhelye a felszín alatti
karsztosodásnak, így csónakos geotúra keretében szakvezetéssel is megtekinthető a
látogatóközpont [10]. A barlangi tó 1982 óta van természeti védelem alatt a ritka geológiai,
geomorfológiai, vízrajzi és zoológiai egyedisége miatt, így szükség is van ezen értékek
megóvására [7]. A tájegység másik jelentősebb bemutatóhelye a badacsonyörsi Folly
Arborétum és Borászat, ahol a mikroklíma miatt érdekes ciprus- és cédrusligetek fekszenek.
Persze a tájegységen belül számos kérdés felmerülhet az esetleges akadályok leküzdésének
érdekében. Gond az, hogy a támogatás és az infrastrukturális fejlesztések zöme a
városközpontokban realizálódik, ebből kifolyólag pedig a helyi falusi népesség munka és iskola
híján a kisebb városok között ingázik, rosszabb esetben pedig elhagyja a területet. Gondot
jelenthet a Balaton északi partján a tömegturizmus térnyerése és az ebből adódó tóparti
környezetszennyezés. Mindezek ellenére az igencsak magas idegenforgalmi potenciál miatt a
geopark folyamatosan dolgozik a tanösvények rekonstrukcióján, helyreállításán, de ami igazán
lényeges lehet a tájegység turizmusfejlesztésében, azok az innovatív ötletek: lehetséges
kezdeményezés olyan geotúrák kivitelezése, melyek innovációt jelentenek környezetük
számára. A portugál példa alapján ilyenek lehetnek a hajós – csónakos geotúrák és szakmai
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bemutatók a medence balatoni partvonala mentén, az éjszakai fejlámpás geotúrák tiszta idő
esetén, vagy a nemzetközi kékszalag vitorlásverseny ideje alatt szervezésre kerülő kékszalag
geotúra, melynek különleges látványeleme a felülről remek látványt kínáló vitorlásrajok fehér
vitorláinak tengere a tó tükrén [15].
A Balaton Riviéra, mely az északi tópart északkeleti és keleti előterét fedi le, ugyancsak
nagyszerű alkalmat kínál a földtani túrák lebonyolítására, ennek ellenére a Balatonfelvidéki
Nemzeti Park igazgatósági székhelyén kívül (aminek külső kertje egy bemutatóhely) csak a
Tourinform irodák szolgálnak információval a helyi adottságokat illetően. Bemutatóközpontok
híján a térség ’szelíd turizmusa’ kissé háttérbe húzódik, és nagy szerephez jut a tóparti fürdőzés,
különösképpen a családosok és a külföldiek szezonális turizmusa. Legfontosabb teendők
azonban a települések bevonása a természetjáró turizmus vérkeringésébe, a hálózati
infrastruktúra fejlesztése és a lehetséges, alulról jövő kezdeményezésként megjelenő
szerveződések összefogása, mivel a geo- és ökoturizmus gondolata számos településben kelt
érdeklődést – mint azt az úrkúti vállalkozói egyesületek és a felsőörsi civil szerveződések példái
is mutatják [14].
A kutatás összefoglalása
A geoparkok hálózatának rendkívül fontos küldetése, hogy a világon fennmaradt valamennyi
földtanilag sokszínű, felszínformáiban jelentősen gazdag, élővilágában nagyfokú diverzitással
bíró területét védelem alá helyezze, azt megőrizze a tudatos környezetszeretetre való nevelés és
a teljes mentális és fizikai megtisztulás céljából a jelenlévő és az eljövendő generációk számára.
Ennek tudatában a Bakony-Balaton Geopark olyan feladatot vállalt magára, melyben az óriási
vulkáni, mészköves, homokköves, erdősült, sztyepp-jellegű és vizes élőhelyein túl a helyi
társadalom közösségeinek szokásait, életmódját és megélhetését hívatott egy szerveződés alá
bevonva megmutatni és teljes mértékben megőrizni a helyi termelők és beruházók
támogatásával. A geoparkok működésének megértéséhez elengedhetetlenül szükséges nézőpont
a holisztikus szemlélet tükrében történő rátekintés az alapelvekre, hiszen minden folyamat a
természeti szabályozó működésének jegyében az ökoszisztémák rendszere alatt mehet végbe
olyan mechanizmusok által, melyek teljesen kompatibilisek a természettel. Ebből kifolyólag
minden olyan folyamat, mely tájhasznosítással, vagy intenzív tájműveléssel jár, az emberi
tevékenységek csekély mértékű beavatkozásával már hozzájárul a táj degradációjához, és a
természetes folyamatok megváltoztatását, de akár károsítását és pusztítását is eredményezheti.
A Bakony-Balaton Geopark középpontjában ennek a természetközpontú szellemiségnek a
jegyében vizsgáltam a lehetséges fejlesztési lehetőségeket egy részletes bevezetéssel, egy
hosszabb esettanulmány kifejtésével, külföldi példa megvizsgálásával és némely részterületen
történő már meglévő, vagy még tervezett lehetséges fejlesztési koncepciókkal. Véleményem
szerint a kutatással a kitűzött célokat az interjúk és szakirodalmak felhasználásával részben
sikerült elérni. Mindazonáltal az eredeti feltevésem irányába folytatott kutatások egy másfajta
túra-tematikára vonatkozólag, miszerint az egyedi és újszerű ötletek még vonzóbbá teszik, vagy
tehetik a geoparkot – az időkeret és a kutatásra fordítandó hosszú idő és nagy energia miatt még
nem kivitelezhetőek, azok megvalósítása legalább egy fél éves munka keretén belül vezet
eredményre.
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Ismételten köszönettel tartozom minden kedves kollégának, aki segített a kutatás
összeállításában.
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Abstract
The growing requirement for energy and decreasing quantity of fossil fuels are forced the
present engineers to find alternative solutions. This phenomenon is valid in case of
hydrocarbons too, where the role of unconventional reservoirs is getting more significant at
recent times. Natural gas production from these types of reservoirs has been developed
remarkably in the past few decades thanks to the technology advancement. These types of
reservoirs (tight gas; shale gas) usually have pore size distribution in the range of micro- to
nanometers, which influence the equations describing the gas flow. Also such Hungarian
formations are placed under extreme conditions. Appropriate description and modelling of the
mechanisms, which are available for gas storage, are indispensable for economic exploitation
of unconventional natural gas reservoirs. Conventional continuum-flow equations, such as the
well-known Darcy’s law, greatly underestimate the fluid-flow rate when applied on nanoporebearing reservoirs. This paper concentrates on the collection, interpretation and presentation
of different flow models which can be used in such conditions. They are utilized on core
samples’ data (measured in the ME, Research Institute of Applied Earth Sciences) which are
originated in a Hungarian reservoir under extreme pressure and temperature (over 1100 bar
and 200 °C). As only limited literatures are available which can describe the exact flow
behavior of natural gas in these conditions, comparison of the different models under these
conditions can provide information for a wider understanding of these types of reservoirs.
Several factors influence gas production from these unconventional formations, so creation of
an adequate material balance equation (MBE) was necessary to describe pressure depletion
and original gas in-place. This extended MBE was one of the major parts of this research.
Integration of it with the different flow models results a calculation algorithm which enables to
investigate the reservoir behavior during production. Through this calculation procedure a
simple economic analysis can be performed. Finally, the adaptability of this model to real
production data is investigated.
Keywords: Material balance equation, gas flow models, reservoir

359

1. Material Balance Equation
The main concept in generating the material balance equation is simply a volumetric balance,
which states that the algebraic sum of volume changes of gas in reservoir and the gas produced
must be zero. The reservoir temperature is assumed to be constant. In this paper such material
balance equation was necessary which deals with the fact of several different mechanisms.
Because of the reservoir conditions a closed reservoir is assumed (in case of tight, compact
reservoir this assumption is acceptable) where the gas expansion, formation water expansion
and formation rock expansion are the basic mechanisms. As a great deal of unconventional gas
reservoirs are shale gas types dealing with adsorption is indispensable. Also because of the great
pressures and temperatures the dissolution of natural gas in the connate formation water is
necessary. Due to these phenomena the following connection is stated where the volumes are
identified under reservoir conditions.
Cumulative _ gas _ production _[m 3 ] =
Gas _ exp ansion _[m 3 ] +
Rock _ and _ formation _ exp ansion _[m 3 ] +
Desorption _[m 3 ] +
Pr ecipitatio n _[m 3 ]

(1)

For the calculation of desorption two model were used: The Langmuir isotherm is a widespread
calculation model to determine the adsorbed gas volume assuming a monolayer behavior and
the BET isotherm is used for multilayer adsorption. Comparison of the two models is essential
in this paper.
To calculate the volume of dissolved natural gas in the formation water a correlation [1] was
used which was created for methane solubility in a wide range of pressure and temperature.
After expression of the terms in Eq. 1. and simplification of them, two complex, non-linear
equations were created, in case of Langmuir adsorption Eq. 2. and in case of BET adsorption
Eq. 3. The solution of these equations was necessary to calculate the pressure drop in the
reservoir during production, so the production rates could be predicted for a long term
production of the natural gas bearing formation. The equations could be solved numerically by
the use of Newton’s method which is an iterative process. But there are some parameters in the
equations that are also pressure dependent, these are the deviation factor, porosity, viscosity
and the apparent permeability values. So the real depleted pressure values can be calculated by
a double iteration process in an implicit way. The calculation algorithm is presented in Figure
1.
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Figure 1. Calculation algorithm for pressure depletion
Source: Own figure
2. Gas Flow Models
The Darcy equation, which was derived from the Navier-Stokes equation based on continuum
theory, has been used for more than 150 years to linearly relate fluid-flow rate and pressure
gradient across a porous system. The linearity of the Darcy equation makes it easy and practical
to use in reservoir engineering analysis and numerical reservoir simulations. Darcy’s equation
correctly models the flow behavior at macrometrical and micrometrical scale where the main
forces interacting are viscous. However, physics of fluid flow in shale and tight reservoirs
cannot be predicted from standard flow or mass transfer models because of the presence of
nanopores, ranging in size from one to hundreds of nanometers. Conventional continuum flow
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equations, such as Darcy’s law, greatly underestimate the flow rate when applied to nanoporebearing reservoirs [2].
This phenomenon can be described by the fact that with decreasing pore sizes the interacting
forces between the pore walls and gas molecules are getting more significant than between gas
molecules (which is typical in case of viscous Darcy’s flow). As this effect becomes more
significant the flow will alter increasingly from the Darcy’s flow. Also as the pore sizes are
small enough (comparable to molecule size) the main driving force becomes the concentration
difference (diffusion) instead of pressure difference.
There are four different flow regime in the literature which are sorted by growing Knudsen
number. The Knudsen number is the ratio of the average mean free path of the molecules and
the average pore diameter. The four different flow regimes are presented in Table 1.

Table 1. Different flow regimes [3]
Knudsen number [-]
Flow regime
-3
0 – 10
Continuum/darcy flow (no-slip flow)
-3
-1
10 – 10
Slip flow
-1
1
10 - 10
Transitional flow
1
10 - ∞
Free molecular flow/Knudsen diffusion
Source: R. Rezaee, 2015 [3]
Different flow models investigated in this paper are collected and presented in Figure 2. All of
them are expressed in an apparent permeability parameter divided by the absolute (or Darcy constant) permeability. These apparent permeability values are functions of the pressure in all
models. This is different than the Darcy’s model where a constant value of permeability is
determined. These models expressed in different forms as their applicability is usually
acceptable in one or two flow regimes. The derivations of the different models are not detailed
in this paper nor the apparent permeability equations of them (the corresponding literatures are
listed in the references). Two types of flow regimes are investigated in this paper (in addition
to the continuum regime). There are 6 types of models which deal with the slip flow regime and
4 types which deal with mainly transitional regime. Also a model which uses individual
equations in case of different regimes is presented. It has to be mentioned that most of the
models which accounts for Knudsen diffusion (typical mechanism in transitional regime
besides slip phenomenon) are also suggested in case of slip regime, except the NAP (nonempirical analytical permeability) model which neglect the slip term. This is the reason why it
cannot describe appropriately the flow in this regime (see in Figure 2.). The models usually
suggested to describe slip phenomenon are framed with green and models suggested in case of
transitional regime are framed with red.
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Figure 2. Calculation algorithm for pressure depletion
Source: Own figure
Also the Knudsen range (different during production) of the investigated reservoir is marked
with rose color. We can identify that the apparent permeability values are constantly increasing
with increasing Knudsen number. These models do not underestimate the gas flow rate as it
was earlier mentioned in case Darcy’s flow. Also the models which accounts for Knudsen
diffusion result higher apparent permeability values, so higher gas flow rates are expected.
These results were anticipated as the literature states [4]. The investigated reservoir data are
listed in Table 2. The investigated formation was at the depth 5470-5478,5 m and 43 core
samples were derived the whole interval on which the measurements for most basic input data
were performed by the Research Institute of Applied Earth Sciences at the University of
Miskolc. The Langmuir constants were assumed relatively low based on corresponding
literature [5].
Table 2. Investigated reservoir’s parameters
Name
Symbol
Value
Absolute permeability
0,0035
𝑘∞
Average porosity
Φ
2,29
Average pore radius
rav
55,22
Reservoir temperature
T
229
Initial reservoir pressure
Pi
1104,2
Reservoir height
h
8,16
Wellbore radius
rw
5,5
Initial water saturation
Swi
86,1
Flowing bottom hole pressure Pwf
650
Drainage radius
re
50
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Unit
mD
%
nm
°C
bar
m
inch
%
bar
m

Langmuir volume
VL
2
Langmuir pressure
PL
4000
Bulk density
ρbi
2,63
Average collision diameter
δav
0,39
Source: Research Institute of Applied Earth Sciences

scf/tons
psia
g/cm3
nm

3. Results
During production calculation this paper investigated a 5 years interval. Because the very small
permeability values no high production rates were forecasted, which were proven by the
calculations. The initial production rates and the cumulative gas productions for each model are
presented in Table 3. Also, its deviation from the Darcy permeability’s values is examined with
percentages to the Darcy values. The pressure drop calculations were based on the algorithm
presented earlier and an open-hole production (radial flow) was assumed.

Model
H. Darcy, 1856 [6]
L.J. Klinkenberg, 1941
[7]
F.O. Jones and W.W.
Owen, 1979 [8]
K. Sampath and C.W.
Keighin, 1981 [9]
J.G. Heid et al, 1950
[10]
F. A. Florence et al,
2009 [11]
F. Civan, 2010 [12]
F. Javadpour, 2009
[13]
P. Azom and F.
Javadpour, 2012 [14]
H. Darabi et al., 2012
(APF) [15]
A. Sakhaee-Pour and
S.L. Bryant, 2012 [16]
H. Singh et al., 2014
(NAP) [17]

Table 3. Comparison of different models
Initial
Deviation
production
Cumulative gas
from Darcy
rate
production [m3]
[%]
[m3/day]
1 044,4
0,00
1 650 517

Deviation
from Darcy
[%]
0,00

1 048,9

0,43

1 657 087

0,40

1 049,8

0,51

1 658 349

0,47

1 044,8

0,03

1 651 003

0,03

1 051,2

0,65

1 658 349

0,47

1 048,1

0,35

1 655 882

0,33

1 048,0

0,34

1 655 657

0,31

1 063,8

1,86

1 677 526

1,64

1 063,8

1,85

1 677 500

1,63

1 062,8

1,76

1 676 472

1,57

1 048,8

0,42

1 656 902

0,39

1 994,6

90,97

2 714 736

64,48

Source: Own calculations
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The initial production rate values are so low that they make the formation impossible for
economical production in case of through an open-hole section. The necessity of an enhanced
gas recovery treatment is evident. But the deviation from the Darcy production is higher in all
cases (as it was presumed by the models). In case of NAP; APF; F. Javadpour, 2009 and P.
Azom and F. Javadpour, 2012 the models provide higher production rates than other ones. This
phenomenon can be elucidated by the fact that the reservoir is at the continuum – no-slip
boundary (Figure 2.) so the necessity of Knudsen flow is not required and the validity of these
models during this conditions are questionable. Also, the NAP model results very high
production rates compared to other models, which can be accounted for the fact that the model
does not work properly in the Knudsen range of the reservoir. The other models are come with
very similar results in case of initial gas rate and cumulative gas production. As the flow type
of the reservoir is very close to the continuum flow regime it was expected that the Darcy’s
flow calculations will result almost acceptable production values. This assumption was proven
by the calculations.
The reservoir pressure drop is not significant during the examined period because of the very
low gas production rates. Figure 3. shows the reservoir pressure depletion and the cumulative
gas production during the 5 years interval in case of the L. J. Klinkenberg, 1941 model.
1 150

2 000 000
1 500 000

Pressure [bar]

1 100

Cummulative gas
produced [sm3]

Pressure drop
Cummulative gas…

1 050

1 000 000

1 000

500 000
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900

0
10
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710 Time
1060[day]
1410

1760

Figure 3. Calculated pressure depletion and cumulative gas production
Source: Own figure
4. Model Adaptability
Results show that the calculation method suggested by this paper work well in case of the
investigated reservoir but comparison of the results was not feasible because there were no
available production data from the well. This is why another Hungarian natural gas well was
built into the model to analyze the behavior of the model. The basic data of the investigated
reservoir are shown in the Table 4. As the reservoir is not a shale gas reservoir but a tight gas
reservoir the value of Langmuir pressure and Langmuir volume were chosen to 0. There are
three different productive zones in this formation and each of them was hydraulically fractured
(vertical fracturing treatment). After geophysical investigation and production tests it was set
that the three different fracture systems connect to each other and behave like one vertical
fracture. This is why basic data were interpreted in this way. During test production 2 810 800
sm3 natural gas and negligible amount of condensate and water were produced. Then the initial
gas production rate was about 36 000 sm3/day, which result coincide the results forecasted by
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the model (suggested this paper). The basic data and the production data were provided by the
MOL Nyrt. company.
Table 4. Basic parameters of the investigated reservoir
Name
Symbol Value
Unit
Absolute permeability
0,008
mD
𝑘∞
Average porosity
Φ
8,22
%
Reservoir temperature
T
473,15
K
Initial reservoir pressure
Pi
561
bar
Reservoir height
h
180
m
Area of the reservoir
A
0,02
km2
Wellbore radius
rw
0,14
inch
Initial water saturation
Swi
55,4
%
Flowing bottom hole pressure Pwf
266
bar
Fracture half length
xf
50
m
Length of the flow
L
130
m
Source: Own calculations
The investigated reservoir was in the continuum – slip boundary as well so the simple Darcy’s
model and the F. Civan, 2010 model (slip model) was interpolated on the production data, Fig.
9. As it can be identified there is no excessive deviation between the two models. The
interpolated graph fitted acceptably on the measured values so the model suggested by this
paper work in a practicable range.
Although in case of reservoirs where flow regimes are in different than continuum regime can
be calculated by different models.

Figure 4. Interpolated calculated results on production data
Source: K. Kiss, 2014 [18]
6. Conclusion
This paper described the different unconventional gas reservoirs. Also, it described the different
flows which come into prominence due to micro and nanopore regimes. Through the introduced
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flow equations and a new material balance equation a Hungarian formation was characterized.
The material balance which involves the detailed role of adsorbed gas in the porous matrix
provides reliable calculation of pressure depletion during production and original gas in place.
The performed measurements on the core samples (performed by the Research Institute of
Applied Earth Sciences of the University of Miskolc) provide the basic input parameters in the
calculations. The reservoir is under extreme conditions so the different models had to be
evaluated to get a wider understanding from the reservoir behavior. As the reservoir is in the
slip flow regime the most reliable data are assumed to provide by the slip flow models.
The reservoir production was investigated in a 5 year interval in case of all models by the
presented calculation algorithm. As no production data were available from the well another
Hungarian well was used to investigate the application and adaptability of the model. The
results proved the model works in a practicable range.
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Absztrakt
Hazánkban a külterület kutatás az 1990-es évekig kurrens irány volt, nagyon sok vizsgálódás,
értekezés született a témában. A rendszerváltás után azonban a tanyás és alapvetően a
külterületekre vonatkozó kutatások jelentősen megfogyatkoztak. Egyszerűen elintézhető lenne a
probléma a külterületek hanyatlásának az elfogadásával, azonban az eddigi kutatásokból is
kiderült, hogy a kérdés nem ennyire egyszerű. Számos, a nagyvárosok közelében elhelyezkedő,
különféle jellegű külterület népességszáma a rendszerváltás óta töretlenül növekszik,
ugyanakkor vannak kisebb-nagyobb mértékben csökkenő lélekszámú térségek is. A vizsgálat
két, eltérő jellegű tanyás település külterületi folyamatait kutatja. A korábban is jelentős tanyai
népességgel rendelkező alföldi megyeszékhelyek közül a Kecskemét melletti Ballószög lett az
egyik mintaterület. A másik tanyás település a tradicionálisabb, nagy külterülettel és jelentős
ott élő népességgel rendelkező, nagyvárosoktól távoli, szintén bács-kiskuni Petőfiszállás
települése lett. A kutatás során mindkét mintaterületen száz-száz külterületi lakóház (tanya)
került felmérésre, valamint az ott élők különféle háttérváltozói kerültek vizsgálatra. A
mintafelvételt statisztikai adatgyűjtés előzte meg a két település lakónépességét illetően a belés külterületek arányát tekintve. A terepi adatfelvételen túl, a települések vezetőivel
(polgármester, jegyző) és a külterületi lakosság mindennapos problémáit mélyebben ismerő
tanyagondnokokkal készültek interjúk. Az adatokból kirajzolódnak a két terület közötti
legfontosabb hasonlóságok, a hagyományos tanyás területeiket tekintve. Ballószög esetén
azonban egy lassú fejlődés és újranépesedés indult meg egy bizonyos, Kecskeméthez közelebbi
külterületi részen, valamint megjelentek egyéb betelepülő népcsoportok is. A jelenleg is zajló
kutatás a tanyás térségek általános társadalmi-gazdasági helyzetét és az önkormányzatok
viszonyulását vizsgálja ezen külterületekhez. A kutatás az Új Nemzeti Kiválóság Program
Támogatásával valósult meg.
Kulcsszavak: külterület, tanya, Alföld
Bevezetés, célok
Magyarországon a külterületek vizsgálata a rendszerváltásig fontos irány volt, könyvtárnyi
irodalom született ezen a területen. A rendszerváltás után azonban a külterületekre vonatkozó
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kutatások jelentősen elapadtak. Felületesen vizsgálva a problémát, azt mondhatnánk, hogy a
külterület ,,haldoklik” és népességszáma folyamatosan csökken. A statisztikai adatokat
megvizsgálva azonban bizonyos trendek megváltozása figyelhető meg, sőt egyes területek
esetében a lakosság száma növekedésnek is indult.
A kutatás célja a tanyás térségek általános társadalmi-gazdasági helyzetének a vizsgálata két
alföldi mintaterületen. A kutatás az Új Nemzeti Kiválóság Program Támogatásával valósult
meg.
1. Magyarországi külterületek változása az 1960-as évektől napjainkig
1.1. Külterület meghatározása
A magyar közigazgatási rendszer egyik egyedi jellemzője a külterület és belterület szerinti
csoportosítás. Tehát egy településen a népesség élhet bel- illetve külterületen. A belterület
esetében pedig különbséget tehetünk központi és egyéb belterület között. Magyarország
esetében jelentős népesség élt ilyen külterületen, legismertebb megjelenési formája a tanya, a
major, de ide tartoznak még a szőlőhegyek, vasúti őrházak, ipartelepek is. A bel- és külterületek
határát minden esetben a településrendezési tervek szabályozzák, úgy hogy az egyes települések
között nem alakul kis szabályozatlan tér [1]. Mit tekinthetünk tehát külterületnek? Az olyan
területet amit a településrendezési terv annak minősít és nem központi- illetve egyéb belterület.
A külterület és belterület határa alapvetően jogi döntés, amely nem minden esetben követi a
valós települési beépítési viszonyokat [9].
1.2. Általános trendek a külterületek számának és népességszámának változásaiban 1960-tól
1990-ig
A hazánkat érintő népességszám csökkenés más-más mértékben érintette a közigazgatási
hierarchia eltérő szintjén álló településeket Általában a városokban ezen trendek kevésbé, a
falvakban és a közigazgatásilag nem önálló területeken (tanyák, majorok, szőlőhegyek stb.)
viszont erősebben érvényesültek a népességfogyás hatásai [5]. A közigazgatásilag önálló
települések trendjei széles körben ismertek és kutatottak, a nem önálló területek kutatása
viszont az utóbbi néhány évben kezdett csak újra a vizsgálódások fókuszába kerülni. A témával
a legtöbbet Bajmócy Péter, Balogh András és Makra Zsófia kutatásai foglalkoztak.
A lakott településrészek számát vizsgálva 1960-tól 1990-ig azt láthatjuk, hogy erőteljes
csökkenés megy végbe, alig harminc év alatt a lakott helyek száma felére-harmadára csökkent.
Ami mögött a népesedési trendek mellett egyéb társadalomföldrajzi okok is húzódtak [1]. Az
1960-as években és a későbbiekben is a legmagasabb külterületi lakosságszámmal a Dél-Alföld
megyéi rendelkeztek, kiváltképp magas volt ez a szám Bács-Kiskun megyében, ahol a lakosság
35 százaléka élet külterületen, főképp tanyákon [1].
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1. ábra: A hazai külterületek népességszám változása 1960-1990 között [1]
Forrás: Bajmócy, P., Makra, Zs.: Központi-, egyéb belterületek és külterületek népesedési
trendjei Magyarországon 1960-2011 között, alapján saját szerkesztés, 2018
1.3. Általános trendek a külterületek számának és népességszámának változásaiban 1990-től
napjainkig
Az 1990-s évektől azonban a trendekben változás indult meg, az országos statisztikai adatokat
vizsgálva a külterületi lakott településrészek száma és lakosságszáma is lassú növekedésnek
indult. Azonban a folyamat mögött jelentős típus és területi differenciálódás figyelhető meg,
ami a kialakult képet jelentősen módosítja. Tehát, egyes típusok lakosságszáma továbbra is
folyamatos csökkenést mutat, ide tartoznak többek között a tanyák, majorok, vasúti őrházak.
Bizonyos csoportok pedig lassú vagy gyorsuló növekedésbe kezdtek, ilyenek például a hegyek,
szőlőhegyek, a kiskertek. A fekvés szempontjából a külterületi népesség növekedése
alapvetően a vidéki nagyvárosok körül realizálódtak jelentős mértékben [2].
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2. ábra: A hazai külterületek népességszám változása 1990-2011 között [1]
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Forrás: Bajmócy, P., Makra, Zs.: Központi-, egyéb belterületek és külterületek népesedési
trendjei Magyarországon 1960-2011 között, alapján saját szerkesztés, 2018
1.4. Tanya, mint fogalom, településtípus, kialakulásának rövid története
A külterületek rövid és érintőleges bemutatásán túl érdemes szűken beszélni a tanyáról, ami a
magyar településfejlődés egyedi jelensége. Területileg alapvetően az Alföldön helyezkednek
el, azon belül is főleg a Dél-Alföld területén. A tradicionális tanya együttesen foglalja magába
a lakó-, a munka-, és a pihenő funkciókat [4]. Erdei Ferenc fogalmai és tartalmi meghatározása
alapján a tanya alapvetően mezőgazdasági termelőegység, egyfajta települési egység, amelynek
sajátos társadalma van és egyedi természetes rendszert alkot [6].
A tanyarendszer kiépülése alapvetően három jól elkülöníthető szakaszból épült fel. Az első
szakasz a 15-16. századra a mezei kertek időszakára tehető, alapvetően a török hódoltság előtti
állapotokat rögzítették. Többségében már ekkor is az alföldi mezővárosok jelentek meg
nagyszámban (Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Jászapáti) viszonylag kevés
információ maradt fenn erről az időszakról. A második szakasz alapvetően a 16-19. században
zajlott, két ütemben. A török előretörésével az el nem pusztított területek határában indult el a
tanyák keletkezése. A hódoltság megszűnését követően pedig az Alföldön is megindult az
öntevékeny és a szervezett betelepülés, ami a tanyarendszer teljes kiépüléséhez vezetett.
Hódmezővásárhelyhez 335, Ceglédhez 500, Kecskeméthez pedig közel 1000 tanya tartozott II.
József (1780-1790) uralkodásának idejében. A harmadik szakasz a 19-20. század fordulóján
következett be a tanyarendszer életében, amikor is népességszáma meredeken emelkedett,
1920-ra meghaladt a 900 ezer főt. Általánossá vált a tanyasi életvitel és konkrétan a tanyán
történő állandó lakás és gazdálkodás, az időszakos jelleg elkezdett háttérbe szorulni. A
tanyarendszer felbomlásának okai a 1945 utáni politikai, gazdasági és kulturális irányváltáshoz
köthetőek. Az erőszakos iparosítás, a mezőgazdaság kollektivizálása és az urbanizációs
felgyorsítása a tanyák elhalását idézték elő. A folyamatot az akkori politikai hatalom különféle
adminisztrációs eljárásokkal tovább erősítette, ilyen intézkedés volt többek között az új tanyák
építésének tilalma, a városi lakások támogatása, a nagyüzemi gazdálkodás által a magánföldek
elvesztése [4].
Röviden még érdemes kitérni a tanyák és a zárt települések kapcsolataira, hiszen ezek a
kutatásban némileg meg fognak jelenni. A tanya kezdetlegesen alacsonyabb helyzetben volt a
központi, zárt településekkel szemben. A tanyák számának növekedésével súlyok és szerepük
is növekedett egy-egy település életében. Később megjelent a kettősig is, tehát bizonyos
személyek lakóházzal rendelkeztek a zárt településen és tanyával is valahol a külterületen. A
múlt század közepétől pedig gazdasági szerepe folyamatosan csökkent, a háztáji gazdálkodásig,
pusztán a lakóhely funkcióig szorult vissza [4].
2. Kutatás módszerek, eljárások, mintaterületek ismertetése
A kutatás két alapvetően tanyás, de jelenkori állapotukban nagyon eltérő mintaterületet vizsgált.
Az egyik a már a Hódoltság óta jelentős alföldi központ Kecskemét melletti Ballószög
külterülete volt. A másik tanyás térség pedig egy hagyományos tanyás terület volt, a
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Kiskunfélegyházával határos Petőfiszállás külterülete volt. Mindkét település az 1950-es évek
közepén jött létre, gyakorlatilag nulla fő belterületi lakossal. Petőfiszállást Kiskunfélegyháza
külterületétől csatolták el 1952-ben [3]. Ballószögöt pedig Kecskemétről választották le 1954ben [8]. Mindkét település az alföldi klasszikus tanyás térségek szívében helyezkedik el,
mindkét települést átszeli az M5-s autópálya. Ballószög és Petőfiszállás is 1-1 főúttal
kapcsolódik a városhoz, valamint 1-1 alacsonyabb rendű út is összeköti őket a
megyeszékhellyel, illetve a járásközponttal. Petőfiszállás területén áthalad a Budapest-Szeged
vasútvonal is [3]. A 2011-es népszámlálási adatokat vizsgálva Ballószög belterületi lakossága
1881 fő volt, külterületi lakossága pedig 1379 fő. Petőfiszálláson a belterületen 617, a
külterületen pedig 881 fő lakott. A jelenkori adatok a két település között nem sok kapcsolatot
mutatnak, viszont a lakosságszám 1960-tól történő vizsgálata már kirajzolja a kapcsolatokat.
Mindkét település viszonylag magas külterületi lakossággal jött létre, Ballószögön több mint
2000 fő volt, Petőfiszálláson pedig több mint 3000 fő volt a külterületi lakosságszám [7]. A két
település népesedési trendjei alapvetően igazodtak a már előző fejezetekben bemutatottakhoz,
tehát meredeken zuhant a külterületi lakosok száma az 1990-es évekig. Petőfiszállás nagyobb
ütemben vesztette lakosait, mint Ballószög. Az 1990-es évre mindkét község szinte azonos
külterületi lakossal rendelkezett, ez a szám megközelítőleg 1000 főt tett ki. A két település
iránya és trendjei itt kezdtek el egymástól eltávolodni. A Ballószögi külterületi lakosságszám
lassú növekedésnek indult az rendszerváltástól kezdve és 2011-ra elérte a már említett
körülbelüli 1400 főt és feltehetően ez a növekedés az utóbbi 7 évben sem állt meg. Petőfiszállás
a népességvesztés nem állt meg, csak a csökkenés üteme mérséklődött, és a jelenleg 850 fő
körül mozog a külterületi lakosok száma [7].
A statisztikai adatgyűjtést és elemzést követően a vizsgálat során mindkét mintaterületen 100100 külterületi tanya (lakóház) került felmérésre, valamint az ott élők háttérváltozói kerültek
megkérdezésre. A terepi adatfelvételen túl, a települések vezetőivel és a külterületi lakosság
problémáit alapvetően mélyebben ismerő tanyagondnokokkal készültek interjúk. Az
információkból megmutatkoznak a két mintaterület közötti legkiemelkedőbb hasonlóságok, és
a legfontosabb eltérések a két külterületet tekintve. Az terepi adatok felvétele 2017 októberében
indultak, és a tervektől csak némileg később, 2018 májusára sikerült befejezni az adatfelvételt,
az időjárás jelen esetben nagymértékben befolyásolni tudta, egy-egy hétvégi nagyobb esőzés
számos utat tett nehezen járhatóvá. Az adatok rögzítése papír alapú, szociálgeográfiai jellegű
kérdőívre történt, főképp hétvégén mivel a legtöbben ekkor tartózkodtak napközben is
lakóhelyükön. Az interjúk folyamatosan zajlottak a már leírt időszakban.
3. Legfontosabb kutatási eredmények a két mintaterület vonatkozásában
A kutatás számos eltérő kérdést vizsgált, amik alapvetően négy nagyobb logikai egységekhez
tartoztak, így tematikus vizsgálhatóak az eredmények. Minden esetben jelzem hogy mely
mintaterületről van szó, és minden esetben kiemelem a legfontosabb hasonlóságokat és
különbségeket a két terület között. A 3. ábra a négy legfontosabb területet ábrázolja.
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3. ábra: A kutatás legfontosabb területei
Forrás: saját szerkesztés, 2018
3.1. Külterületre költözés ideje, motiváció
A külterületre költözések idejét vizsgálva megállapítható, hogy Petőfiszállás esetében
jelentősebb a már születésük ott élők és az 1980 előtt odaköltözöttek csoportja (együtt a két
csoport: 51,3%). Tehát egy tradicionális tanyás térség képe rajzolódik ki, ahol a lakosság lassú
elöregedése figyelhető meg. Ballószög esetében viszont túlsúlyban a 2000 után ide költözött
lakosok vannak, a megkérdezettek 48 százaléka az utóbbi 18 évben költözött a településre, így
ők alapvetően fiatal betelepülőknek tekinthetőek.
Költözési idővel szorosan összefüggő és fontos kérdés a költözés motivációja. Petőfiszállás
esetében a hagyományosabb indokok kerülnek előtérbe, jelentős számban megjelenik okként a
házasság, vagy az öröklés kerül előtérbe. Ballószög esetén viszont túlsúlyban van a motivációk
között az életmódváltás és a telekár, ami arra enged következtetni, hogy nem a gazdálkodási
szempontok, hanem egyfajta szuburbanizációs folyamat kerül előtérbe.
3.2. Lakáskörülmények
Általánosságban elmondható, hogy a lakáskörülményeket tekintve a két mintaterület között
nagy eltérések nem tapasztalhatóak. Petőfiszálláson a lakóházak átlagos mérete 76 m2 volt,
amihez képest a ballószögi 83 m2 nem tekinthető jelentős eltérésnek. A háztartások átlagos
mérete is mindkét külterületen 2-3 fő körül mozgott. Mindkét területen három alapvető
szükségfeltétel rajzolódott ki, ami nélkül itt nem igazán megoldható a lakhatás, ezek az
eszközök voltak a mobiltelefon, a fagyasztóláda és a mosógép. érdekes és elgondolkodtató,
hogy a gépkocsi nem került be az első háromba.
Eltérés tapasztalható azonban a házak átlagos szobaszámai között, Petőfiszállás esetében a 2
szobás lakóházak dominálnak, amivel szemben Ballószögön a három vagy többszobás,
esetenként több szintes házak dominálnak. A ballószögi házak alapvetően magasabban
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felszereltek, általánosabb a mosogatógép és az egyéb kényelmi berendezések magasabb száma
és háztartásonként több gépkocsival is rendelkeznek.
Éles elkülönülés figyelhető meg a két mintaterület között a lakások átlagos építési idejének
tekintetében. Petőfiszállás esetében a felmért tanyák körülbelül kétharmada 1950-ig épült, ezt
követően az építések jelentősen visszaestek, ez a folyamat igazodik a már jelzett, a 20. század
második felében jelentőssé váló adminisztratív tanyaépítés akadályozásához. Ebből
következően ezen házak falazatánál a vert fal és a vályog került előtérbe és a fatüzelés dominált.
Ballószög esetében a felmért épületek körülbelül fele a rendszerváltás után épült, tehát
alapvetően fiatal, modern téglaházaknak tekinthetően, egy részüknél ár a gázfűtés, vagy
valamilyen modern fa-szén vegyes tüzelés figyelhető meg.
3.3. Közlekedés, útviszonyok
Az útviszonyokat tekintve azonos trendek figyelhetőek meg mindkét külterület esetében. A
lakóház elhelyezkedésének a meghatározásában döntő szerep jut a köves úttól való távolságnak.
Mindkét esetben a lakóházak közel háromnegyede a legközelebbi köves úttól számított egy
kilométeres távolságon belül helyezkedett el. Ezek után a lakott épületek száma
kilométerenként arányosan feleződött. Mindkét mintaterület lakosai alapvető problémaként
emelték ki az utak minőségét, szélsőséges időjárási körülmények között a nehéz járhatóságot,
valamint megjelent a közvilágítás, a hulladékkezelés és a csatornázás iránti igény is. Az interjúk
során a települések jelentős erőforrásokat és költségeket fordítanak az utak karbantartására, és
mindkét településen a külterületi közvilágítás kezdetleges kiépítése kezdődött meg részben
saját részben pedig Európai Uniós forrásokból. Jelentős szerepet szánnak a különböző megújuló
erőforrások (főképp napelem) kihasználására, hiszen így például a közvilágítás kiépítéséhez
nem szükséges felsővezeték hálózat létrehozása.
3.4. Jövedelem, gazdálkodás
A jövedelmeket tekintve Petőfiszállás esetében túlsúlyban vannak az alacsonyabb jövedelmi
kategóriába tartózók. A megkérdezettek több mint fele az 50-150 ezer Forint közötti két
kategóriába tartozott. Ezzel szemben Ballószög esetében a felmért személyek körülbelül
kétharmadának a jövedelme meghaladta a 150 ezer Forintot, ezen belül pedig a válaszadók 25
százalékának pedig a 250 ezer forintot is meghaladta. Természetesen az eltérések mögött
egyrészről megjelenik a megyeszékhelyen tapasztalható magasabb bérek helyzete, másrészről
pedig a ballószögi külterületi lakosok alapvetően magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek
így pedig kvalifikáltabb, jobban fizetek pozíciók betöltésére alkalmasak.
3.5. Háttérváltozók, válaszadók egyéb jellemzői
Petőfiszállás esetében az adatfelvétel során 233 személy legfontosabb háttérváltozóját (a
külterületi lakosság kb. 25%-a) sikerült megismerni. Többek között a születési évet,
foglakozást, családban betöltött szerepet, legmagasabb iskolai végzettséget és a
vallásgyakorlásra vonatkozó adatokat. Elmondható hogy egy alapvetően öregedő a
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korszerkezet, túlsúlyban vannak alapfokú képzéssel vagy szakiskolával rendelkezők.
Foglalkozásokat tekintve az ipari jellegű és szakmunkák dominálnak.
Ballószög esetében 271 személy háttérváltozóit sikerült megismerni a már jelzett legfontosabb
mutatók tekintetétben. Túlsúlyban vannak a legalább középfokú végzettséggel rendelkező
személyek és alapvetően a korszerkezet is fiatalosabban nevezhető. A foglalkozásokat tekintve
a szolgáltatások, a magasabb szakképzettséget igénylő munkakörök vannak túlsúlyban.
4. Összegzés
Összegzésként elmondható, hogy adott két nagyon hasonló helyzetből induló, nagy tanyás
külterülettel rendelkező település, melyek az 1990-es évekig hasonló pályán mozogtak. Majd
az elmúlt közel 30 év során lassú távolodás figyelhető meg a két térség között. Petőfiszállás
stagnáló állapotra jutott, még ezzel szemben Ballószögön robbanásszerű és dinamikus
növekedések mennek végbe. Petőfiszálláson a települési vezetők rátermettsége és nagyfokú
hozzáértése a települést a negatív pályán mérsékelte. Ballószög kedvező fekvése pedig szinte
robbanásszerű növekedést indított el az utóbbi egy-két évtizedben a településen, amiből a
külterület is jelentős mértékben tud profitálni.
A kutatás eredményei alapvetően illeszkednek a felvázolt országos trendekbe. A két település
helyzete a külterületi differenciálódás tipikus eseteibe tartozik, tehát a hagyományos továbbra
is csökkenő lélekszámú alföldi tanyás térség Petőfiszállás szerepében, ezzel szemben pedig
vidéki nagyvárosi tér szuburbanizációs folyamataiból profitáló terület szerepében pedig
Ballószög. A kutatás jelentőségét az adja, hogy ismeretim szerint eddig még nem készült, az
országos trendeket kisebb léptékben vizsgáló külterületi vizsgálat a témában.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-17-2 Kódszámú Új Nemzeti Kiválóságának
Programjának támogatásával készült.
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Absztrakt
A határon átnyúló kapcsolatok és a centrum – periféria viszonyok alakulása egyre fontosabb
szerepet töltenek be a modern városfejlesztésben. Ezeknek a folyamatoknak a vizsgálatára
Sopron városa tökéletes lehetőséget ad, hiszen kedvező földrajzi fekvéssel rendelkezik, Ausztria
szomszédságában található, így határvárosként funkcionál. A város tehát földrajzi
elhelyezkedéséből fakadóan is, mindig nagy szerepet töltött be a migrációban. Elsőként az első
világháború okozta földrajzi változások során került a figyelem középpontjába, majd a
rendszerváltás után még inkább kaput jelentett a nyugat felé, mint előtte. A schengeni övezethez
való, valamint az Európai Uniós csatlakozás is csak erősítette Sopron határváros jellegét.
Kutatásom témájául így Sopron és Burgenland kapcsolatának társadalomföldrajzi elemzését
választottam, különösképpen azt, hogy Sopron határ menti elhelyezkedése hogyan befolyásolja
az itt élő lakosság mindennapjait. Fő kérdésem, hogy a város helyzeti potenciálja, határ menti
helyzete hogyan hat Sopron gazdaságára és társadalmára. Első lépésben a határ közelségének
hatását tervezem vizsgálni a soproni munkaerőpiacra, mely legfőképp az ingázásban jelenik
meg. Kutatásomban kitérek a migráció területi jellegzetességeire is, valamint arra, hogy ez a
folyamat hogyan hat a lakáspiacra, illetve arra, hogy hogyan hat a soproni szolgáltatási piacra
Ausztria közelsége. Hipotézisem az, hogy a határmentiség alapvetően pozitívan befolyásolja a
város fejlődését. Ez a kutatás az alapvető statisztikai adatokon és tartalomelemzésen kívül
leginkább helyi terepbejárásokra és empirikus adatgyűjtésre támaszkodik. A vizsgálat
statisztikai szempontból nehéz, ezért innovatív módszerekre volt szükségem ahhoz, hogy
kitaláljam, hogy hogyan lehetne mérni Sopron határváros szerepének társadalomföldrajzi
vonatkozásait. Fontos volt, hogy a mindennapi életben megjelenő hatásokat a tényleges,
mindennapi életben megjelenő hatásokkal mutassam be a kutatásom során. Ezen kívül
empirikus kutatásom során interjúkat készítettem a város vezetésével, az üzleti szektor
képviselőivel, ingázókkal és helyiekkel, így az összes szféra képviselve lenne. A kutatás
tapasztalatai nagymértékben hozzájárulnak a város munkaerő piaci kihívásainak
megismeréséhez, valamint a lokális népesedési és társadalmi folyamatok jobb megértéséhez.
Összehasonlítási alapot adhatna hasonló helyzetben lévő városok kutatásához és Sopron város
további tervezéséhez is. A kutatás az Új Nemzeti Kiválóság Program keretein belül valósul meg.
Kulcsszavak: határ, határ mentiség, interregionális együttműködések
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Bevezetés
Kutatásom témájául Sopron és Burgenland kapcsolatának társadalomföldrajzi elemzését
választottam, különösképpen ezek hatását a társadalomra és a gazdaságra. Hipotézisem az volt,
hogy ezek a hatások az ott élő lakosság mindennapjait számos szempontból befolyásolják.
Sopron kutatási szempontból tökéletesen megfelel a határmentiség vizsgálatára, hiszen régóta
határvárosként funkcionál a „nyugat” felé.
Vizsgálatom során először a határ fogalmát definiálom, több szempontból megközelítve, majd
kitérek a jelenlegi határkutatásokra, a határ mentiség problematikájára és a határon átnyúló
együttműködések jelentőségére is. Elemzem Sopron város lokális szerepének változásait, a
határ mentiségben betöltött jelenlegi funkcióit is.
Kutatásom során a terepbejárásokon és a statisztikai adatok elemzésén kívül számos újfajta
empirikus adatgyűjtési módszert alkalmaztam, hogy kellő mértékben vizsgálni tudjam a
jelenleg zajló folyamatokat. Ilyenek voltak a német nyelvű táblák, kiírások, reklámok
összegyűjtése, elemzése, forgalomszámlálás elemzése, álláshirdetések figyelése, ingatlanpiaci
helyzetre vonatkozó vizsgálatok és ezek geoinformatikai módszerekkel történő ábrázolása,
valamint interjúk elkészítése is.
1. Szakirodalmi előzmények
Kutatásom témájául Sopron és Burgenland kapcsolatának társadalomföldrajzi elemzését
választottam, különösképpen azt, hogy Sopron határ menti elhelyezkedése hogyan befolyásolja
az itt élő lakosság mindennapjait. Célom nem a két kiválasztott minta területi összehasonlítása
volt, hanem a köztük lévő kapcsolatok feltérképezése, a hatások vizsgálata különböző
folyamatok részegységeire. Fő kérdésem, hogy a város helyzeti potenciálja, határ menti
helyzete, kapcsolata Burgenlanddal hogyan hat Sopron gazdaságára és társadalmára, az itt élők
hétköznapjaira.
1.1. Határfogalom, határok típusai
Magának a határnak a fogalma nehezen definiálható, hiszen számos tudományágban mást és
mást jelent. Alapvetően természeti és mesterséges határokat különíthetünk el, egyéb
szempontból lehet fizikai akadály, mentális képzet, matematikai fogalom, filozófiai vagy akár
képzelt fogalom, határ a jó és a rossz között. Ezen kívül lényeges elkülönítenünk ettől a határ
mentiség, a határon átnyúló kapcsolatok és együttműködések jelentését, valamint a határ
különböző funkcióit, elválasztó, illetve összekötő szerepét is. Munkámban politikai
fogalomként veszem figyelembe, vizsgálni fogom elválasztó és összekötő szerepét, majd pedig
empirikus kutatásokkal hatásait a társadalomra és a gazdaságra.
A határok létrejötte szorosan kapcsolódik a nemzetállamok megszületéséhez, hiszen egy adott
állam a maga területével, az ott élő lakosságával és a határaival alkot egy egységes egészt. „A
nemzetközi kapcsolatok alapvető tényezője, hogy minden létező állam politikailag ellenőrzi a
Föld felületének bizonyos jól lehatárolható részét. Ennek határai az államhatárok. Az
államhatár a nemzeti erő és függetlenség talán legérzékenyebb szimbóluma” [2, 31. p.]. Így
tehát megállapíthatjuk, hogy „hagyományos megközelítés szerint az állam egy olyan földterület
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(esetleg föld és vízterület együttesen), amely hozzávetőlegesen jól definiált, nemzetközileg
elismert határokkal rendelkezik” [7, 22. p.]
A határfogalom megközelítésekor többféle módon vizsgálnunk kell a lehatárolását, például,
hogy milyen tudományág felől közelítjük meg (politikai, geopolitikai vagy szociológia), milyen
területek között található. Egyik fontos tipizálási kategória még az, hogy a határok mennyire
átjárhatóak. Így beszélhetünk elválasztó és összekötő határokról, azonban ezek között számos
altípus is található, hiszen egyrészt ezek dinamikusan változnak, másrészt pedig a különböző
országok berendezkedésüktől, politikájuktól függően különböző mértékben nyitottak vagy
éppen zártak.
Ezen kívül elkülönítési alapot ad, ha jogi, politikai vagy gazdasági, szempontból vizsgáljuk a
határokat. Munkámban a Magyar Köztársaság államhatárának definícióját veszem alapul,
melyet az 1997. évi XXXII. törvény I. fejezetének harmadik paragrafusa tartalmazza: „A
Magyar Köztársaság államhatára: A nemzetközi szerződésekben meghatározott azon
képzeletbeli, függőleges síkok összefüggő sorozata, amelyek Magyarország területét a
légtérben, a föld (víz) felszínén, valamint a föld (víz) mélyében a szomszédos államok
területétől elválasztják” [4].
A határok nemcsak elválasztó vagy összekapcsoló szerepkört tölthetnek be, hanem szűrő és
ütköző zónaként is funkcionálhatnak [3]. Az ütközőzónát, peremzónát frontier kifejezéssel is
megtalálhatjuk a szakirodalomban, tehát a határral rokon értelmű szavak a frontier-en kívül a
boundary is. Előbbi az in front szóból származik, jelentése a „civilizáció éle” [7, 24. p.]
Magyarországon a határmentiséggel, a határon átnyúló kapcsolatokkal elsőként az 1980-as
években kezdtek el foglalkozni. A határkutatások szerepe az utóbbi évtizedekben
felértékelődött, egyre több ezzel kapcsolatos vizsgálat születik. Ennek egyik oka a trianoni
békeszerződés társadalmi, gazdasági hatásainak vizsgálata, valamint a rendszerváltás utántól az
együttműködések szerepe is felértékelődött. Ezek az együttműködések megyék, régiók,
országok között is megvalósulnak, azonban vizsgálatom szempontjából a határon átnyúló, határ
menti együttműködések kialakulása, fejlődése a legfontosabb, hiszen így az államhatárok
funkcióit is újra kell értelmeznünk. A határkutatások vizsgálatakor azonban figyelembe kell
vennünk azt, hogy az együttműködéseket nehezíti a történelmi múlt, az átöröklött történeti,
etnikai, területi problémák, valamint az akár máig rendezetlen gazdasági, társadalmi viszonyok
[1].
1.2. Sopron és Burgenland kapcsolata, mintaterületek rövid ismertetése
Magyarország 2007-től lett a Schengeni Egyezmény tagja. Ezzel számára is megnyílt az út a
belső határok felszámolására, állampolgárainak pedig a személyazonosságukat azonosító
okmányok bemutatásának kötelezettsége (kivéve repülőtereken). Magyarországnak azonban
nem minden szomszédja lett az egyezmény tagja, így vannak olyan határszakaszok, melyeken
megmaradtak az ellenőrzések. Munkám szempontjából nézve ezeket nem veszem figyelembe,
hiszen az osztrák – magyar határszakaszon már ledőltek ezek a korlátok. Ez a folyamat tehát
erősíti a lehetőségeket mindkét oldal felől nézve, lokális szempontból pedig Sopron városának
is újabb kitörési pontokat nyújtott, például a kiáramló munkaerő könnyebb határátlépésének
tekintetében.
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Egyik legfontosabb tényező tehát a két mintaterület szempontjából a határok szabad
átjárhatósága. Utóbbi gondolat mentén elengedhetetlen megemlítenünk a schengeni rendszer és
a kishatárforgalom kapcsolatát. Magyarország és Ausztria között a két világháború között
merült fel először határkérdés, a trianoni békeszerződés következtében. A második világháború
után 1945-46-tól kishatárforgalmi megállapodások születtek Magyarország és szomszédos
országai, így Magyarország és Ausztria között is [8]. A politikai események következtében
azonban a két ország közötti határ egyben két világrendet is elválasztott egymástól, így a
kishatárforgalom szinte megszűnt. Az 1960-as évektől kezdve sorra születtek a
határmegállapodások, kivéve Ausztria és Magyarország között [8]. A változást a világútlevelek
kiadása hozta el, majd pedig a rendszerváltozás után fokozatosan kiépült a két ország közötti
együttműködés. Napjainkra már a munkaerő áramlásában ez az egyik legfontosabb
határszakasz, így a kisebb határátkelőhelyek szerepe is felértékelődőben van.
Sopron a jelenleg kb. 60.000 lakosával a nyugat-dunántúli régióban helyezkedik el, GyőrMoson-Sopron megye egyik megyei jogú városa. Lakónépességének száma a statisztikai
adatokat tekintve az utóbbi években folyamatos növekedést mutat. Ennek egyik oka, hogy
kedvező földrajzi fekvéssel rendelkezik, hiszen Ausztria szomszédságában található, így
határvárosként funkcionál [5].
A város társadalmi és gazdasági helyzetéről is sokat láttató mutató a munkanélküliek számának
alakulása. Sopronban a nyilvántartott álláskeresők száma egy-két kiugró évtől eltekintve
napjainkra már folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Elmondható, hogy Győr-MosonSopron megyében több, mint 3000 fő volt a munkanélküliek száma 2016-ban, melynek
mindössze 10%-át adja Sopron.
Burgenland Ausztria legkeletibb és legelmaradottabb tartományává vált a trianoni
határmeghúzások után, közút- és vasúthálózata fragmentálódott, vonzásközpontjait elvesztette,
míg magyar oldalról ez a vonzásterületek elcsatolását jelentette [13]. Azonban nemcsak
közlekedésföldrajzi szempontból lett hátrányosan érintett ez a határtérség, hanem
társadalmából is hiányzott a kohézió, valamint a városi értelmiségiek. Ez utóbbi a mindennapi
élet szintjén, a politikában, kultúrában és az oktatásban is éreztette hatását [6].
Ahogy már bemutattam, a trianoni békeszerződés következtében kialakuló Burgenland
tartomány Ausztria legelmaradottabb térségévé vált. A rendszerváltást követő évektől
kezdődően a tartomány folyamatos fejlődése figyelhető meg, mint a társadalmat, mint pedig a
gazdaságot tekintve. 1991-től kezdődően Burgenland népességszáma folyamatos növekedést
mutat. Gazdasági helyzete is felfutóban van, azonban még mindig elmarad a többi tartománytól.
A két területet tehát a közös határszakaszán kívül összeköti a közös történelem, a
hagyományok, valamint a mai napig tartó társadalmi és gazdasági kapcsolatok.
2. Kutatási módszertan, kutatás fő területei
A fejezetben a kutatás módszertant és a legfontosabb kutatási területeket ismertetem. Az alábbi
öt fő területet fogta át a vizsgálat: közlekedésföldrajz, oktatás, munkaerőpiac,
bevásárlóturizmus és szolgáltatások és az ingatlanpiac.
A közlekedésföldrajzi adottságokat, valamint az ehhez kapcsolódó forgalom mennyiségét
forgalomszámlálási adatokon keresztül mutatom be, a vonatforgalomhoz azonban nem kaptam
meg a szükséges utasszámlálási adatokat, így ezekre csak interjúm alapján következtethettem.
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Kutatásomban vizsgáltam, hogy a határon átnyúló oktatás jelen van-e a két mintaterület között,
valamint, amennyiben igen, akkor milyen mértékben és milyen oldalúak ezek a kapcsolatok.
Vizsgáltam azt is, hogy Ausztria fejlettsége elszívó erőként hat-e a magyar oldalra, melyhez
interjúkat készítettem soproni iskolában és Ausztriában tanuló, de Sopronban élő diákokkal is,
összesen öt darabot.
Az ingázási adatok és egyéb statisztikai adatok vizsgálatával, valamint interjúk készítésével
állapítottam meg azt, hogy a két mintaterület között az egyik legjobban kimutatható és
legmeghatározóbb folyamat a munkaerő piaci tendenciák változása. Ennek keretében tíz darab
interjút készítettem el ingázókkal, vagyis olyan személyekkel, akik Sopronban laknak, de
Ausztriában dolgoznak.
Ennek kutatásával jutottam el következő témakörömhöz, mely a szolgáltatási funkciók
átalakulására mutatott rá. Ezen belül is kiemelt szerepet kapott a bevásárlóturizmus, mely az
osztrák keresletből adódóan Sopron szolgáltatási kínálatát a mai napig befolyásolni tudja. A
bevásárlóturizmust, a szolgáltatási piac összetételét elemeztem és saját adatbázissal vizsgáltam
az álláshirdetéseket is. A témakörön belül hat darab interjút folytattam le, a soproni szolgáltatási
szférában dolgozó munkavállalókkal.
Utolsó részegységként az ingatlanpiaci helyzetet vetettem vizsgálat alá, ennek során
geoinformatikai módszerekkel térképeztem fel Sopron városrészeit, azt, hogy melyek a
legolcsóbbak, legdrágábbak, valamint itt is készítettem egy saját adatbázist az eladó és kiadó
ingatlanok összetételéről, melyeket szintén térképen ábrázoltam. Ezen kívül egy interjút itt is
elkészítettem a teljesebb kép érdekében.
Vizsgálatomban a már bemutatott statisztikai adatokon kívül további adatelemzést végeztem,
valamint terepbejárásaim során fotódokumentációt is készítettem. Összesen pedig 23 darab
interjút készítettem el. Minden egységben kutattam azt, hogy ezeket az egységeket hogyan
befolyásolja a város határmenti elhelyezkedése, hogyan alakítja a folyamatokat, valamint
milyen előnyökkel és hátrányokkal jár Sopron és Burgenland kapcsolata.
3. Legfontosabb kutatási eredmények
3.1. Közlekedésföldrajzi adottságok a térségben
Kutatásomban az ingázók számának vizsgálatát elemeztem a forgalomszámlálási adatok
alapján. Vizsgálatomba a Magyar Közút Nonporfit Zrt. online, ingyenes formában elérhető
forgalomszámlálási adatait vontam be, melyek az Országos Közúti Adatbankon keresztül
érhetőek el. Éves lebontásban kiválogattam a forgalomszámlálási adatokat 2001-től 2016-ig,
két km-szelvényre (25, 1232), melyek a várost elkerülő úton helyezkednek el. Ez az az út, mely
Sopront főútként keresztezi és a határ felé vezet végig, úgy, hogy a legtöbb városrész erre fut
rá.
Az ábra a 25-ös km-szelvényről jól mutatja azt a növekvő tendenciát, mely már a
személygépkocsik számának alakulásában is megfigyelhető volt. A számok alátámasztják azt a
becsült értéket, miszerint nagyjából napi 15-20.000 fős ingázó tömeggel rendelkezik a város.
Az ábrán csak a személygépkocsik számát tüntettem fel, ugyanis ehhez a számhoz képest a
busszal, illetve kerékpárral utazók száma lényegesen kevesebb volt.
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1. ábra: A 25-ös km-szelvénynél számolt forgalomszámlálási adatokból a
személygépkocsik számának alakulása az összes járműhöz viszonyítva
Sopronban
Forrás: http://internet.kozut.hu/lapok/forgalomszamlalas.aspx, saját szerkesztés, 2018
A munkavállalókkal készült interjúim során sokan megemlítették, hogy egy ember egy autót
használ. Az elmondottak alapján ennek okai, hogy nagyon eltérőek a beosztások a
munkahelyeken, másrészt pedig az építőiparban dolgozóknak saját autó szükséges az eszközeik
szállításához. A kerékpárhasználat emelkedőben van a költséghatékonyság miatt, valamint a
növekvő forgalom miatt nyitottak olyan határátkelőhelyeket, melyeken csak gyalogosok és
kerékpárosok tudnak áthaladni. Ugyanilyen növekedési tendencia figyelhető meg az 1232-es
km-szelvény esetében is.
3.2. Oktatás a határmentén
A határ mentiség aspektusait vizsgálva az egyik legszembetűnőbb dolog, hogy a határt átlépve
a „másik oldalon” másfajta nyelvet beszélnek. Ausztria esetében ez a német nyelvet jelenti, bár
hétköznapi értelemben sokan csak osztráknak nevezik, némi csúfondáros hangnemmel, hiszen
valóban különbözik a nálunk, magyarországi iskolákban tanított irodalmi némettől. A
nyelvtanulás szorosan kapcsolódik az iskolákhoz, így nem elválasztható az oktatástól sem.
Sopront már régóta iskolavárosnak tekintik, jelenleg is 23 oktatási intézmény működik a
városban, saját terepbejárásaim alapján. 11 általános iskola van Sopronban, ebből 3
gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézmény. A középiskolák száma 12, melyből 5
önkormányzati fenntartású, 7 pedig nem. Utóbbi számból három középiskola egyházi
fenntartású intézmény. Sopron esetében említést kell tennünk az itt működő egyetemi
képzésről, melyet a Soproni Egyetem biztosít.
Sopron és Burgenland kapcsolatát tekintve a legfontosabb iskola a Soproni Német Nemzetiségi
Általános Iskola, másnéven Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg. Fenntartója a Német
Nemzetiségi Önkormányzat, ezen kívül az Országos és a Megyei Német Önkormányzat
támogatja működését. A városiak a mindennapi nyelvben Bánfalvi iskolának is nevezik,
ugyanis ebben a városrészben található. Ez Sopronnak egy szuburbán, családi házas, kertes
övezete, mely régen különálló, német ajkúak lakta település volt, ezért sem válaszható el a
német nyelvtől a mai napig sem.
Nincs konkrét beiskolázási körzete az iskolának, hanem
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különféle szempontok alapján veszik fel a diákokat. Egyrészt főleg Sopron városából, másrészt
előnyben részesítik azokat a diákokat, akiknek magyarországi német nemzetiségi felmenői
vannak, melyet szülői nyilatkozattal is igazolni tud. Ezután nézik meg azt, hogy ki jelentkezett
az iskola régi beiskolázási körzetéből, majd pedig a német nyelvi háttér, az iskolában végzett
felmenők vagy ide járó testvérek jelentenek plusz pontokat.
„A hagyományos kapcsolatokon kívül (látogatás, sport, kulturális programok) tanulási
programok is szélesítették a kínálatot (részvétel a kinti órákon, hosszabb kint tartózkodás). A
már említett kapcsolatokon kívül megemlíthetjük a projektnapokat, pl. a városismereti napokat.
Jelenleg Klingenbach, Purbach, Horitschon, Mattersburg, Wien, és Oberpullendorf azok a
városok, melyek iskoláival kapcsolatot tartanak fenn, tudtam meg az iskola vezetésétől. Ezek
közül az utóbbiról mondhatjuk azt, hogy viszonylag új keletű a kapcsolat. 1999 óta szervezett
nyelvi táborokat tartanak reggel 8-tól délután 4-ig, mely során nemzetiségi települések
hagyományaival ismerkedhetnek meg az iskolások, valamint diákcsere program keretében 1520 gyerek jön ősszel Magyarországra, itteni családoknál laknak, majd tavasszal április körül
mennek ki a magyar diákok ugyanígy. Ezen kívül németországi vendégtanár programot
működtettek sokáig, mely során maximum hat éven keresztül itt tartózkodhattak a német
tanárok. A cserediák program azért is lehet különösen is sikeres a magyar diákok számára,
hiszen Ausztriában három, négy héttel később ér véget a tanév így akár erre a teljes időszakra
is ki tudnak menni részt venni az órákon. Németországgal sajnos elveszett a cserediák program,
de ősszel tárgyalásokat tettek ennek a kapcsolatnak a megújítására. Ezen belül szeretnének
levelezési kapcsolatot létrehozni az iskolások között”, összegezte kapcsolataikat, programjaikat
interjúalanyom. Összességében megállapítható az interjú tanulságai alapján, hogy inkább a
magyar félnek fontosabbak ezek a kapcsolatok, nekik származik belőle több előnyük, bár kettő
együttműködő iskolában szerepel a magyar oktatás. Interjúm során megtudtam, hogy a múlt
évben nem hivatalosan ugyan, de tartományi rendelet született arról, hogy a magyar diákok
elutasító határozatot kapjanak az akár 100%-os felvételi után is.
Összességében elmondható, hogy a szülőknek egyre fontosabbá válik az a kérdés, hogy a
gyermekük külföldre járjon-e tanulni, és ha igen, akkor mikortól. Az iskola tanára szerint nem
várható növekedés a következő években a kint tanuló magyar diákok létszámát illetően,
azonban attól nem tekinthetünk el, hogy ez a kisebb korosztályra vonatkozó előrejelzés. Emiatt
fontosnak éreztem további interjúk elkészítését olyan szereplőkkel, akik már saját
tapasztalataikkal tudnak hozzájárulni kutatásom sikeréhez.
3.3. Munkaerő piaci helyzet a határ két oldalán
A diagram összesítve mutatja a Burgenlandban foglalkoztatott magyarok számát, konkrétan
Sopronra lebontva tehát itt sem elérhetőek jelenlegi adatok. Az azonban feltételezhető, hogy ha
ekkora nagy számban dolgoznak Burgenlandban magyarok, akkor ennek egy részét bizonyosan
a soproni ingázó réteg adja. A statisztikai adatok hiányosságai miatt így a továbbiakban inkább
a személyes életutak bemutatása által törekszem megmutatni a határ összekötő illetve elválasztó
szerepét.
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2.

ábra: A Burgenlandban dolgozó magyarok számának éves átlagban való
alakulása
Forrás: www.burgenland.at, saját szerkesztés, 2018

Az elkészült interjúkból látható volt, hogy alapvetően egyéni életutak jelennek meg, mégis
összefüggéseiben egy öngerjesztő, „ördögi körről” beszélhetünk. Az ingázásnak megvannak a
maga előnyei és árnyoldalai is, hiszen „nehéz szakma”, sok kitartást igényel fárasztó mivolta
miatt és több esetben felmerült az is, hogy barátságokat, családokat szakított széjjel. Azonban
ha valaki belekezd ebbe a folyamatba, utána már nehéz kiszállnia, ezt minden interjúalanyom
megemlítette, hiszen az ingázók létszámának növekedésével magasabb bérek jelennek meg,
melyek Sopronban drágulást eredményeznek a mindennapi megélhetés terén. Ez az öngerjesztő
folyamat, hiszen a drágulás még magasabb béreket kíván, ami még több munkával és ingázó
munkavállalóval jár, amivel még feljebb mennek az árak. Nehéz megítélni, hogy hosszú távon
érdemes-e belekezdeni ebbe az életformába, ezért mindenkinek saját, egyéni döntése az, hogy
neki mit ér meg a nagyobb fizetés, vajon a jobb életkörülmények, magasabb életszínvonal
versenyre kelhet-e az ingázásból fakadó hátrányokkal.
3.4. Bevásárlóturizmus és szolgáltatások kapcsolata
Ausztria és Magyarország között mindkét irányban megfigyelhető ez a folyamat, vagyis a
bevásárlóturizmus és a szolgáltatási funkciók, típusok (ki)alakulásának kapcsolata. Az
osztrákok Magyarországon veszik igénybe a szépségápolási szolgáltatásokat, fogorvosokat,
valamint a vendéglátóhelyeket, míg a magyarok szívesen utaznak ki az olcsóbb, de ugyanakkor
minőségibb, szélesebb választékú élelmiszerboltok kínálatáért. Látható tehát, hogy a
bevásárlóturizmus a határ mindkét oldalán megtalálható. A bevásárlóturizmus jelenségét a
magyar oldalon a Várkerületen, Sopron legkiemelkedőbb és legforgalmasabb közterületén
vizsgáltam meg kutatásomban.
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1. táblázat: A különféle szolgáltatási típusok megoszlása a soproni Várkerületen,
2018 tavaszán
Típus
Egészségügy (orvos, gyógyszertár, fogászat)
Fogászati rendelő
Ruházati üzlet (ruha, cipő, táska, ékszer, kalap)
Vendéglátóhely (étterem, kávézó)
Kiskereskedelem
Szépségszalon (fodrász, manikűr, pedikűr)
Bank
Ügyvédi iroda
Ingatlaniroda
TV, internet, telefon szolgáltató
Pénzváltó
Turizmus
Dohánybolt
Fordítóiroda
Kiadó üzlethelyiség

Üzletek száma
51
32
36
34
33
13
10
9
8
4
3
3
2
1
11

Forrás: Saját terepi felmérés alapján saját szerkesztés, 2018
A táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy az egészségügy messze kimagasló értéket mutat.
Fontosnak éreztem, hogy ezen belül kiemeljem a fogászati rendelők számát, hiszen ez adja
ennek a típusnak a több mint 60%-át. Sopron régóta híres fogászatáról, jelenleg kb. 100 rendelő
üzemel a városban, melynek tehát kb. egyharmada az említett mintaterületen van (2. kép). Ez
azonban elég kiugró érték lenne, tehát állíthatjuk, hogy az osztrák kereslet az, ami magával
hozta ezt a nagyszámú kínálatot. Valószínűsíthetően a plasztikai sebészetek számának
emelkedő tendenciája is ennek köszönhető.
Második helyen a ruházati üzletek, harmadik helyen pedig a vendéglátóhelyek állnak. A
ruházati üzletek nemcsak stílusban követik a határon túli trendeket, de már az üzletekbe belépve
is németül köszöntek rám a terepbejárások során. A vendéglátóhelyek magas értékei nem
szorulnak magyarázatra, hiszen a bevásárló turizmus során általában egy egész napot töltenek
el az osztrákok Sopronban, így természetes, hogy ezt a szolgáltatási típust is igénybe veszik,
ugyan úgy, ahogy a kiskereskedelmi egységek kínálatát is. A szépségipar alacsony száma nem
azt jelenti, hogy kevesen veszik igénybe, vagy kevés található a mintaterületen belőlük, hanem
azt, hogy egy szépségszalonon belül több fodrász, manikűrös dolgozik, de üzlethelyiségként
egy egységet alkotnak. Az ügyvédi irodák, ingatlanirodák magas száma ezzel szemben arra
enged következtetni, hogy a magyar oldalon is átalakult a keresleti piac, nő az ingatlanok
száma, pörögnek az adás-vételek, a másik típust tekintve pedig egyre nagyobb az igény a
szerződések fordítására, megkötésére, általánosságban az ügyvédi segítségre.
Összességében elmondható, hogy a kiválasztott mintaterület jól tükrözi azokat a tendenciákat,
melyek a fogászat fellegváraként, az osztrák bevásárlóturizmus piacaként jellemzik Sopront.
Míg magyar oldalról főképp az élelmiszer, ruházati bevásárlások jelentősek Ausztriában, addig
ez a folyamat fordítva jóval szerteágazóbban figyelhető meg. A reklámozás pedig annyiban
figyelhető meg, hogy az osztrákok által igénybevett szolgáltatási típusok (szépségipar,
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vendéglátóhelyek, egészségügy, pénzváltó, kiskereskedelmi egységek) közül mindegyiken
találkozhatunk német nyelvű kiírással is.
3.5. Ingatlanpiaci változások Sopronban
Empirikus kutatásom utolsó részében a határmentiség hatásait vizsgálom Sopron ingatlanpiaci
helyzetére, kiemelten azt, hogy Ausztria hogyan befolyásolja az ingatlanárak alakulását, mind
a kiadást, mind pedig az eladást tekintve. Azért is tartom fontosnak, hiszen elmondható, hogy
egy város gazdasági teljesítménye és az ingatlanárak alakulása között kapcsolat áll fenn [9]. A
kutatás során Facebookon megjelenő ingatlanhirdetéseket vizsgáltam 2018. január és február
hónapban. Ez alapján 141 kiadó és 240 darab eladó ingatlant sikerült bevonnom vizsgálatomba.
Ezeket aztán elkülönítettem, attól függően, hogy melyik városrészben találhatóak, így meg
tudtam állapítani, hogy az átlagárat alapul véve melyek a legolcsóbb és legdrágább városrészek
az eladó, illetve a kiadó ingatlanokat tekintve. Elmondható, hogy ezek az adatok visszaképezik
az Ingatlanadattárban megtalálható utcasoros adatokból levont következtetéseimet, miszerint a
legdrágább ingatlanok az átlagárat tekintve az Északi városrészben, - mely az IVS térképén a
hármas számot kapta -, vagyis a már említett elkerülő út felé találhatóak, valamint a LőverekBánfalva városrészben, mely pedig az ötös számmal jelzett terület Sopron Integrált
Városfejlesztési Stratégiájában (továbbiakban: IVS). A legolcsóbb ingatlanok a lakótelepeket
és az iparterületeket leszámítva, melyeknek neve is utal arra, hogy itt nem a gazdagabb, családi
házas réteg él, pedig a városközpontban találhatóak. A legolcsóbban kiadható ingatlanok saját
kutatásból felépített adatbázisom szerint tehát a Belvárosban vannak, itt okként a sok
műemlékvédelem alatt álló és így nehezen felújítható házra, a kis alapterületre, kevés
szobaszámra gondolhatunk következtetésképpen. A legdrágábban kiadható ingatlanok pedig
ugyancsak a már említett Északi városrészben vannak.
2. táblázat: A Sopronban található legolcsóbb és legdrágább városrészek adatai a
kiadó ingatlanok átlagára alapján
Átlagár
Városrészek
(Ft)
Szórás Minimum Maximum
Belváros

93 131

30 879

20 000

150 000

Kurucdomb városrész

110 993

25 074

75 000

150 000

Északi városrész

149 897

179 836

75 000

1 150 000

Jereván lakótelep városrész

112 368

111 092

40 000

550 000

26 093

60 000

160 000

Lőverek - Bánfalva városrész
114 393
Iparterületek (nyugati és keleti)
városrész
Egyéb belterületek

Külterületek
Forrás: www.facebook.com , saját felmérésből saját szerkesztés, 2018
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A könnyebb átláthatóság és érthetőség kedvéért ezeket az adatokat is térképre vittem, alapul
véve az IVS-ben található lehatárolást. A térképeken tehát az átlagárak szerepelnek, elkülönítve
a városrészeket aszerint, hogy melyek a legolcsóbbak és legdrágábbak.

3. ábra: A Sopronban található legolcsóbb és legdrágább városrészek adatai a kiadó
ingatlanok átlagára alapján, QGIS-ben ábrázolva
Forrás: www.facebook.com , saját felmérésből saját szerkesztés, 2018
Sopron látványos és folyamatos növekedésen megy keresztül mind az ingatlanok számát, mind
pedig az ingatlanpiaci árakat tekintve. Ez nagy kihívásokat jelent a városvezetés számára,
hiszen tudatos tervezésre és szervezésre van szükség ahhoz, hogy ezt a folyamatos telítődést
megfelelő keretek között tartsák úgy, hogy az itt élők életminősége, gondolva itt a zaj- és
levegőszennyezésre az építkezéseket, valamint a nagyobb személygépkocsi állományt tekintve,
ne romoljon.
Összegzés, jövőbeni lehetőségek
Kutatásom során főképp a társadalmi és gazdasági folyamatokat vizsgáltam, különösképpen
azt, hogy Sopron határ menti elhelyezkedése, Ausztriához, Burgenlandhoz való közelsége
hogyan befolyásolja ezen kategóriák részegységeit. Elmondható, hogy Sopron hatalmas
növekedésen megy keresztül, mely gazdasági és társadalmi folyamataiban is megjelenik,
valamint ez nem elválasztható határ menti elhelyezkedésétől sem. Összességében elmondható,
hogy társadalmi változásai sokkal nagyobb ütemben zajlanak, mint amivel képes lépést tartani
a város gazdasága. Elsőként közlekedésföldrajzi szempontból vizsgáltam meg Sopront, majd a
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másik mintaterületemhez, Burgenlandhoz való kapcsolatát. Kijelenthető, hogy a város
közlekedése nemcsak a gazdaságot, de a társadalmat is hátrányosan érinti, ugyanis történelmi
városszerkezete, szűk, egyirányú utcái, zsákutcái, kevés parkolóhelye nem könnyíti meg
gazdasági együttműködések kiépítését, valamint társadalmi konfliktusokat is eredményez.
Egyetlen egy elkerülő út működik a városban, azonban a város növekedése már ezen is
túlnyúlik, így tehermentesítő szerepe nem valósul meg. Ez az az útszakasz, mely főutat köt
össze a határral, így az ingázók is nagy számban ezt választják. Azonban ez egy kétszer
egysávos út, melyen a napi becslések szerint 15-20.000 ingázó halad át. Megoldás lehetne erre
a problémára egy új elkerülő út építése, valamint az M85-ös kiépítése is, mely autópályás
csatlakozást nyújtana a város részére, mely így nemcsak a tehermentesítést, társadalmi
konfliktushelyzetek megoldását, de a gazdasági kapcsolatok élénkülését is jelenthetné.
Kutatásom során fontos volt, hogy a mindennapi életre gyakorolt hatásokat a tényleges,
mindennapi életben megjelenő hatásokkal mutassam be. A kutatás tapasztalatai nagymértékben
hozzájárultak és hozzájárulhatnának a város munkaerő piaci kihívásainak megismeréséhez,
valamint a lokális népesedési és társadalmi folyamatok jobb megértéséhez. Ezen kívül
összehasonlítási alapot adhatna hasonló helyzetben lévő városok kutatásához és Sopron város
további tervezéséhez is.
A két mintaterület szoros összeköttetését a történelem folyamán lezajló események sem tudták
felülírni, kapcsolat mindig is volt és előreláthatóan mindig is lesz ezen határ mentén. Sopronnak
és Burgenlandnak tehát azt a célt kellene kitűzniük maguk elé, hogy a meglévő kapcsolataikat
ápolják, a felmerülő problémákat a tőlük telhető legjobb módon közös gondolkodással
orvosolják. Sopronnak tudatos szervezéssel és tervezéssel további fejlődés elérését kell
szorgalmaznia, mindezt a közösség bevonásával és figyelembevételével, főképp a forgalom
átalakításával, akár átfogó városrehabilitáció által is, melyhez már jó úton indult el a város.
Közös célok kitűzésével és határon átnyúló kapcsolatok kialakításával minden adott a
bemutatott mintaterületeken, hogy fenntartható módon, társadalmi és gazdasági fejlődéssel
egybekötve működjön együtt Sopron és Burgenland.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-17-2 Kódszámú Új Nemzeti Kiválóságának
Programjának támogatásával készült.
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Absztrakt
A Ditrói Alkáli Masszívim (DAM) a Központi Keleti-kárpáti-öv kristályos mezozoos
kőzettömegébe nyomult alkáli magmás komplexum. Kutatásunk célja a DAM északi területén
feltárt ritkaföldfém-tartalmú telérfázisok felmérése, a telérkitöltő fázisok és a ritkaföldfémhordozó ásványok azonosítása, valamint az utómagmás eredetű telérek fejlődéstörténetének
rekonstrukciója fluidumzárvány vizsgálatok alapján. A kutatás alapjául szolgáló kőzetminták a
Tászok-patak (Orotva) környékéről származnak, amelyekből két telértípust különítettünk el:
ritkaföldfém-ásványokat tartalmazó típus és klinopiroxént tartalmazó típus. A ritkaföldfémásványokat tartalmazó típus (a minták legnagyobb része) igen nagy mennyiségben tartalmaz
piritet, kalkopiritet. A meddő ásványok nagyrészt karbonátok (kalcit, sziderit, dolomit, ankerit).
A ritkaföldféme(ke)t hordozó ásvány a monacit, amely makroszkóposan vörös színű sávokat
alkot, vékonycsiszolatban azonban megfigyelhető sugaras, fészkes megjelenése is. Ugyancsak
RFF-ásvány az allanit, mely szintén sugaras megjelenésű, azonban fészkeket nem alkot.
Járulékos elegyrészként apatit is előfordul. Raman spektrométer alkalmazásával néhány
pontban xenotim és bastnäsit ásványokat is azonosítottunk. Jelen tanulmányban a kliopiroxént
tartalmazó telérfázissal foglalkozunk. A klinopiroxént tartalamazó telértípus nagy
mennyiségben tartalmaz piritet. A pirit zárványként galenitet, ritkán szfaleritet foglal magába.
A pirit mellett karbonátásványok, illetve filloszilikátok – döntően flogopit – vannak jelen. A
diopszidos összetételű klinopiroxén fészkeket alkot, sugaras-léces megjelenéssel. Az egyes lécek
az 5 mm-es hosszúságot is elérhetik. A piroxének folyadékdomináns háromfázisú (L+V+S),
illetve kétfázisú (L+V) fluidumzárványokat zártak magukba, melyek akár a néhányszor 10 µmt is elérhetik. A zárványok vizsgálatát fluidumzárvány mikrotermometriával végeztük el. A
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legtöbb zárvány esetében a nukleáció (Tn) –80 °C és –60 °C között megy végbe, a kezdeti
olvadási hőmérsékletek (Te) –56 °C és –50 °C közötti értékek. A jég olvadása (Tm(ice)) –28 °C
és –25 °C között következik be. A sóhidrát Raman spekroszkópia alapján hidrohalitnak
bizonyult, olvadása (Tm(HH)) általában +12 °C és +18 °C között történik meg. Halit beoldódási
hőmérsékleteket azokon a zárványokon tudtunk mérni, melyek szobahőmérsékleten
tartalmaztak szilárd fázist. A halit beoldódási hőmérsékletek (Tm(H)) +140 °C és +180 °C közé
estek. A piroxénben előfordulnak olyan kétfázisú zárványok, melyekben a jég+hidrohalit
nukleációja már –56 °C körül megtörténik, a hidrohalit pedig előbb olvad (–24 °C), mint a jég
(–17 °C). A zárványok homogenizációs hőmérsékletei (Th) 400 °C és 426 °C közé estek. A
fluidumzárvány mikrotermometria során mért adatok NaCl–CaCl2–H2O rendszert
feltételeznek. Ebben a rendszerben a számított NaCl-koncentráció 19,4 – 22,5 m/m%, a CaCl2koncetráció 10 – 12 m/m%. Mindezek alapján a klinopiroxénes fészkek keletkezési körülményeit
az extrém magas sótartalom és magas hőmérséklet (T> 400 °C) jellemzi.
Kulcsszavak: klinopiroxén, fluidumzárvány, mikrotermometria, homogenizáció
1. Bevezetés, földtani háttér
A Ditrói Alkáli Masszívim (DAM) a Központi Keletikárpátiöv kristályos mezozoos
kőzettömegébe nyomult alkáli magmás komplexum. A DAM jellegzetes képződményei a
masszívum északi részén (Orotva, Tászokpatak) előforduló ritkaföldfémtartalmú érces
telérek, melyek gazdaságilag hasznosítható érc, és ritkaföldfém potenciállal rendelkezhetnek
[1]. Az Orotva térségében előforduló teléres ércesedés a DAM Éi, ÉNyi részén megjelenő
Tarniţa Komplexumhoz köthető, melyet dominánsan mafikusultramafikus kőzetek építenek fel
[2] [3] [4].
Az orotvai ércesedés kutatása a 20. század első felében kezdődött, különös tekintettel a piritre
és más fémszulfidokra. Az első leírásokat Ianovici (1938) és Pantó (1942) készítették. [5]. A
ritkaföldfémtartalmú telérkitöltő ásványokat (monacit, xenotim, molibdenit, stb.) elsőként
Codarcea és munkatársai írták le 1958ban [5] [6]. A területről számos kutatási jelentés készült:
Codarcea és Ianovici (19521958), Zincenco (19671968), Vrămaş (19681970), Garbaşevschi
(19701987) [1].
Napjainkban a kutatások a ritkaföldfém ásványok felmérésére irányulnak. Goodenough és
munkatársai tanulmánya (2016) az európai potenciális ritkaföldfémlelőhelyeket térképezte fel
az ún. EURAREprojekt keretében [7]. Az orotvai ércterületről Hirtopanu és munkatársai
(2013) közel 200 ritkaföldfém, valamint Y, Th, U, Nb, Ta, Zr és Titartalmú ásványt
vizsgáltak [8]. A ritkaföldfém ércesedések olyan telérrendszerekhez köthetők, melyek a DAM
fejlődéstörténetének magmáshidrotermás szakaszát képviselik. A területen kimutatható
magmáshidrotermás tevékenység alapvetően három szakaszra osztható. Egy korai, Nadús
átalakulást kálimetaszomatózis követte, amely döntően az amfibolok biotitosodásával és
biotitos fészkek megjelenésével járt. A ritkaföldfém–tartalmú ásványok a legfiatalabb késői
hidrotermás szakaszhoz köthetők, ennek az ércesedésnek a korára Shaw és munkatársai
monacitból történő ThPb koradatra ~215 millió évet kaptak [9].
Kutatásunk célja a DAM északi területén feltárt szulfiddomináns, ritkaföldfémtartalmú
telérfázisok felmérése, a telérkitöltő fázisok és a ritkaföldfémhordozó ásványok azonosítása,
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valamint az utómagmás eredetű telérek fejlődéstörtének rekonstrukciója fluidumzárvány
vizsgálatok alapján.
2. Minták és módszerek
A kutatás alapjául szolgáló kőzetminták a Tászokpatak (Orotva) környékéről származnak.
Nyolc kőzetmintából húsz vékonycsiszolat, illetve két vastagcsiszolat készült. A petrográfiai
vizsgálatokhoz és a mikroszkópi felvételek elkészítéséhez Olympus BX41 típusú polarizációs
mikroszkópot használtunk.
Az egyes ásványfázisok azonosítása THERMO Scientific DXR konfokális Raman
spektroszkóppal történt. A műszer 532,2 nm hullámhosszúságú frekvenciakétszerezett NdYAG
lézer fényforrást használ. Az egyes spektrumfelvételek 10 mW lézer teljesítménnyel 50X
nagyítású objektív használatával történtek. A mérések során nagy felbontású optikai rácsot és
25 µm pinhole konfokális apertúrát alkalmaztunk, mellyel a fókuszpont átmérő ~1 µm, a térbeli
felbontás néhány µm3, a spektrális felbontás pedig ~2 cm1 voltak. Az egyes ásványok
beazonosításához a RRUFF nemzetközi adatbázisát vettük alapul [10] [11].
A fluidumzárvány mikrotermometria során Linkam THMSG 600 típusú hűthetőfűthető
tárgyasztalt használtunk. A fluidumzárványok fagyasztása során képződő jég és sóhidrát fázisok
pontos azonosítása céljából a hűthetőfűthető asztalt a Raman spektrométer tárgyasztalára
rögzítettük, majd a spektrumokat –190°C körüli hőmérsékleten vettük fel. A két műszer
együttes alkalmazásával pontosabban meghatározhatóak a sóhidrátok végső olvadási
hőmérsékletei, valamint jól elkülöníthetőek a jégkristályoktól.
A katódlumineszcens vizsgálatok Olympus BX43 típusú mikroszkóphoz csatlakoztatott
Relitron típusú, ún. „hidegkatódos” készülékkel készültek.
3. Eredmények
3.1 Petrográfia
A petrográfiai vizsgálatok során két, szulfiddomináns telértípust különítettünk el:
ritkaföldfémásványokat tartalmazó típus (1/a ábra) és klinopiroxént tartalmazó típus (1/b ábra).
Jelen tanulmányban a klinopiroxéntartalmú telérfázis részletes vizsgálatával foglalkozunk.
3.1.1 Ritkaföldfém-tartalmú telértípus
A ritkaföldfémásványokat tartalmazó típus (a minták legnagyobb része) igen nagy
mennyiségben tartalmaz piritet, kalkopiritet. A pirit tömegesen, sávokba rendeződve, valamint
helyenként sajátalakú kristályokként is megjelenik. Egyes kőzetminták jelentős mennyiségű
kloritot is tartalmaznak.
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1. ábra: Ritkaföldfém-tartalmú telérfázis (a), klinopiroxén-tartalmú telérfázis (b). Cb –
karbonátfázis, Chl – klorit; Mnz – monacit, Phl – flogopit, Py – pirit [12]
A meddő ásványok nagyrészt karbonátok (kalcit, sziderit, dolomit, ankerit). A
ritkaföldféme(ke)t hordozó ásvány a monacit [(Ce, La, Nd, Sm) PO4], amely makroszkóposan
vörös színű sávokat alkot (1/a ábra), vékonycsiszolatban azonban megfigyelhető sugaras,
fészkes megjelenése is.
Ugyancsak RFFásvány az allanit [{CaCe}{Al2Fe}(Si2O7)(SiO4)O(OH)], mely szintén sugaras
megjelenésű, azonban fészkeket nem alkot. Járulékos elegyrészként apatit is előfordul. Raman
spektrométer alkalmazásával néhány pontban xenotim [(Y, Yb) PO4] és bastnäsit [(Ca, La, Nd,
Y)CO3F] ásványokat is azonosítottunk.
3.1.2 Klinopiroxén-tartalmú telértípus
A klinopiroxéntartalmú, szulfiddomináns telértípust többféle ásványfázis építi fel. Az ér falára
közvetlenül flogopit települ 13 mm vastagságban, fennőtt kristályokként, az érkitöltés
centruma felé növekvő kristálymérettel (2/a ábra). A flogopitot tűs-szálas megjelenésű tremolit
követi, gyakran figyelhető meg a flogopit tremolittal való helyettesítése (2/a ábra). A – döntően
diopszidos összetételű – névadó klinopiroxén sugaras-léces elrendeződésű kristályhalmazokat
alkot (2/b, 3/a ábra).

2. ábra: a) flogopit és tremolit; b) léces megjelenésű diopszid. Cb-karbonát, Di – diopszid,
Gn – galenit, Phl – flogopit, Py – pirit, Qz – kvarc; Tlc – talk, Tm – tremolit [12]
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Katódlumineszcens felvételeken jól látható oszcillációs növekedési zónásság jellemző a
diopszid kristályokra (3/b ábra). Erős visszaoldódást mutat a diopszid kristályok pereme, az
eredeti kristályalak roncsai sokszor felismerhetőek. A visszaoldott kristályperemeket
finomszemcsés talk követi (3/a ábra).

3. ábra: a) diopszid, talk és karbonát; b) diopszid katódlumineszcens képe. Cbkarbonát, Di – diopszid, Gn – galenit, Phl – flogopit, Py – pirit, Qz – kvarc; Tlc – talk,
Tm – tremolit [12]
Az érkitöltés jelentős részét egy, idiomorf-hipidiomorf kvarckristályokat is tartalmazó, opak
fázisegyüttes alkotja (4/a ábra). Az opak fázist pirit és galenit együttese alkotja (4/b ábra). A két
fázis éles határok mentén találkozik, érintkezési felületükön visszaoldódási nyomok nem
figyelhetők meg. A kvarckristályok gyakran tartalmaznak galenit és pirit zárványokat, valamint
ritkábban sajátalakú apatit léceket. A pirit – galenit – kvarc együtteseknek a többi ásvánnyal
érintkező felületén erőteljes visszaoldódási nyomok figyelhetők meg (4/a ábra), azonban a
kvarc és a pirit – galenit együttes határvonala éles, visszaoldódástól mentes. A felsorolt
ásványfázisok közötti teret tömeges megjelenésű karbonátfázisok töltik ki (3/a ábra).

4. ábra: a) kvarc és opak fázis b) az opak fázis ásványai ráeső fényű üzemmódban. Cb –
karbonátfázis, Di – diopszid, Gn –galenit, Py – pirit, Qz – kvarc, Tlc – talk [12]
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3.2 Fluidumzárvány mikrotermometria
A klinopiroxéntartalmú telértípust felépítő ásványfázisok közül a diopszidból és az apatitból
történtek fluidumzárvány vizsgálatok.
A diopszidos összetételű klinopiroxén szemcsék folyadékdomináns háromfázisú (L+V+S) (5/a
ábra), illetve kétfázisú (L+V) fluidumzárványokat zártak magukba, melyek akár a néhányszor
10 µmt is elérhetik (5. ábra). A fluidumzárványok megnyúlása – ahol ez megfigyelhető – követi
a befoglaló ásványszemcse megnyúlási irányát. A zárványok többnyire sporadikusan
helyezkednek el a piroxénkristályokon belül, zárványsorokat elvétve figyeltünk meg. A
zárványsorok tagjai legtöbbször nem érik el a 3 µmt.
A vastagcsiszolatokban összesen 40 db fluidumzárványt azonosítottunk, ezekből 9 esetben nyílt
lehetőség a szilárd fázisok olvadási hőmérsékleteinek mérésére. Egyéb esetekben csupán a
homogenizációs hőmérsékletek (Th(LV→L) mérésére volt lehetőség.
A legtöbb zárvány esetében a fluidum nukleációja (Tn(ice)) –80 °C és –60 °C között megy
végbe, a kezdeti olvadási hőmérsékletek (Te) –56 °C és –50 °C között változtak (5/b ábra). A
jég olvadása (Tm(ice)) –28 °C és –25 °C között következik be (5/c és d; 6/a ábra). A sóhidrátok
jégtől való elkülönítése érdekében a spektrumokat –190 °C körüli hőmérsékleteken vettük fel.
A spektrumok alapján a sóhidrát fázist hidrohalitnak azonosítottuk. A hidrohalit (HH) olvadása
(Tm(HH)) általában +12 °C és +18 C között történik meg (5/e ábra).
A szilárd fázis szobahőmérsékleten többnyire sajátalakú (5/a ábra), ezt a fázist halitnak (H)
határoztuk meg. A halit olvadási hőmérsékletei (Tm(H)) +140 °C és +180 °C közé estek (5/f
ábra); a 30 µm nagyságú zárvány esetében ez az érték +260 °C. A piroxénben előfordul olyan
kétfázisú (L+V) zárvány, amelyben a Tn értékek –56 °C körül alakulnak, a hidrohalit pedig
előbb olvad (–24 °C), mint a jég (–17 °C).
A zárványok homogenizációs hőmérsékeltei (Th(LV→L)) +400 °C és +426 °C közé estek, a
zárványsorok tagjai esetében +390 °Ct mértünk (6/a, 6/b ábra).
Az apatitban található fluidumzárványok kétfázisúak (L+V) (5/g ábra), az előzőekhez képes
kisebb méretűek (310 µm között). A jég nukleációja (Tn(ice)) 40 °C és 32 °C között
következik be. A végső jégolvadási hőmérséklet (Tm(ice)) 2,5 °C és 1 °C közötti érték. Az
apatit fluidumzárványainak homogenizációs hőmérséklete (Th(LV→L)) 210 °C és 236 °C közé
estek (6/a ábra).
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5. ábra: a-f) A zárványok mikrotermometriai vizsgálatának egyes állomásai. H – halit,
HH – hidrohalit, L – folyadékfázis, V – gőzfázis, g) fluidumzárványok apatitban. Ap –
apatit, Di – diopszid, Qz – kvarc [12]

396

b)

a)

6. ábra: a) a jégolvadási hőmérsékletek (Tm(ice)) a homogenizációs hőmérsékletek
függvényében; b) a halit olvadási hőmérsékletei (Tm(H)) a homogenizációs
hőmérsékletek (Th(LV→L)) függvényében
4. Következtetések
A klinopiroxéntartalmú telértípus ásványainak szöveti jellegzetességei alapján kisebb
hiátusokkal ugyan, de felvázolható az érkitöltő ásványok kristályosodásának relatív sorrendje.
Mindezek alapján a következő sorrend állítható fel: Phl + Tr + Di → Py + Gn ± Ap → Qz →
Tlc → Cb. A klinopiroxén kristályokban megfigyelhető oszcillációs növekedési zónásság
fluidumkémiai fluktuációra utal a piroxén kristályok képződése során. A foltokban megjelenő,
intenzív katódlumineszcenciát mutató domének visszaoldódási és újra kiválási folyamatok
váltakozását bizonyítják (3/b ábra). A diopszidok katódlumineszcens viselkedése alapján a
jelenséget a Mn2+ ionok belépése idézheti elő a piroxén rács M2 (Ca2+) és az M1 (Mg2+)
pozícióiba. [13]
A diopszidban vizsgált fluidumzárványok alakja és elhelyezkedése elsődleges eredetre utal. Ha
a mikrotermometriai adatokat összevetjük a katódlumineszcens mikroszkópia során a
diopszidban feltárt szöveti jellegzetességekkel, azok nem utalnak a zárványok utólagos
felülíródására.
A zárványokban szobahőmérsékleten megfigyelt fázisok közel konstans mennyiségi arányai, a
gőz fázisba történő homogenizáció (LV→V) teljes hiánya, valamint az hogy a halit leány
ásványok mindig a folyadék homogenizáció előtt oldódtak be, arra utal, hogy a zárványok
homogén fluidumot zártak magukba.
A diopszidok fluidumzárványaiból mért adatok NaCl–CaCl2–H2O rendszerre utalnak. Ebben a
rendszerben a számított NaClkoncentráció 19,4 – 22,5 m/m%, a CaCl2koncetráció 10 – 12
m/m% közé esik. A fagyasztásos vizsgálatoknál megfigyelt fázisátalakulások alapján az
apatitban lévő zárványok összetétele a NaClH2Orendszerrel modellezhető. Ezek alapján a
zárványok összetétele 0,8 – 2,5 m/m% NaCleq tartományba esik. Mindezek alapján a
klinopiroxénes fészkek keletkezési körülményeit extrém magas sótartalom és magas
hőmérséklet (400 – 426 °C) jellemzi, mint minimális képződési körülmény. Az apatitban talált
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zárványok viszont arról árulkodnak, hogy a telérképződés egy későbbi szakaszában a fluidum
T-x paramétereiben változás következett be, ami jelentős hígulásban és homogenizációs
hőmérsékletcsökkenésben nyilvánul meg.
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Abstract
The purpose of hydraulic fracturing is well stimulation by which the well performance can be
significantly improved. To achieve this, high conductive fracture is created which is
propped with a propping agent. The success of the treatment is highly influenced by the
fracture conductivity which is the product of the apparent proppant pack permeability and
the fracture width. The well productivity after hydraulic fracturing is definitely affected by
the interaction between proppants and fracture surface under closure pressures, the
proppants embed into the formation and deform due to the closure stress that can result in
a significant reduction in fracture conductivity. Proppant size, Young’s modulus and Poisson’s
ratio of proppant and formation, closure pressure are factors which influence proppant
embedment and the change of fracture aperture that actually can reduce the fracture
conductivity from 20 to 300 % with a subsequent reduction in oil, gas or even in water
production (EGS). This effect in weakly consolidated formations is more significant.
Therefore, it is of importance to investigate and understand the theoretical background and
the influencing parameters of proppant embedment. The pay-off of hydraulic fracturing
treatment is significantly affected by the well productivity. More models and considerations
were integrated to develop a new analysis system by which different sensitivity tests and a
kind of technical optimization of proppant selection can be executed. Ignoring any cost
or revenue (CAPEX, OPEX, NPV, etc.) calculations, the presentation demonstrates a
method for proppant selection considering not only the factors that influence fracture
conductivity but another optimization method, the so-called Unified Fracture Design (UFD)
model as well.
Keywords: hydraulic
fracture conductivity

fracturing,

proppant

deformation,

proppant

embedment,

1. Introduction
To examine proppant embedment and its influence on fracture conductivity, one of the best
approaches is to consider a static force balance condition. The main benefit of an analytical
analysis compared to empirical experiments is that it can be adapted to every case that occurs
in practice. Although empirical models may simulate reality more accurately, those formulas
can be used only in the narrow range from which the equations were derived. These equations
may contain relevant coefficients which can be determined only experimentally, ergo
parametric equations must be used. In addition, working experimentally, such measurements
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on core samples, often require sophisticated instruments. One can therefore conclude that an
analysis system based on analytical model is widely applicable. Another benefit is that when
experimental data is available, the analysisderived equations can be also be adapted to those
experimental results.
1.1. Purpose of Research
Companies and project managers want their projects to make a profit. The payoff for the
hydraulic fracturing treatment is significantly affected by the well’s productivity index (PI). In
this paper, various models and considerations were integrated to develop a new system of
analysis, which can help in carrying out different sensitivity tests and a technical optimization
of proppant selection. Setting aside costs or revenue (CAPEX, OPEX, NPV, etc.) calculations,
the outcome of this paper provides a method for proppant selection that considers not only the
factors that influence fracture permeability but also another optimization method, the socalled
Unified Fracture Design (UFD) model.
From a practical point of view, this analysis system allows one to select the right type of
proppant (proppant size, elastic modulus, specific volume) and the right amount of proppant
(the concentration of proppant in a particular area). Finding the right proppant type and
concentration are important for maximizing well’s productivity index. Using this analytical
model, one can calculate results which can be compared to the proppant manufacturer’s stated
proppant permeability data, for an independent confirmation of that data.
2. Theoretical background
As was mentioned before, the analytical model was used by Li’ et al. [5] to investigate proppants
under stress (a model introduced first by Heinrich Rudolf Hertz in 1881 [3]) approaches
proppant embedment theoretically. From the following, one can obtain the theoretical
background of the analytical model, since the detailed derivation process is described below. It
is important to note that the model has some limitations. During the stress/strain analysis it was
assumed that the proppant would deform and embed into the formation under closure stress,
without considering the case of proppant crush. That means that linear elastic behavior was
assumed in deriving the analytical model, which further means that one can use the equations
below the stress range which would cause proppant crush.

Figure 1. Two mutually squeezed elastic spheres
Source: „New Mathematical Models for Calculating Proppant Embedment and Fracture
Conductivity” by Li’ et al., SPE-155954-PA, 2015.
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The derivation begins with a stress/strain formula of two mutually squeezing elastic spheres
developed by Wu et al. [6] and which is illustrated in Fig. 1. Spheres 1 and 2 deform under a
balanced load. The boundary of the contact area of the Spheres is a circle, and its radius (α) can
be expressed as follows:
3

𝑅1 𝑅2

4

𝑅1 + 𝑅2

𝛼 = ( 𝑃𝐶𝐸

1
3

)

(1)

where α is the radius of the boundary of contact area, in mm; P is the external force on Spheres
1 and 2, in N; R1 is the radius of Sphere 1, in mm; and R2 is the radius of Sphere 2, in mm. CE
(in MPa1) is defined as:

𝐶𝐸 =

1−𝜈1 2
𝐸1

+

1−𝜈2 2
𝐸2

(2)

where ν1 is the Poisson’s ratio of Sphere 1, dimensionless; ν2 is the Poisson’s ratio of Sphere 2,
dimensionless; E1 is the elastic modulus of Sphere 1, in MPa; E2 is the elastic modulus of Sphere
2, in MPa.
Wu et al. [6] proved that the change in distance between the centers of Spheres 1 and 2 can be
described by the following relationship:
′

𝛼 =

3
𝑃𝐶𝐸
4
1
3
𝑅 𝑅
( 𝑃𝐶𝐸 1 2 )3
4
𝑅1 +𝑅2

(3)

where α’ is the change in distance between the centers of Spheres, in mm. When R2→∞, the
surface of Sphere 2 tends to be a plane, and the two objects become mutually squeezed sphere
and plane. Fig. 2 demonstrates the interaction between the sphere and the plane. One can
observe that α’ is affected by two factors: change in radius of Sphere 1 (which is called
deformation); and embedment.

Figure 2. Mutually squeezed plate and sphere
Source: „New Mathematical Models for Calculating Proppant Embedment and Fracture
Conductivity” by Li’ et al., SPE155954PA, 2015.
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For the situation in Fig. 2, a modified formula can be derived on the basis of Eq. 3:

𝛼′ =

2

3
8

2( 𝑃𝐶𝐸 𝐷1 )3

(4)

𝐷1

where D1 is the diameter of Sphere 1, in mm. At this step, Eq. 4 contains the two factors: the
change in radius of Sphere 1 (deformation); and the embedment. To derive the deformation of
Sphere 1 (β) from Eq. 4, the other influencing factor (which is the embedment) must be
separated. Therefore, assume that the elastic modulus of the plate (E2) is infinite, so Sphere 1
does not embed into the plate. In this case α’ is affected only by deformation. Thus, the formula
of deformation of Sphere 1 (β) can be expressed as a following relationship:
3
8

2( 𝑃𝐷1

β=

2
1−𝜈2
1 )3
𝐸1

(5)

𝐷1

From Eq. 5, it can be stated that deformation is influenced only by the values of external force,
the diameter, elastic modulus, and Poisson’s ratio of Sphere 1, but is not affected by any
parameters of the plate.
Since α’ was interpreted as the sum of the embedment and the deformation, combining Eq. 4
and 5, the formula of the embedment of Sphere 1 can be expressed as:
′

ℎ = α −β =

2

3
8

2( 𝑃𝐷1 )3
𝐷1

1−𝜈1 2
𝐸1

[(

+

1−𝜈2 2 2
, )3
𝐸2

1−𝜈1 2 2
)3 ]
𝐸1

−(

(6)

where h is the value of embedment, in mm.
3. Real situation
To approximate the real situation of the fracture, the situation of spheres being squeezed by two
horizontal plates must be described. The analytical model [5] assumes that the weight of spheres
can be ignored, and the stress on spheres and contact areas of the upper and lower plate are the
same. To create a more realistic model, Sphere 1 is made equivalent to the proppant and the
formation is made equivalent to the upper and lower plates. It is also assumed that the proppants
are evenly paved on the formation (monolayer pattern). Li’ et al [5] introduced a socalled
distance coefficient K which helps to represent the distance between the centers of two adjacent
proppants as: KD1. K is equal to unity when proppants are touched by each other, and greater
than unity if not. Fig. 3 represents the placement of proppants (single layer) in the fracture.

Figure 3. Proppant placement between plates
Source: „New Mathematical Models for Calculating Proppant Embedment and Fracture
Conductivity” by Li’ et al., SPE155954PA, 2015.
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In this paper, the distance coefficient K is disregarded to simplify matters and since it does not
represent the partial monolayer properties in connection with fracture conductivity.

Figure 4. Stress analysis for a single proppant
Source: „New Mathematical Models for Calculating Proppant Embedment and Fracture
Conductivity” by Li’ et al., SPE155954PA, 2015.
Fig. 4 shows the stress analysis for a single proppant. Comparing Fig. 4 and 2, one can see that
the unit of stress is MPa in Fig. 4, but the unit of load is N in Fig. 2. The forces between the
plates and proppants are acting on the contact areas and the following relationship between the
load and stress can be derived:
𝑃 = 𝑝(𝐾𝐷1 )2
(7)
where P is the load acting on the contact areas, in N; p is closure pressure, in MPa, K is distance
coefficient, dimensionless; and D1 is the diameter of proppant, in mm. Furthermore, a
relationship can be derived for closure pressure which is the difference of overburden pressure
and fracturing fluid pressure:
𝑝 = 𝑝0 − 𝑝𝑖
(8)
where p0 is overburden pressure, in MPa; and pi is fluid pressure of fracturing fluid, in MPa. It
should be noted that when p0<pi, which happens during the fracturing process (when the
pressure of fracturing fluid overcomes the insitu stress of the given rock, fracture aperture is
initiated and fracture starts to propagate), the proppants neither deform nor embed into the
formation. When p0>pi, which always happens at the end of the fracturing treatment (pumps are
switched off and due to this, there is no more extra pressure energy which would exceed the
formation’s breakdown pressure, so the fracking fluid leaks off and the pressure drops), the
proppants deform and embed. Equations obtained in the following can be used only when
p0>pi,which is the only case it makes sense to consider.
The thicknesses of the formation in upper and lower case are the same and denoted as D2. The
formation deforms under closure pressure and the deformation can be calculated according to
Hooke’s law:
𝑝
∆𝐷2 = 𝐷2 𝐸
(9)
2

where D2 is the thickness of the formation, in mm; and ΔD2 is the deformation of the formation,
in mm. The deformation of the formation is reflected in the form of proppant embedment,
because the thickness of the formation that does not contact with proppants is returned to the
initial value. Substituting Eq. 7 and 9 into Eq. 4, one can obtain the following equation:
2

𝑝

𝛼 = 1.04𝐷1 (𝐾 2 𝑝𝐶𝐸 )3 + 𝐷2 𝐸

2

(10)

where α is the change in fracture aperture, in mm. Li’ et al. [5] noted that actually the value of
α is half of the change in fracture aperture, but for convenience it is referred to as change in
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fracture aperture. Later, in fracture conductivity calculations, α is considered to be half of the
change in fracture aperture of course.
Continuing the substitution (Eq. 7 into Eq. 5 and Eq. 7 and 9 into Eq. 6), one can obtain the
following equations:
𝛽 = 1.04𝐷1 (𝐾 2 𝑝
2

1−𝜈12
𝐸1

ℎ = 1.04𝐷1 (𝐾 2 𝑝)3 [(

+

1−𝜈22 2
)3
𝐸2

1−𝜈12 2
)3
𝐸1

(11)

1−𝜈12 2
)3 ] +
𝐸1

−(

𝐷2

𝑝
𝐸2

(12)

where β is the proppant deformation, in mm; h is the proppant embedment, in mm; E1 is the
elastic modulus of proppant, in MPa; and E2 is the elastic modulus of the formation, in MPa.
4. Multilayer pattern
In the previous chapters, singlelayer pattern was assumed to calculate proppant embedment,
deformation and the change in fracture aperture. As it was emphasized before, instead of
monolayer pattern, multilayer pattern is applied more often in practice. During general
fracturing treatments the proppants squeeze mutually in addition to the interaction between
proppant and formation, therefore it is necessary to analyze the deformation and embedment
between proppants as well.
By derivation of equations which can be used to calculate proppant embedment and
deformation, Li’ et al. [5] assumed that the radius of Sphere 1 and 2 are equal to each other.
This is a good approximation, because proppants produced by manufacturers have almost the
same diameter. In this case, Eq. 3 can be reduced to:

𝛼′ =

2

3
8

2( 𝑃𝐶𝐸 𝑅)3

(13)

𝑅

where α’ is the change in distance between the centers of Sphere 1 and 2, in mm; and R is the
radius of Sphere 1 and 2, in mm. The deformation of Sphere 1 and 2 is expressed as:
𝛽1 =
𝛽2 =

2

3
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2

3
8
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2
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(14)

2
1−𝜈2
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( 𝑃𝑅)3 (2

(15)

R

where β1 and β2 are the deformations of Sphere 1 and 2, in mm. As deriving the embedment in
case of Sphere and plate (deformation was separated from the change in fracture aperture), the
embedment of the Spheres is calculated by combining Eq. 13, 14, and 15.
′

ℎ = α − 𝛽1 − 𝛽2 =
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1−𝜈2 2 2
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where h is the embedment between Sphere 1 and 2, in mm. Fig. 5 and Fig. 6 represent the results
gained by using Eq. 13, 14, 15, and 16. The known conditions were taken to be ν1=ν2=0.2, E2=
1500 MPa, R1=R2=R= 0.5 mm, P= 60 N. Fig. 5 shows how the change between the centers of
Spheres decreases as the elastic moduli of Sphere 1 increases, and how the deformation of
Sphere 1 and 2 changes in function of E1.
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Figure 5. Relationship between the three variables and elastic modulus of Sphere 1
One can observe that the change in distance between the centers of Spheres and deformation of
Sphere 1 decreases with increasing elastic modulus of Sphere 1. However, deformation of
Sphere 2 is constant because it is not dependent on elastic modulus of Sphere 1.

Figure 6. Relationship between embedment and elastic modulus of Sphere 1
Fig. 6 demonstrates that the embedment (Sphere 2 embedding into Sphere 1) decreases as the
elastic modulus of Sphere 1 increases until the elastic modulus of Sphere 2 is greater than elastic
modulus of Sphere 1. When E1=E2 the embedment is equal to zero and the contact area of the
mutually squeezed spheres is a plane. When E1 gets greater than E2 the embedment (Sphere 1
embedding into Sphere 2) increases but not to as high a value as before (since one of the elastic
modulus is greater than earlier). Fig. 5 and 6 demonstrate that the main cause of change in
distance between the centers of spheres is the deformation and not the embedment.
5. Embedment of multilayer pattern
Until this section, one could obtain the interaction between proppant and formation which was
the singlelayer situation, and the interaction between proppants as well. As was already
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emphasized, the proppants are mostly paved in multiple layers in practice; therefore it is
necessary to analyze the proppant embedment in the case of a multilayer pattern.

Figure 7.: Proppant paving in multiple layers
Source: „New Mathematical Models for Calculating Proppant Embedment and Fracture
Conductivity” by Li’ et al., SPE155954PA, 2015.
As was shown in Fig. 6, there is no proppant embedment between proppants when the elastic
modulus and the size of proppants are the same. Therefore, only proppant deformation and
embedment into the formation must be considered. In the case of multilayer pattern, the
deformation can be approximated as the value of superposition of each layer’s proppant
deformation. At the same time, the proppant embedment (into the formation and not into each
other) is the same as in the case of a singlelayer pattern because only the top and bottom layer
is in direct contact with the formation. Based on the previous assumptions and the single layer
pattern model, the corresponding equations can be expressed as follows:
2
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+
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𝐷2 𝐸

2
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where D is the initial fracture aperture (as shown in Fig 7), in mm; α is the change in fracture
aperture of multilayer pattern, in mm; β is the proppant deformation of multilayer pattern, in
mm; and h is the proppant embedment of multilayer pattern, in mm.
6. Fracture conductivity
One of the main points of interest of this study is the influence of several factors on fracture
conductivity, which is the essence of hydraulic fracturing. The fracture conductivity is the
product of the permeability and the fracture width. The permeability of a propped fracture is
related to its porosity, radius of pore throat, and pore tortuosity. These parameters are influenced
by the factors (proppant embedment, proppant deformation, and the sum of these: the change
in fracture aperture) presented in the previous chapters.
Yang and Wei [7] derived a commonly used formula for permeability calculation and it was
expressed as:
𝑘=
2

Φ𝑟 2
8𝜏2

(20)

where k is permeability, in μm (equal to 1 Darcy); Φ is the porosity, dimensionless; r is the
radius of pore throat, in μm; and τ is the pore tortuosity, dimensionless.
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For the proppant pack shown in Fig. 7, ignoring the poredistribution differences in the layers,
the equations of porosity, radius of pore throat, and pore tortuosity can be easily derived using
only mathematical considerations for the case where closure pressure is equal to zero. The
equations are:
𝜙0 =

4
3
4√2𝑅13

4√2𝑅13 − 𝜋𝑅13

= 0,25951

𝑟0 = 1000
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2√3−3
𝑅1
3

√(2𝑅1 )2 +(√2𝑅1 )2
3

(21)

2
𝑅
3 1

3

=

(22)
√6
2

(23)

where Φ0 is the porosity of the proppant pack when closure pressure is equal to zero,
dimensionless; r0 is the radius of pore throat when closure pressure is equal to zero, in μm; τ0
is the pore tortuosity when closure pressure is equal to zero, dimensionless; R1 is the radius of
proppant, in mm.
When closure pressure is greater than zero, the porosity, radius of pore throat, and pore
tortuosity approximately satisfy the following relationships [5]:
𝐷𝜙0 −2𝛽
𝐷−2𝛽
𝐷−2𝛽
(
) 𝑟0
𝐷

𝜙=
𝑟=
𝐷−2𝛽 2
) (𝜏02
𝐷

𝜏 = √(

(24)
(25)

− 1) + 1

(26)

where β is the proppant deformation calculated by Eq. 18, in mm, and D is the initial fracture
aperture, in mm.
According to the concept of fracture conductivity and combining Eq. 21, 25, 26, and 27 the
following equation can be obtained:
𝐹𝐶𝐷 = 𝑘𝑤 =

(𝐷𝜙0 −2𝛽)(𝐷−2𝛽)𝑟02
80[(

𝐷−2𝛽 2 2
) (𝜏0 −1)+1]𝐷2
𝐷

(𝐷 − 2𝛼)

(27)

where FCD is the fracture conductivity, in μm*cm; w is the fracture aperture under closure
pressure, in cm; and α is the half of the change in fracture aperture calculated by Eq. 17, in mm.
7. Proppant selection
The purpose of this research was to develop an analysis system by which a deep investigation
of proppant embedment can be performed, and based on this analysis system, a technical
optimization of proppant selection can be established. The analytical model [6] was described
and examined in the previous chapters, and provides a deep understanding of proppant
embedment. Combining the model with some other mathematical consideration and the Unified
Fracture Design [1,2], a new method was developed for proppant selection.
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8. Unified fracture design
Valkó and Economides [2] introduced a physical optimization method to maximize the
productivity index of a hydraulically fractured well. It was referred to as Unified Fracture
Design (UFD). They introduced the concept of the dimensionless Proppant Number, Nprop,
given by:
𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 =

2𝑘𝑓 𝑉𝑝
𝑘𝑉𝑟

,

(28)

where kf is the proppant pack permeability, in mD; Vp is the volume of the proppant in the pay
(the total volume injected times the ratio of the net height to the fracture height), in m3; k is the
reservoir permeability, in mD; and Vr is the reservoir drainage volume, in m3. The concept of
the dimensionless Proppant Number is the appropriate way to express the relative size of a
given treatment, and it can be defined as the ratio of the propped volume of the fracture in the
pay to the reservoir drainage volume, weighted by twice the related permeability ratio. Valkó
and Economides established that for a given value of Nprop there is an optimal dimensionless
fracture conductivity at which the productivity index is maximized.
The dimensionless fracture conductivity (CfD) can be interpreted as the ratio of proppant pack
permeability times the fracture width to the reservoir permeability times the fracture length, and
it can be expressed as:
𝐶𝑓𝐷 =

𝑘𝑓 𝑤

(29)

𝑘𝑋𝑓

Valkó and Economides [2] also presented correlations for the maximum achievable
dimensionless productivity index as a function of the dimensionless Proppant Number.
Similarly, correlations were presented for the optimal dimensionless fracture conductivity for
the entire range of Proppant Numbers. These correlations are expressed as follows:
1.6

𝑖𝑓 𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 < 0.1
−0.583+1.48ln(𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝)

𝐶𝑓𝐷,𝑜𝑝𝑡 (𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 ) = 1.6 + exp (
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𝐽𝐷𝑚𝑎𝑥 (𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 ) = {6

1+0.142 ln(𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 )

𝑖𝑓 𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 > 10
1
,
0.990−0.5ln(𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 )
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− 𝑒𝑥𝑝 [
𝜋

(30)

2

1+0.667𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 +0.015(𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 )

] , 𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 > 0.1

(31)

One should note that the absolute maximum dimensionless productivity index is JD=6/π=1.909
which is the productivity index for a perfect linear flow in a square reservoir.
9. Method for proppant selection
Combining the UFD model with the previous mathematical considerations and the analytical
model which was chosen to investigate proppant embedment, a simple way was developed to
select the proper proppant size which could provide the sufficient fracture conductivity to
achieve the predetermined productivity index.
In practice, engineers can select proppants which are produced by manufacturers.
Manufacturers provide technical data sheets with a detailed description of the proppant.
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Dimensionless
Productivity Index [-]

The input parameters of the analytical model are: Poisson’s ratios of proppant and formation
(estimated, about 0.2), elastic modulus of proppant and formation, proppant size (manufacturer
data determined by sieve analysis), closure pressure (which can be either calculated or
measured), layer thickness (estimated value), and initial fracture aperture, which can be
calculated as a function of proppant concentration.
The input parameters of the UFD model are: injected proppant mass, formation height, reservoir
drainage area, and reservoir permeability. These are the main parameters required to compute a
simplified productivity index. The main input parameter of the combined method for proppant
selection is the dimensionless productivity index which is predetermined by NPV calculations
and what is required to be achieved by the stimulation treatment.
The operation of this proppant selection algorithm is the following: several relative treatment
sizes are assumed which means different dimensionless Proppant Numbers (Nprop) gained by
assuming injected proppant masses. According to this process, dimensionless productivity
index – dimensionless fracture conductivity curve is calculated, as shown in Fig. 8.
2
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0
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Figure 8.: Dimensionless productivity index as a function of
dimensionless conductivity index
According to this curve, the dimensionless conductivity index can be determined. From that,
the required fracture conductivity can be calculated (Eq. 29) using the optimal fracture length
determined by the UFD model as well. This conductivity value can be compared to the value
computed by the analytical model, and the decision can be made as to whether the selected
proppant (which was the input parameter of the proppant embedment – fracture conductivity
analysis) is sufficient or not.
10. Conclusion
The analytical model, which was described in this paper, can determine the proppant
embedment, proppant deformation, and the sum of these: the change in fracture aperture. As a
final result of the model, the fracture conductivity can be also computed. The model is based
on mathematical and physical considerations, and it can be used for all cases. The model has
some limitations according to the assumptions. One substantial assumption is that only elastic
behavior of proppant is considered, so it cannot be used when proppant crush happens.
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Using the analytical model, sensitivity tests could be made to investigate the influence of
factors. One can conclude from these tests that proppant embedment and proppant deformation
is highly influenced by the closure pressure. The impact of elastic modulus of proppant and
formation was also tested, and the results showed that Young’s modulus of proppant has a much
greater effect on the change in fracture aperture than Young’s modulus of the formation.
Tests were also conducted by Lengyel [4] to investigate the influencing factors of the fracture
conductivity. In conclusion, it can be noted that the fracture conductivity increases with
proppant size, initial fracture aperture, and elastic modulus of formation and elastic modulus of
proppant, and that it decreases with the increase in closure pressure.
Combining this model with the Unified Fracture Design model (Economides et al. 2002), a
proppant selection method was performed in connection with well productivity. For a given
productivity index of well, one can choose the proppant which will satisfy the requirements in
connection with the predetermined productivity index.
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Abstract
Plotinus is a late ancient Greek philosopher and he is accepted by historians as the founder of
the school called “Neoplatonism.” His philosophy is known as bringing about many fresh
concepts which we do not find in exactly the same forms in the preceding ages of Greek
philosophy. One of these concepts is his notion of the self. For Plotinus the self is not a
substantial, static entity in the soul but rather the center of the humans psychology which is in
constant motion, in that it takes form according to the soul’s characteristic way of operating,
i.e. its being disposed in accordance with its cognitive content. For the philosopher, the origin
of the human soul is pure intellection, in Nous, which is the divine intellect. Following that state
comes rational, discursive thinking, which typically defines the human soul and its way of
cognition. At this stage the soul cognizes via unfolding the principles it receives form Nous.
Whereas discursive thought already signifies embodiment, hence the incarnate state of the soul,
intermingling with the corporeal and organic world in the true sense is a further stage, in which
cognitive content is heavily determined by the objects of sense-perception and “nature,” which
is the lowest faculty of the soul and the life principle of the body. This three-fold scheme of the
cognitive life of the soul, from pure intellection to the level of sense-perception, illustrates also
corresponding levels of the self. At each level, the soul disposes itself with different set of objects
and identifies with them. In Nous such disposition takes place as the thinker’s perfect
identification with the object of thought, hence we find “the true self” which simply consists of
self-intellection. At the discursive thought level, which we have “the higher self,” the
disposition of the soul is according to the rational activities it undergoes and whereas this is
not the perfect intellection the soul is able to ascent to the higher principle by philosophical
work. The lower or “the empirical self” takes place when the soul is so much busy with, and
attached to, the sense objects and, equally importantly, nature’s incessant production of
cognitive content in the faculty of representation, to phantastikon. For Plotinus we are able and
free to operate at any level but his advice is to become gradually conscious of the higher
intellective activity which is always active in us but we are not able to discern due to our
business with nature related cognitive phenomena.
Keywords: The Soul, The Self, Nous, Nature, The Phantastikon
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1. Introduction
One of the principal points in the philosophy of Plotinus is his view that the real, genuine
intellection (noêsis) takes place through the identity between the thinker and the thought-object
and in this relation there is no mental representation; the thinker basically knows itself without
an image. Nous is such realm and its activity is such an activity. 124 When we take thought into
consideration, understood as the discursive human thinking (dianoia), the philosopher
emphasizes that it is representational, taking place in a part/power of the soul which he calls the
the phantastikon.125 The phantastikon is the central locus of mental activities including
memory, imagination and propositional and representational thinking. Here mental activity
takes place through images/representations of the given sense-objects or the intellectual objects
(of Nous).126 However (and significantly for the argument of the present paper), a certain kind
of identification still is the case in this domain, whereas not as perfect as it is in its paradigm,
Nous. Actually, thought or imagination processes cannot take place without such identification,
or better, disposition. The concern is that now the identification is experienced with “other”
things, in the form of thought and perceptive content. This is a problem because the aspired
self-directedness is gradually lost when the soul gets more and more intermingled with the most
multiplied kind of reality, that is, the corporeal world. Any point in this process of identification
signifies a certain position of the self. When one is perfectly self-directed and participates in
the original contemplation (theôria) then one is with the true self, and when we are busy with
the objects of thought through sense-perception and nature, we are with the lower, empirical
self. However, in general, for Plotinus, we are in the middle, the higher self, at the level of
discursive reasoning, between the two realms and tending to one or the other at different
times.127
Below, first I present through a passage from the fourth Ennead, how the original self-directed
contemplation of intellect is transformed at the discursive level of the soul and selfidentification becomes identification with other things. Secondly, thanks to this background, I
present a passage in which Plotinus touches upon his concept of the self and then another
passage in which his concept of nature is exposed (all from the same book). I will assert that
the concept of nature plays a crucial role in Plotinus’ view of the lower, empirical self.128
For the identity relation of Nous’ contents in unity—in-plurality, see Enn. V 1.8.26. V 3.15.21-22. VI 2.15.1415. For its thinking of itself, see V 3.6.3-5.
125
For the soul’s characteristic way of operating via difference of the subject and object, see V 3.6.3. V 3.9.20. V
9.8.20. VI 5.2.1. IV 3.30. V 1.1.
126
Plotinus discusses two the phantastikon, one being higher, other being lower, intermingled respectively with
intellectual or sensual contents in Enn. IV 4.31.
127
Since Plotinus himself is not much consistent in his concepts with regard to the several layers of the self, I
follow, however loosely, the main scheme of Vogel and present the subject in a tripartite model in general (Vogel
1976, 151). Thus, when used, “the higher self” refers to the level of self which corresponds to our rational,
discursive capacities, while still embodied. Hence, it does not mean the “the true self” which never departs Nous.
128
Remes in her monograph on the concept of self in Plotinus distinguishes between notions of “the lower self”
and “the empirical self” and prefers to use the first one. Finding the latter term implying Kantian usage, she avoids
it in that the Kantian concept refers to a self-relation which is third-personal. For her this creates a problem, namely
that in Plotinus the self has an immediate and non-conceptual self-awareness of itself, different than its awareness
of any third-person. (Remes 2007, 10, n:28). Whereas I agree with Remes’ caution, in the present paper what is
emphasized is, with no connection to the Kantian conception, the transformation of the various levels of the self,
from pure intellectual level to the level of embodiment. Accordingly, the conception as “the empirical self” serves
my purpose better here in that it has more emphatic power of implying the intermingled state of the self and the
124
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2. The Way the Soul Works
Ennead IV 4.3 gives a prominent instance of Plotinus’ line of thinking concerning the process
of identification of the soul with its contents. In the present and the preceding chapters Plotinus
focuses on memory, which emerges as soon as the soul departs from the divine intellect.
However, since memory, according to Plotinus, takes place in the phantastikon (like all other
psychic activities which require an image or proposition to operate), the discussion gives
important clues about the soul’s ways of operating.
T1

Μνήμη δὲ ἡ μὲν τῶν ἐκεῖ ἔτι κατέχει μὴ πεσεῖν, ἡ δὲ τῶν ἐνταῦθα ὡδὶ φέρει, ἡ δὲ τῶν ἐν οὐρανῷ ἐκεῖ
κατέχει, καὶ ὅλως, οὗ μνημονεύει, ἐκεῖνό ἐστι καὶ γίνεται. Ἦν γὰρ τὸ μνημονεύειν ἢ νοεῖν ἢ φαντάζεσθαι,
ἡ δὲ φαντασία αὐτὴ οὐ τῷ ἔχειν, ἀλλ' οἷα ὁρᾷ, καὶ <οἷα> διάκειται· κἂν τὰ αἰςθητὰ ἴδῃ, ὁπόσον αὐτῶν ἂν
ἴδῃ, τοσοῦτον ἔχει τὸ βάθος. Ὅτι γὰρ ἔχει πάντα δευτέρως καὶ οὐχ οὕτω τελείως, πάντα γίνεται, καὶ
μεθόριον οὖσα καὶ ἐν τοιούτῳ κειμένη ἐπ' ἄμφω φέρεται.129
Its memory of what is in the intelligible world still holds it back from falling, but its memory of the things
below carries it down here; its memory of what is in heaven keeps it there, and in general it is and becomes
what it remembers. For remembering is either thinking or imagining; and the image comes to the soul not
by possession, but as it sees, so it is disposed; and if it sees sense-objects, it sinks low in proportion to the
amount of them it sees. For because it possesses all things in a secondary way, and not so perfectly [as
Intellect], it becomes all things, and since it is a thing belonging to the frontier between the worlds, and
occupies a corresponding position, it moves in both directions.

The passage gives clear evidence with regard to Plotinus’ line of reasoning concerning the
nature of the soul’s very life. The subject of the text is the soul and the topic concerns its
amphibious character, stretched out from the non-discursive, intuitive thought to the perception
of the corporeal sense items. Both kind of objects and activity, corresponding to both levels of
reality (namely, Nous and the physical universe), is within the soul’s interest and pursuit.
Nevertheless, as the chapters which our text belong indicate, the origin of the soul (hence of its
activities) is to be one of the realities, that is Nous. The reason for that is, as the text shows, we
are told about a “descent” of the soul and a corresponding decrease in the intellectual activities
in that intuitive thinking is being left, which soon results with the acquisition of memory and,
along with it, powers of imagining and discursive thought.130 This is the level in which the
human soul typically operates.131
Given that the concern of this paper is not the metaphysical analysis of the subject of the soul’s
descent but instead the notion of the empirical self, I would like to approach the text as a
paradigmatic one which provides how a relation of identity (or, disposition) is initially
constructed by the several faculties/powers of the psychic domain. For, as I will argue below,
the construction of the idea of the self and the distinction of the selves as the true, higher and

condition of embodiment. Hutchinson, on the other hand, proposes that the lower self itself should be divided into
two, and the level of the organic body, in which “traces of soul” are found, should be considered as a separate level
of self (Hutchinson 2018, 4).
129
IV 4.3.3-12. See also IV 4.2.3-8. Greek texts of the Enneads are from Henry-Schwyitzer. All translations are
from Armstrong, except noted otherwise.
130
For the belonging of memory to the phantastikon, see Enn. IV 3.29.31.
131
This is clearly stated by Plotinus in the last lines of the quoted text. For the amphibious (amfibios) character
of the human soul in general, see also Enn. IV 8.4.31-35.
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the lower ones, are fundamentally based on the capacity and tendency of the soul (or its powers)
of disposing itself in accordance with its objects.132
It is important to turn to the question that what is disposition and identification in this context.
When we read our text, we should firstly remind that the philosopher talks about a non-incarnate
soul in these chapters (to the incarnate one he will turn in the coming chapters). Thus, we
witness an immaterial entity, the quality of which is, for the moment, memorizing intelligible
and/or corporeal objects.133 Plotinus emphasizes that the soul’s memory-activity determines its
identity: “it is and it becomes what it remembers” (οὗ μνημονεύει, ἐκεῖνό ἐστι καὶ γίνεται).134
He proceeds by pointing out that remembering is either thinking (νοεῖν)135 or imagining
(φαντάζεσθαι) and states that the soul’s imagining-activity requires for it a relation of
disposition (διάκειμαι) in that, as opposed to the perfect (τέλειος) possession (ἔχω) of Nous, the
soul’s version is not a possession, or only a secondary-kind (δευτέρως) of possession. What
Plotinus emphatically points out here is that in its activities the soul operates via getting into a
corresponding disposition with its object of imagination or thought, contrary to Nous’ direct
possession of, and identity with, its object. It is important to note that, according to Plotinus,
the soul-powers are all active. Rather than merely receiving impressions, the soul and its
faculties are impassible, i.e. they are never affected in the way that bodily objects are: instead,
psychic powers are “disposed into” certain states in accordance with what the related activity
requires.136
In sum, the soul mimics its paradigm, Nous, in its activities. Firstly in the sense that while Nous
has a genuine identity with its object in its cognition (namely, its object is basically itself) the
soul identifies with something other than itself. This otherness, or difference, is actually a
requirement given that as soon as departure starts from pure intellection (noêsis) and the soul
is endowed with memory and the corresponding power of the phantastikon, unity in Nous is
diminished and cognition takes place in the form of consciousness “of” something, rather than
of itself. Importantly, our true self in Nous is left behind at this point, too. The second sense of
the soul’s mimicking the paradigm, as will be clear with the below quotation, is that its
“possession” of its object is also secondary in that it is a “having” and “attaching” rather than
full possession. In other words, we talk about a possession, but without actual identity, when
we talk about the soul. Further, the active character of the psychic powers provides a procession
This is the reason why analyses of the self in Plotinus via reducing it to static “higher” and “lower” ones (or
any other multiplied ones) will only partially work. Accordingly, the emphasis should be on the perpetual shift of
the self, following its point of identification or disposition. Kalligas’ account is important from this point of view,
in which he connects Plotinus’ concept of consciousness and the self, relying on the fact that consciousness is
continuously shifting its point of attention and giving way for Plotinus’ concept of “us” (hemeis) which he uses
for the self in many occasions (Kalligas 2000, 29). For the uses of “us” as the basic term for self in Plotinus, see
T2 below. Some other occasions are Enn. VI 4.14.16, I 1.7.17f and I 1.10.5.
133
Importantly, we do not talk about the soul’s pure intuitive thinking at Nous. Then the soul has no memory at
all. As soon as it leaves this contemplation, then memory starts.
134
From the preceding chapter we know that it is not merely the soul’s relation to memory is like this, rather, in
all acts of thought the soul is formed according to what one sees. See Enn. IV 4.2.3-8.
135
It is hard to figure out why Plotinus uses also thinking here, especially in the form of noesis, i.e. intuitive
contemplation as it is generally means. King provides an answer saying that it might imply the phantastikon’s
activity of recollecting thoughts by a process of presenting them as definitions and Plotinus might have in mind
this product of recollection signified as memory as “thinking.” See King, 209-210. For the activity of unfolding of
the noetic content in the phantastikon in general, see Enn. IV 3.30.
136
For that the soul’s activities and powers are all active (including memory and sense-perception), see Enn. IV
6.2, VI 1.20.26, III 6. 1-5 and IV 4.19.
132
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which will extend itself until the creation of the corporeal world by the lowest phase of the soul
(i.e. nature/phusis). In addition, the soul will activate lower cognitive activities like senseperception (aisthêsis). This is the reason why Plotinus finishes the chapter by emphasizing the
soul’s “becoming all things” (πάντα γίνεται) and moving between two directions, Nous and
physical world. This phrase should also be read as that the soul acquires a new identity, hence
a new self, corresponding to the level of reality it operates in.
3. Empirical Existence and The Self
After giving an account of the soul’s active character (its impassibility) and its being disposed
according to its object, we can turn to its life with the body. As briefly touched upon, the soul’s
activity, as soon as it departs from purely contemplative activity, requires the faculties of
discursive thinking (dianoia) and representation (the phantastikon, plus memory). Senseperception (aisthesis) and nature (phusis) are the other two faculties joined in by the soul’s
corporeal life. Importantly, the soul does not merely approaches to the body but rather it
precedes the body in that it is the causal life-principle of it. This means that the soul has a
creative aspect with regard to its relation to body. The soul contains principles (logoi) which it
unfolds from Nous (during the processes depicted in our text above) and expresses them in a
more unfolded way. The power which does this is nature. Nature is a proper part of the psychic
domain and thus shares the basic characteristic of the soul mentioned above, i.e. it is impassible
too and in its activities it receives information/knowledge about the affections of the body,
rather than itself being affected. In addition, as its creative character implies, nature qualifies
the body and makes it a living-body (the so-qualified body: to toionde sôma) as we experience
it.
In most of the occasions Plotinus talks about the self in the first person plural (we, hemeis),
rather the first person singular (I, egô).137 In our treatise, Ennead IV 4, Plotinus brings the
subject into discussion only after he gave an account of nature as a soul-power in its creative
role and the “active, unaffected” character as noted above. He presents the subject-matter of the
chapter (chapter 18) as what type of relation the body has with the soul. Significantly, he puts
the matter via questioning if the presence of the soul in the body is the case or what it has is
only nature, and starts his reply by saying “the body itself, in which are soul and nature…” 138
In the following lines Plotinus expresses his view again that the pains and pleasures of the
qualified-body causes “dispassionate knowledge” (γνῶσιν ἀπαθῆ) “for us” (ἡμῖν), that is, the
soul-faculties actively receives information of the affection of the body, themselves being
unaffected.139 After using the phrase “for us” Plotinus explains what he means by “us” in this
context.

137

For the uses of the first and the second person singular, see Enn. IV 3.5.1, IV 9.1.6, IV 9.2.7, IV 7.6.18f. For
the soul’s amphibious nature, cf. IV 8.4.31-35. For the concept of “we” and that we have two selves, cf. I 1.10.5
and I 1.7.17f. For the question “who are ‘we’?” cf. VI 4.14.16.
138
IV 4.18.1-5. esp. “ Ἢ καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα, ἐν ᾧ καὶ ψυχὴ καὶ φύσις…”
139
IV 4.18.9-10. Plotinus repeats his view in chapter 20 when he describes the desiderative process. There he says
that like aesthesis, the perceptive faculty, nature too only “knows” (μανθάνω) the affection.
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T2

Λέγω δὲ ἡμῖν τῇ ἄλλῃ ψυχῇ, ἅτε καὶ τοῦ τοιοῦδε σώματος οὐκ ἀλλοτρίου, ἀλλ' ἡμῶν ὄντος· διὸ καὶ μέλει
ἡμῖν αὐτοῦ ὡς ἡμῶν ὄντος. Οὔτε γὰρ τοῦτό ἐσμεν ἡμεῖς, οὔτε καθαροὶ τούτου ἡμεῖς, ἀλλὰ ἐξήρτηται καὶ
ἐκκρέμαται ἡμῶν, ἡμεῖς δὲ κατὰ τὸ κύριον, ἡμῶν δὲ ἄλλως ὅμως τοῦτο.140
When I say “for us” I am referring to the other soul, since the qualified body does not belong to someone
else, but is ours, and so we are concerned with it because it belongs to us. We ourselves are not it, nor are
we clear of it, but it depends upon and is attached to us. “We ourselves” refers to the dominant and
essential part of us; this body is in a different way ours, but ours all the same.

In the passage, significantly, Plotinus holds that by the phrase “for us” he refers to “the other
soul.”141 It is a critical remark in that the philosopher here identifies “the self” with a certain
soul, or a part of the soul in contrast to another part. Thus, he seems to identify the phases or
types of the self with those of the soul.142 Together with the translators, I take the “for us” phrase
as expressing the higher part of the soul, hence the higher self, which essentially consists of the
rational part (logos or dianoia). He says that the so-qualified body belongs to “us” whereas we
ourselves (ἡμεῖς) are not identical with it, nor we are free from it. What “we” means is the
dominant (κύριος) part, hence reason for Plotinus.143
However, the problem arises when one considers the fact that Plotinus included not only reason
when he started his discussion about the “dispassionate knowledge” arising by the perception
of pains and pleasures, but all the proper soul-faculties, including perception and nature. From
this perspective, “for us” should mean to include not only the reason but also nature and other
lower faculties of the soul. Thus, the distinction the philosopher makes here should include
nature too, among the parts of the soul, i.e. “we”.
Nevertheless, via mentioning the soul per se and nature consecutively in the beginning of the
chapter, Plotinus implies their presence to body distinctively.144 If nature (the creative phase of
the soul) has a distinctive character in its relation to the body compared to the higher soul (the
rational phase of the soul), how we are supposed to conceive it as a part of the self which
Plotinus depicts as “we ourselves”, denoting the higher self which is connected to the rational
part? In our text Plotinus illustrates the relation of “our self” and the so-qualified body as one
of “dependence” (ἐξαρτάω) and “attachment” (ἐκκρεμάννυμι) for the bodily part, and as
“belonging” and “possession” (ἡμῶν) for the reason. It is clear enough that the rational part of
the soul (hence the higher self) is distinguished from the body in these terms but it is not that
clear how and in which definite terms nature as a part of the proper soul is distinguished. I argue
that discovering nature’s more intricate role in the desiderative process encompassing both the
body and the soul gives significant hints regarding this question and also for observing how
such “possession” of the body as pointed out in the above text takes place. For this I will refer
to another text from our treatise Ennead IV 4 below.

140

IV 4.18.10-15.
Dillon and Blumenthal translate the phrase “τῇ ἄλλῃ ψυχῇ” as “the rest of the soul.” MacKenna directly
translates as “the higher soul.”
142
Gerson states that here in this passage Plotinus, while contrasting two agents of different sort of activities, one
requiring a body to act and the other not, refers to the same self, i.e. the higher, ideal self. There is “degrees of
identification” with the empirical self, according to Gerson, rather than merely a problem of identification with
the body per se. (Gerson 1992, 254-5). This is an interesting way to look at the problem but it does not help much
to identify how the empirical self comes to life in the first place. In my paper I emphasize that when the higher
intellectual capacities are gradually left behind for incarnate activities, we happen to possess an empirical self.
143
For dianoia as the main, dominant part of the humans soul for Plotinus, see I 1.8.1-6.
144
IV 4.18.1-5. esp. “ Ἢ καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα, ἐν ᾧ καὶ ψυχὴ καὶ φύσις, οὐ τοιοῦτον εἶναι δεῖ, οἷον τὸ ἄψυχον…”
141
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4. Nature and the Empirical Self
In chapter 20 Plotinus deals with the subject of the bodily desires, after dealing with the pains
and pleasure in the previous ones. For Plotinus, desires and passions/affections (πάθη) start
within the so-qualified body (τό τοιόνδε σῶμα), which is qualified and given life by nature
itself. Nature as the lowest phase of the soul joins this affection and desires along with the body.
The passage below is a compact text giving hints of Plotinus’ understanding of the several
phases of the psychic realm during the desiderative process.
T3

… ἡ μὲν αἴσθησις μαθοῦσα καὶ ἡ ψυχὴ ἡ ἐγγύς, ἣν δὴ φύσιν φαμὲν τὴν δοῦσαν τὸ ἴχνος,ἡ μὲν φύσις τὴν
τρανὴν ἐπιθυμίαν τέλος οὖσαν τῆς ἀρξαμένης ἐν ἐκείνῳ, ἡ δ' αἴσθησις τὴν φαντασίαν, ἀφ' ἧς ἤδη ἢ
πορίζει ἡ ψυχή, ἧς τὸ πορίζειν, ἢ ἀντιτείνει καὶ καρτερεῖ καὶ οὐ προσέχει οὔτε τῷ ἄρξαντι τῆς ἐπιθυμίας,
οὔτε τῷ μετὰ ταῦτα ἐπιτεθυμηκότι.
... it is sense-perception which acquires knowledge and the soul near by, which we call nature, which
gives the trace of soul to the body; the nature knows the explicit desire which is the final stage of that
which begins in the body, and sense-perception knows the image, and the soul starts from the image, and
either provides what is desired –it is its function to do so- or resists and holds out and pays no attention
either to what started the desire or to that which desired afterwards… 145

Plotinus here repeats his conviction that proper soul-parts merely receives information (acquire
knowledge), rather than themselves being affected, even in the desiderative processes taking
place in the body. The so-qualified body, which is qualified by nature, is by itself capable of
experiencing affective states in accordance with its sufferings and needs as a living entity. 146
However, Plotinus calls these desires which are rooted in the body as impulses or
“proto/preliminary desires” (προθυμίαι)147 in order to point out that the actual, fully-fledged
desire starts with nature’s involvement. This involvement takes place in the form of its
recognizing the bodily affection and then further transmitting the impulse, together with
aisthesis, the perceptual faculty, to the phantastikon, for the decision of the rational part. Thus,
what is in our text mentioned by Plotinus, with regard to nature, as “desiring afterwards”
(…μετὰ ταῦτα ἐπιτεθυμηκότι) is a secondary activity only sequentially. Otherwise, it is the
primary, actual desire. There is an apparent amalgamation of the desiderative and cognitive
characters of the response that nature gives to the bodily impulse, that is, its acquiring
knowledge about the affective state of the body and its desiring correspondingly with the given
affection. It might be said that its cognition also consists of starting, or denying, a fully-fledged
desire, given also that Plotinus talks about nature as a mother who takes care of her child, hence
seems to be endowed with more cognitive function, whereas in a metaphorical way.148
I assert that this intricate position of nature is indeed significant. As mentioned above, nature is
not simply a communicative faculty in the soul between the body and reason, but it is what
bestows life to the body, hence what causes several affective states in the first place. Thus, due
to this principle role, we might put, a proper part within the soul is in the position to first give
life and then sustain the body. Accordingly, it is again this faculty which is in the position to
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Ennead IV 4.20.14-20.
IV 4.20.25-28.
147
cf. IV 4.21.6-10. Plotinus here talks about nature’s desire as “the whole, or clear, desire” (τὴν πᾶσαν ἐπιθυμίαν),
expressing its fully-fledged character in that nature has the position of evaluating the proper occasion of following
the impulses (προθυμίαις) or not.
148
IV 4.20.28-36.
146
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connect the bodily-states and the reason, in order that the reason should consider the
propositional or pictorial items in the phantastikon and take some action, or resist action. It is
important to see that, in our text, if the reason does not follow suit and respond to the image,
there is no pursuit and satisfaction of the related desire. Nature will go on ordering the bodily
life and being compassionate with the needs of the body as long as it is necessary. 149 Hence it
will go on initiating the production of the corresponding images in the phantastikon.
It is in the middle of this scene, that is, the rational part’s incessant occupation with the images
related to the bodily life in the representative faculty, its attachment emerges. We do not see a
body-soul dualism here but rather a sort of dualism within the soul.150 While on the one hand,
as our first text shows, there is an original intellectual state of reason involved in contemplation,
on the other hand, there are multiple objects of attention it receives from another part of the
soul, which is the life-principle for the bodies. Hence, the problem which appeared above in
our second text, namely that what hemeis (“we ourselves,” as the higher self) consists of, given
that nature is also separate from the body as a part of the soul, can be approached from this
perspective. We have in our individual soul, beside the rational part, a part which is very much
intermingled with the body and which is actually its life principle. Whereas this part, nature, is
as unaffected by, and separate from, the body as the rational part, its mission is to connect the
body and reason, hence to present various affections and desires of the living body to the
decision of the rational part of the soul.
Correspondingly, what Plotinus generally calls the higher self signifies a subject-position which
resides at the rational level, endeavoring to achieve its original identification with the selfdirected, contemplative capabilities (which “the true self” always and already accomplishes).
The lower self, on the other hand, is the subject-position which is much busy with its animating
and nutritive capabilities and the related mental content in the representative faculty, the
phantastikon.151 Thus, we do not have in Plotinus a proper evaluation of a concept of the self if
understood as one fixed center in the soul responsible of variety of activities. Instead, what we

Plotinus makes an interesting remark on nature’s likely intervention with respect to the bodily desires in IV
4.21.6-14 and puts that in some occasions nature’s desire (or “the whole desire”: πᾶσαν ἐπιθυμίαν) will not follow
the impulses when the impulse and the bodily desire is not according to nature, about which nature is the best
judge. However, I think, the sort of charge (ἐπιστατοῦσαν) which nature is in regards merely functional and
survival matters, rather than a conscious or deliberative decision-making.
150
Clark puts that the Plotinian dualism is not between the body and the soul, but rather between the body-soul
composite (the so-qualified body above) and the transcendent soul (Clark, 2009, 557). Whereas this remark is
definitely true in the sense that there is no dualism in Plotinus which recognizes the body qua body as one side of
the opposition, when looked more closely we witness a certain duality even within the domain of non-transcendent
soul, as stated above, between nature as the animating faculty and the reason as the rational faculty. In other points
in the Enneads we see that Plotinus depicts nature even as a separate soul which directly comes from, and will be
returning to, the cosmic soul, rather than being an extension of the individual, rational soul. For this point see Enn.
IV 9 [8] 3.23-29, IV 3 [27] 27.1-3 and II 1 [40] 5. See also Karfik 2014, 124-125.
151
Plotinus takes reason’s intricate relation with the contents of the phantastikon in many different points in the
whole Enneads. Apart from our initial text from IV 4.3, in VI 8.3.11-22 he considers that imagination is roused by
the experiences of the body and body’s states give shape to the phantastikon. The real voluntary action is by who
follows the Intellect. In V 1.2 Plotinus emphasizes the soul’s agency in the creation of the universe and prescribes
that it should not stay too long with its own creations, which are inferior to it in rank. In I 1.11.2-8 Plotinus asks
what the concept “we” encompasses, and states that the soul’s powers are visible to us when they are led from
potentiality to actuality by the conscious apprehension in the phantastikon. Hence the self (or “we”) is identical
with a certain phase of the soul only as long as it pays attention to that direction. For the later point Kalligas (2014,
126).
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find is a vertical, stratified depiction, in which being involved in possible psychic activities
determines what we will be identified with, hence what we might call as selves.
5. Conclusion
For Plotinus the soul, including the human soul, is a multi-layered entity, stretched out from the
divine intellect (Nous), which consists of perfect self-intellection, to the level of discursive
thinking with propositions and images, and then down to the level of nature, where the soul is
very much intermingled with the corporeal world. Each level represents a mode of cognition
and each mode of cognition operates via identification with the content of the cognitive activity.
In Nous this identification is of thought’s self-identification with itself, while below Nous
identification starts to take place with objects different than the act of cognition and the subject
of cognition. Correspondingly, I argued, the levels of identification mean levels of subject
positions, hence levels of the self for Plotinus. Moreover, with regard to the empirical self,
which is the given experience of self in human existence, it is argued that Plotinus’ concept of
nature as the animating principle of the individual body plays a crucial role. It has the capacity
to engender mental content corresponding to several affections and needs of the living body. It
is these mental contents which cause attachment and identification for the rational part of the
soul, hence create an empirical lower self as opposed to the higher self which is the rational
part’s own level, when it is minimally busy with the lower elements. Turning first towards the
higher self, and then the true self in Nous, should be our task according to the philosopher.
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Absztrakt
A vallásos fundamentalizmus előretörése nem újkeletű folyamat, ám hétköznapjaink része és
mint ilyen fontos lehet a tudományos igényű tanulmányozása is. A jelenség minden vallásos
tradícióban, így a kereszténységben is jelen van és megértése segíthet egyrészt a
fundamentalista csoportokkal, közösségekkel való kommunikációban, másrészt a szélsőségesen
fundamentalista megnyilvánulások prevenciójában is. A jelenség központi eleme a modernnel,
szekulárissal való szembenállás, amit a hagyományoshoz, ősihez, eredetinek tekintett
hittartalmakhoz és szokásokhoz való ragaszkodás kísér. Ebből vezethető le a vallásos
fundamentalizmus minden egyéb jellegzetessége: a hittartalmak és eszmék szelektív kiemelése,
a morális dualizmus, a tévedhetetlenség és abszolutimzus igénye, a messianisztikus érdeklődés,
illetve szervezeti tulajdonságai is: a kiválasztottság tudata, a merev határok felhúzása, a
tekintélyelvű vezetés és a szigorú viselkedéses elvárások és szabályok. Paradox módon a
fundamentalizmus nem pusztán szembenáll a modernitással, hanem használja is annak
vívmányait, eszközeit. A modern technika használata megerősíti a fundamentalista
közösségeket, segíti őket üzenetük megfogalmazásában, terjesztésében és a toborzásban is. A
szekularizáció ellen küzdő fundamentalista csoportok rendkívül jól eligazodnak a piaci logika
mentén szerveződő spirituális színtéren, marketingjük a legkorszerűbb eszközökkel segít
„eladni” ideológiájukat. Céljuk a biztonság, a stabilitás (látszatának) kialakítása, a
(poszt)modernnel, pluralizmussal együttjáró bizonytalanság, frusztráció, szorongás
elkerülésében lehetnek fogódzók a biztosnak és tévedhetetlennek tekintett hittartalmak, bibliai
és tanítóhivatal által szentesített igazságok. A fundamentalista, mint a mozgalom neve is
sugallja, a fundamentumhoz, az alaphoz próbál visszatérni, szilárd talajt keres, mely az
egymással versengő, alternatív eszmék és igazságok világában eligazítást adhat.
Kulcsszavak: vallásos fundamentalizmus, szekularizáció, szembenállás
1. Bevezető, fogalomtisztázás
A „vallásos fundamentalizmus” kifejezése a Google keresőmotor 53 900 találatot ad, angol
változatára, a „religious fundamentalism” kifejezésre pedig 15 400 000et. Olyan
szókapcsolatról van tehát szó, amely gyakran jelenik meg a köznyelvben és olyan jelenségről,
amellyel nap mint nap lehet találkozni. Annak ellenére, hogy jelenleg az iszlámmal hozzák a
leggyakrabban kapcsolatba a közbeszédben, a fundamentalizmus minden vallási tradícióban
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megjelenik. Jelen munkában elsősorban a keresztény vallásos fundamentalizmussal
foglalkozok, annak jellemzőit, sajátosságait mutatom be a szakirodalom alapján.
A vallásos fundamentalizmus Altemeyer és Hunsberger szerint [1] a vallásos hiedelmek
(hittartalmak) egy csoportjához való ragaszkodás, melyekről a fundamentalista személyek azt
tartják, hogy tévedhetetlen igazságokat tartalmaznak egzisztenciális és természetfölötti
kérdésekben. Altemeyer [2] az általa személyiségvonásként definiált jobboldali
tekintélyelvűség vallásos aspektusának tartja, azaz szerinte a vallásos tekintélyelvű személyek
egyben fundamentalisták is. Értelmezésében a vallásos fundamentalizmus személyiségvonás,
mely minden szinten (gondolkodás, érzelme, attitűdök, viselkedés) megnyilvánul. Ezt a fajta,
pszichológiai szempontú megközelítést a fundamentalista személy megnyilvánulásai,
gondolkodásmódja, viselkedése érdekli.
Más szerzők [3] elsősorban közösségi aspektusból közelítik meg a jelenséget: formális vagy
informális csoportok jellemzőiként tekintenek rá, elsősorban szociológiai nézőpontból
értelmezik. Ebből a nézpontból nem annyira a személy jellemzői, hanem a közösségek
működése, dinamikája az, amely érdeklődésre tart számot. Amit vizsgálnak: a fundamentalista
vallásos közösségek jellemzői [3], [4], jellegezetes bibliaértelmezési, hermeneutikai módszerei
[5] stb.
A két szempont természetesen nem független egymástól, hiszen az egyén általában
csoportokhoz, közösségekhez csatlakozik (ha csak virtuális módon is: pl. Facebook csoportok),
vallásos közösségekben szocializálódik, ezekben éli meg vallásosságát, befolyásolják
gondolkodásmódját, előírásaikkal hatással vannak viselkedésére. A következőkben elsősorban
a második, szociológiai nézőpontot érvényesítve a fundamentalista vallásos közösségek
jellemzőit veszem számba.
2. „Ilyen állat nincs” – a prototípusos fundamentalista közösség
A vallásos fundamentalizmust vizsgáló egyik első komplex kutatás a Martin Marty és Scott
Appleby által koordinált, amerikai Fundamentalism Project volt, melynek eredményeit 5
tematikus kötetben jelentették meg 1991 és 1995 között. [6] [7] [8] [9] [10] Vizsgálatukban a
különböző vallásos tradíciókban megjelenő fundamentalizmusokat mutatják be és jellemzik.
Elemzésük szerint a fundamentalista közösségek 5 ideológiai és 4 szervezeti jellemző mentén
írhatóak le, ám kiemelik, hogy ezek közül nem mindegyik jelenik meg az egyes csoportokban,
inkább olyan jellemzőkről van szó, amelyek együttesen egy „ideális” prototípusos
fundamentalista közösséget rajzolnak meg, az egyes csoportosulások azonban kisebbnagyobb
mértékben eltérnek ettől.
2.1. Szembenállás
Az első jellemző, hogy a fundamentalista közösségek a vallás (észlelt) marginalizációjára adott
reakcióként és védekezésként alakulnak ki. Azt érzékelik, hogy a szekularizáció és
modernizáció folyamatai az igaz vallás eróziójához és elmozdulásához vezetnek. Ez ellen
védekeznek azáltal, hogy bizonyos, fontosnak/központinak érzett vallásos tartalmakat,
hagyományos
kozmológiai
hiedelmeket,
viselkedéses
normákat,
tanítóhivatali
megnyilatkozásokat stb. kiemelnek. A szerzők kihangsúlyozzák, hogy ez a fajta reaktivitás,
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modernitással és szekularizációval szembeni ellenállás a fundamentalizmus központi, lényegi
eleme, e nélkül nem lehet fundamentalistának tekinteni egy mozgalmat és ebből vezethető le
minden további jellemző. [3] Úgy tűnik, hogy a fundamentalizmus éppen abban különbözik a
tradicionalizmustól, ortodoxiától vagy más újjászületési mozgalmaktól, hogy tudatosan,
szervezett módon szembenáll az ezen hagyományokban és ortodox álláspontokban megjelenő
töréspontokkal, változásokkal. [11] A fundamentalistáknak szüksége van arra, hogy néven
nevezzék, dramatizálják, vagy akár mitologizálják is ellenfeleiket. [4] A harcos ellenállást, a
reaktivitást hangsúlyozza ki James Barr [5] is, amikor arról a megfigyeléséről ír, hogy ha egy
társadalomban többségbe kerülnek a fundamentalista csoportok, retorikájukban akkor is úgy
mutatják be az nézőpontjukat, mintha az kisebbségi álláspont lenne. Szerinte a „liberalizmus”
és a „modernizmus” mindössze mítoszok, melyek ahhoz szükségesek, hogy a
fundamentalizmus a kvintesszenciáját jelentő szembenállást megélhesse, kifejezhesse.
Paradox módon azonban a vallásos fundamentalizmus a mellett, hogy szembenáll a
modernitással, ki is használja annak vívmányait és eszközeit saját céljaira. Mesteri módon
használják ugyanis a modern kommunikációs eszközöket, nyitottak az értékrendek és
világnézetek piacán való megjelenésre és versengésre, illetve explicit politikai célokra
sajátítanak ki szelektív módon hagyományokat és értékeket. [3][12] A modern technológia, az
internet, a közösségi média remek eszköznek bizonyul üzenetük terjesztéséhez, illetve
lakhelytől független közös csoportidentitások kialakításához. [13] Másrészt számos
fundamentalista otthonosan mozog a pénz és a profit világában (pl. teleevangelizáció), így
bizonyos értelemben szinte teljesen elfogadják a szekuláris társadalom gazdasági logikáját,
boldogulni és virágozni tudnak ennek keretei között. [5] A fundamentalista közösségek tehát
nem utasítanak el mindent, ami a modernitással jár, hanem egyfajta szimbiotikus kapcsolatban
élnek vele: megtalálják benne azokat a technológiákat, tömegkommunikációs eszközöket,
amelyek a céljaikka összhangban használhatóak. [6] Marty és Appleby odáig elmennek, hogy
kijelentik: a fundamentalisták közelebbi rokonságot mutatnak a modernnel, mint a
hagyománnyal, viszont a saját játékszabályaik szerint akarnak modernisták lenni úgy, hogy a
modern eszmékehez való alkalmazkodás általuk identitásrombolónak érzett következményeit
elkerüljék. [4]
2.2 Szelektivitás
Második jellemzőként a Fundamentalizmus Projekt kutatói a vallásos tartalmak szelektálását
emelik ki. A fundamentalista csoportok ugyanis tudatosan keresik azokat az eszméket,
hittételeket, amelyek a hitüket, vallásos nézeteiket alátámasztják, ezt nevezi a szakirodalom
szelektív felidézésnek (selective retrieval). [14] Az előző jellemzőhöz kapcsolva, a
fundamentalizmus szelektív módon tradicionalista és szelektív módon modern: a múlt értékei
kiemelt fontosságúak a számukra, de a jelen kihívásainak és a jövő lehetőségeinek
függvényében választják ki azt, hogy az idealizált múlt mely elemeit hangsúlyozzák és emelik
ki. A fundamentalisták tehát nem egyszerűen megismétlik a régi doktrínákat, hanem gyakran
eredeti kontextusukból kiemelve, kiszínesítik vagy éppen intézményesítik őket, így tudják a
szembenállás folyamatában fegyverként használni az ellenségesnek megélt külvilággal
szemben. [4]
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A szelektivitásnak három formáját lehet megkülönböztetni. Az első a vallásos tradíció bizonyos
elemeinek a kiemelése, kihangsúlyozása, különösen azoké, amelyek egyértelműen
megkülönböztetik őket a többségtől. [14] Barr [5] szerint a fundamentalisták az egyház ősi
hitével való kontinuitás igényével lépnek fel, ám ebben egyrészt anakronisztikussá válnak
(hiszen az előző évszázadok teológusai nem ismerhették a modern történetkritika, régészet stb.
eredményeit, éppen ezért sohasem folytattak vitát vele, állításaikkal nem volt polémikus éle),
másrészt kiemelik a ősi doktrínák bizonyos elemeit úgy, hogy megváltoztatják a köztük levő
összefüggéseket, harmadrészt pedig formálisam hangsúlyozzák ugyan ezeket az ősinek számító
hittételeket, ám hitükben, vallásgyakorlásukban ezeknek nem mindig van fontos szerepe, nem
hordoznak fontos értelmet. Más szerzők ezen tradíciók ősiségét is megkérdőjelezik és felhívják
a figyelmet arra, hogy az, amit a fundamentalista közösségek ősinek, hagyományosnak állítanak
be, amit az egyház „mindig is hitt” és”mindig is tett” lényegében a 19. század második felének
vallásgyakorlatát és hitvilágát tükrözi. [11]
A szelektivitás második formája a modernitás elutasításában számon érhető szelektivitás,
amiről a fentiekben már volt szó: noha a fundamentalizmus szemben áll a modernnel, annak
vívmányait, technikai feltételeit, eszközrendszerét előszeretettel használja saját hittartalmai,
normái, elvárásai megfogalmazásában és terjesztésében. [3] Ugyanakkor az elutasításban is
szelektívek (harmadik forma), előszeretettel fókuszálják szembenállásukat bizonyos témák,
jelenségek, hittartalmak köré (abortusz, eutanázia, LGBTQ jogok, liturgia, evolúcióelmélet
stb.). [3]
Ebben a folyamatban a kiválasztott, kiszelektált hittartalom vagy vallásgyakorlat változhat
időben vagy közösségenként, ugyanakkor azonban egymáshoz is harmonizálják őket: a kiemelt
hagyományok, szent szövegek és a modern technika, eszközök összefüggnek azzal, hogy a
modernitás mely elemével polemizálnak (pl. más eszközökkel lépnek fel a
születésszabályozással szemben, mint amit az evolúció cáfolatánál használnak). [3]
2.3 Erkölcsi dualizmus
A fundamentalista csoportok harmadik jellemzője a morális, erkölcsi dualizmus, mely a
szembenállás, az ellenkezés lelkületének egyik következménye. Mivel a modernitás az az
ellenfél, aki ellen harcolnak, az az eszme, amely ellen küzdenek, a világot két részre osztják: a
mozgalmon belüliekre (akik számára a Krisztusesemény központi jelentőségű, alárendelődnek
az egyházi tekintélynek, akiket a Krisztusba vetett hit szabadít fel és üdvözít) és a közösségen
kívüliekre (akik a „világban” élnek, ateisták, érzéketlenek, bűnösek stb.). [15] Az előbbi a
szellem, a lélek, a fény és a megváltottság birodalma, a második a sötéstégé, az anyagé, a testé
a kárhozaté. [3] Ez a dualista logika áll az evangelizálás hátterében, hiszen magukat tartják
kiválasztottnak és megváltottnak, ezért megpróbálják az „elveszett lelkeket” is megtéríteni,
meghívni a közösségbe, ebben a folyamatban pedig arról próbálják meggyőzni őket, hogy a
mennyben rájuk váró örökkévalóság mennyivel jobb az örök kárhozatnál, mely a
megváltatlanokra biztosan vár. [11]
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2.4 Tévedhetetlenség és abszolutizmus
Negyedik jellemzőként a Fundamentalizmus Projekt az abszolutizmust és tévedhetetlenséget
nevezi meg. A tévedhetetlenség vonatkozhat a Biblia szavainak tévedhetetlenségére
(történelmi, földrajzi és tudományos kérdésekben is) a protestáns közösségek esetében vagy a
tanítóhivatali megnyilatkozások tévedhetetlenségére a katolikus fundamentalista csoportokban.
[3] A protestáns fundamentalizmus szemben áll a modern egzegézissel, hiszen ha
bebizonyosodna, hogy a Biblia egyetlen dologban is téved (legyen az erkölcsi vagy
tudományos), akkor mindennek, még Krisztus megváltó művének bizonyossága is
megkérdőjeleződik. Éppen ezért biztosak benne, hogy minden, amit a Biblia tartalmaz igaz, és
ha vannak is kérdéseik bizonyos részekkel kapcsolatosan, akkor hisznek benne, hogy a kitartó
ima, bibliatanulmányozás vagy egy lelkésszel való beszélgetés segíthet a kérdések
megválaszolásában, megvilágosíthatja az adott passzus jelentését és igazságtartalmát. [11] A
katolikus egyházon belül megjelenő fundamentalista közösségek azt hangsúlyozzák, hogy az
Egyház 153 olyan autoritással rendelkező igazságot testesít meg, mely a társadalom egészére is
kötelező érvényű. Szerintük Krisztus jelenléte az Egyházban isteni tekintéllyel és az egyházi
tanítás tévedhetetlenségével ruházza fel azt. [15] Ebben a kontextusban érthető az a nyomás,
amelyet bizonyos fundamentalista közösségek gyakorolnak az amúgy szekuláris államok
kormányaira bizonyos erkölcsi vagy egyházi előírások (születésszabályozás, melegházasság
tiltása) törvényi szintre emelése érdekében.
Ha a Biblia vagy a Tanítóhivatal tévedhetetlen, akkor ellen kell állni a szekuláris filozófusok és
a modern („liberális”) kutatók által kidolgozott hermeneutikai módszereknek.[3] Minden olyan
egzegetikai módszer, mely azt sugallná, hogy a Biblia történetileg meghatározott és kulturális
hatások érvényesültek a megalkotásánál elutasítandó, e helyett az „egyszerű” jelentést,
értelmezést kell elfogadni, hiszen a Biblia Isten szava, amelyet a Szentlélek által sugallmazott,
éppen ezért a Biblia egészének és előírásai teljes spektrumának alá kell rendelődni. [16] Ez
azonban nem jelent szószerinti értelmezést. A fundamentalista közösségeknek megvannak a
saját jellegzetes hermeneutikai módszerei, melyek használatakor óvatosan egyensúlyoznak a
világgal kapcsolatos kortárs tudás és ismeret, illetve azon előfeltevés között, hogy a Biblia nem
tartalmaz tárgyi tévedéseket. [11] A fundamentalista hermeneutika nem viseli el a pluralizmust,
nem képesek meghallani vagy értelmezni azokat a metaforákat vagy szófordulatokat, amelyek
a vallásos tradíciót, a szent szövegeket átszövik. Ezért dühösek mindazokra az ideológiákra,
amelyek a patriarchális berendezkedést megkérdőjelezik pl a nők helyzetének vagy a
homoszexuálisok jogainak felvetésével. [13] Egyetlen igazság létezik, minden más alternatíva
ezt kérdőjelezi meg, veszélyt jelent az abszolút igazság számára, ezért el kell nyomni. [17].
2.5 Millenarizmus és messiási érdeklődés
Ötödik jellemzője a fundamentalista csoportoknak a millenarizmus és a messiási érdeklődés,
mely győzelmet ígér a hívőknek a szenvedések lezárása és egy mindenható megváltó érkezése
által. [3] A Biblia tehát nem csak a múlttal kapcsolatosan tartalmaz tévedhetetlen igazságokat,
hanem a jövő eseményeit is előre jelzi. A Biblia igazságtartalmát az is bizonyítja, hogy a
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Az Egyház írásmód (az egyházzal szemben) a Római Katolikus Egyházra mint intézményre utal.
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jövőben megvalósuló eseményekről is tévedés nélkül beszél (a napi hírekkel, eseményekkel
vetik össze a Biblia bizonyos passzusait), ugyanakkor gyakorlati tanácsokat is tartalmaz ezekre
a végső időkre, az ekkor érvényes viselkedési szabályokra vonatkozóan. [11] Drámai
eszkatologikus leírásaikban a fundamentalista csoportok fontos szereplőként láttatják magukat
a történelmet irányító Isten elméjében játszódó végidőbeli drámában. [4] A katolikus egyházon
belüli fundamentalista közösségek sem mentesek ettől az eszkatologikus és apokaliptikus
érdeklődéstől. Az egyházi reformok, a II. Vatikáni Zsinat vagy Ferenc pápa működése mögött
marxista, szabadkőműves vagy éppen démoni befolyásolást látnak, a kortárs eseményeket
különböző magánkinyilatkoztatások (Fatima, Medjugorja, Nagy Figyelmeztetés) fényében
értelmezik és az egyházi hierarchia legmagasabb szintjein is hitehagyást vizionálnak, mely a
közelgő végső idők egyik jele. [18]
2.6 Szervezeti jellemzők
A fenti 5 ideológiai jellemző mellett a Fundamentalizmus Projekt 4 szervezeti jellemzőjét is
kiemeli a fundamentalista csoportoknak. Egyrészt a tagság a „kiválasztottak” közössége. Ők a
hűségesek, a szent maradék, a végvár, a Szövetség megtartói, a tanúságtevők, akik az Úrral
járnak. Kiválasztottságuk Istentől ered, meghívottak, hivatást kaptak, ez pedig spirituális és
pszichológiai szempontból is erőforrást jelent, rengeteg időt és energiát fektetnek abba, hogy
megőrizzék a kiváltságnak, kiválasztottságnak ezt az élményét és ezáltal megerősítsék a
határokat a belső kör, a közösség és a kívülállók, a „világ” között. [3] Katolikus fundamentalista
közösségek éppen ezért utasítják el az ökumenikus törekvéseket, hiszen ezek megkérdőjeleznék
a katolicizmus mint igazi és egyetlen egyház státuszát. Értelmezésükben a Katolikus Egyház az
egyedüli igaz vallás és az igazi egyház, a tradicionalisták pedig az egyedüli hithű katolikusok,
a szent maradék, akik a II. Vatkiáni Zsinat utáni egyház tévedéseivel és eltévelyedéseivel
szemben kitartanak az igaz tanítás mellett. [18]
Másodsorban a kiválasztottak éles határokat húznak a csoport és a „mások”, a megváltottak és
megváltatlanok, az egyház és a világ közé, melyek megvédik a csoportot a szennyeződésektől,
őrzik a hit tisztaságát. [4] Ez a határ lehet akár egy fizikai fal is, ám sokkal gyakoribbak a
szimbolikus, nyelvezetben, öltözködésben, szimbólumokban megnyilvánuló határok, falak (pl.
latin nyelv, tridenti liturgia). [3] A fundamentalista közösségek nagy hangsúlyt fektetnek a hit
egységességére, mely megkülönbözteti a csoporttagokat a külvilágtól. Szigorú szabályokat
követnek és elkerülnek minden olyan személyt vagy gyakorlatot, amely eltávolíthatná őket ettől
a hittől vagy viselkedési normarendszertől. A mögöttes logika az, hogy inkább a barátaikról
mondanak le, mint az üdvösségről. [11] Éppen ezért hajlanak a szeparatizmusra, például
párhuzamos intézményrendszereket (iskola, kórház stb.) alakítanak ki a határok megvédése
érdekében. [18]
Az előző kettőből következik a harmadik szervezeti sajátosság: a kiválasztottak elkülönülő
közösségét általában egy tekintélyelvű szervezet, vezetés védi és irányítja. Többnyire autoriter
és karizmatikus férfi vezetők azok, akik a fundamentalista közösségek élén értelmezik a
hagyományt, kiemelik annak központi elemeit és vezetik a modernitás és szekularizáció elleni
harcot. [4] Ez különösen is hangsúlyos a katolicizmus keretében megjelenő fundamentalista
csoportosulások esetében, melyek leggyakrabban klerikusok, papok köré szerveződnek és
különösen is kiemelik, hogy a klerikális hatalom köré szerveződő szentségi formák az igazi
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egyház ismertetőjelei és az üdvösségre vezető út zálogai. Éppen azért tiltakoznak a II. Vatikáni
Zsinat reformjai ellen, mert azok az általános papság kihangsúlyozásával, a laikusoknak az
egyházi élet szervezetébe való beemelésével szakítottak a pap min „alter Christi” ideájával és
az ebből származó speciális státusszal. A tridenti mise mint „igazi liturgia” kihangsúlyozása
ebben a kontextusban nem más, mint a rituális hatalom visszaszerzésének eszköze. [18]
A kiválasztottság tudata, az éles és merev határok és a tekintélyelvű vezetés velejárója az is,
hogy a csoportok tagjainak szigorú viselkedéses elvárásoknak kell megfelelniük. A tagok ideje,
személyes tere, cselekedetei nem egyénileg, hanem közösségileg meghatározottak. Erőteljes
érzelmi erőforrást jelentenek a jellegzetes himnuszok, egyházi énekek, az öltözködési
szabályok, étkezési előírások, amelyek egyrészt a kohéziót és a csoport iránti elköteleződést
erősítik, másrészt fontos identitásalkotó elemek a személy számára. Ugyanakkor a bűnös
viselkedés részletekbemenő leírása, az olvasmányok és médiafogyasztás kontrollja, a
párválasztás ellenőrzése olyan viselkedéses gátak, védőkorlátok, amelyek a csoprton belül
tartják az egyént, nem engedik meg, hogy eltávolodojon tőle. [3]
3. Összefoglaló
Mint a dolgozat elején említettem, a vallásos fundamentalizmus mind szociológiai, mind pedig
pszichológiai szempontból vizsgálható. Jelen munka a szociológiai, a csoport, a közösség felőli
megközelítésre tette a hangsúlyt, ám ez nem függetleníthető az egyén nézőpontjától. Mint
láthattuk, a vallásos fundamentalizmus központi eleme a modernnel, a szekulárissal, a
pluralizmussal való szembenállás. Mindaz, ami többértelmű, ami bizonytalan szorongást okoz,
épp ezért a fundamentalista személynek biztos pontokra, támaszra van szüksége. Ha pedig nem
bizonyosdhat meg mindneről, és arra ítéltetett, hogy hinnie kell, akkor szüksége van arra a
tudatra, hogy amiben hisz, az biztos. [17] A szorongás, a bizonytalanság mindig ott van a
fundamentalizmus hátterében, ez magyarázza a harcos attitűdöt, az elkülönülést, a tekintélynek
való alávetettséget, a szigorú viselkedéses normák elvárását és betartását. A funamentalista
személynek a millenarizmus, az eszkatologikus érdeklődés biztonságot ad abban az értelemben,
hogy értelmezni tudja a jelen történéseit és bízhat abban, hogy pozitív kimenetelük lesz rá
nézve. Szüksége van a tévedhetetlenség tudatára, hiszen ez ad biztos alapot, talajt a lába alá, az
erkölcsi dualizmus pedig segít neki eligazodni, tisztán látni a párhuzamos értékek rengetegében.
A jelenség megértése, értelmezése, az egyes csoportok működésének elemzése, a
fundamentalizmus mögött felsejlő bizonytalanság és szorongás tudatosítása segíthet abban,
hogy ezekre fókuszálva, ezeket szem előtt tartva a többségi ideológiák képviselői ne
agresszióval ragáljanak az ellenállásra, ne kizárással az elkülönülésre, ne cáfolattal a
tévedhetetlenség hitére, hanem a mögöttes, lényeges dinamikák felöl közelítve ott szólítsák meg
a fundamentalista személyeket, ahol a probléma igazi gyökere van és ami mindnanyiunk közös
emberi tapasztalata: az egzisztenciális szorongások, a jövővel kapcsolatos bizonytalanság, a
magára hagyottság és világba való belevetettség tapasztalatának közös emberi dimenziójában.
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A VILÁGI KRISZTUSHÍVŐK KÖZREMŰKÖDÉSÉNEK
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HATALMÁNAK TEKINTETÉBEN
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet, doktorjelölt,
gabeszkaaa@gmail.com
Absztrakt
A II. Vatikáni Zsinat egyháztani fordulata után megnyílt annak lehetősége, hogy a világi
krisztushívők mind szélesebb körben be tudjanak kapcsolódni az egyház hármas krisztusi
küldetésébe, mely megvalósul a tanítás, megszentelés és kormányzás feladataiban. Mivel
minden krisztushívő részesült a keresztségben a krisztusi hármas munusban (sacerdotale,
propheticum et regale), ezért méltán viselhetik az ezekből származó feladatokat is (munus
sanctificandi, docendi et regendi). A zsinat természetesen közelebbről nem határozza meg, hogy
pontosan milyen jogi formái lehetnek e tevékenységnek, ez a II. Vatikáni Zsinat utolsó
dokumentumaként is számontartott új Egyházi Törvénykönyv feladata lett. A fent említett
feladatok gyakorlása során azonban kétségtelenül felmerül a kérdés: hogyan képesek az
ordoban nem részesedett világi személyek esetleg megfelelő kormányzati hatalommal ellátni
frissen rájuk ruházott különböző feladataikat? A hatályos Codex Iuris Canonici 129.
kánonjának 2. §-a megteremtette annak lehetőségét, hogy a „hatalom gyakorlásában a világi
krisztushívők a jog előírásai szerint közreműködhetnek”. A szent hatalom (sacra potestas)
fogalmát az 1983-as Codex Iuris Canonici alapos tanulmányozás után nem használta a törvény
szövegében, hanem az évszázadok óta ismert megkülönböztetéssel élve, azt szentségi hatalomra
(potestas ordinis) és kormányzati hatalomra (potestas regiminis) bontja ketté. A laikus
„hatalomviselés” legfőbb alapja az új kódexben a 129. kánon 2.§-a. Ezen „általános
törvényként” értékelt paragrafus megteremtette a lehetőséget a zsinati tanítás fényében arra,
hogy a világi krisztushívők egyes egyházi hivatalokat vállalva közreműködhessenek a hatalom
gyakorlásában. A paragrafus közelebbi vizsgálata esetén azonban felvetődnek bizonyos
értelmezési nehézségek, illetve a „cooperatio” latin fogalmának nehezen körvonalazható
tartalma. Írásomban a 129. kánonban megjelenő együttműködésre szeretném figyelmem
fordítani, és arra keresem a választ, hogy mennyiben sikerült megvalósítani-e ezzel a zsinati
hatalomfogalom („sacra potestas”) egyházjogi recepcióját.
Kulcsszavak: egyházjog, II. Vatikáni Zsinat, kormányzati hatalom, cooperatio, laikusok
1. Bevezetés
50 évvel a II. Vatikáni Zsinat lezárulta után szinte már „teológiai közhelynek” számít a
kijelentés, miszerint az utolsó egyetemes zsinat az egyházi élet számos területén hozott olyan
reformokat, melyek azóta is meghatározzák nemcsak a katolikus egyház önértelemzését, de
annak a világhoz, illetve más vallási csoportokhoz való viszonyát egyaránt. A modern
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egyháztanra valószínűleg a legnagyobb hatást a Lumen gentium kezdetű Egyházról szóló
dogmatikus konstitúció gyakorlat. E dokumentum recepciója kapcsán egyes szerzők az
„egyháztani paradigmaváltás” [1] fogalmával is élnek, mely rámutat arra a tényre, hogy a
zsinati atyák az Isten népéről szóló tanítást egészében kívánták biblikus és patrisztikus alapokra
helyezni.
Jelen írásommal az előbbi jelzett ekkleziológiai fordulat egy olyan alapkérdését kívánom
bemutatni, mely az egyháztan és a kánonjog határterületén fekszik. A napjainkban egyre
égetőbbé váló paphiány kapcsán újra és újra felmerül annak kérdése, hogy miként és milyen
fokon tudnak részt venni a világi – pappá nem szentelt – krisztushívők az egyház küldetésében?
Ahhoz azonban, hogy e problémára olyan válasz születhessen, mely egyháztanilag és
egyházjogilag is helyesen interpretálja a katolikus tanítását, először egy elemibb kérdés felé
kell fordítani figyelmünk: hogyan képesek közreműködni az egyházi hatalom gyakorlásában a
pappá nem szentelt személyek? Jelen tanulmányban e problémát kívánom elemezni kánonjogi
megközelítésből. Ennek fényében elsőként az egyházi hatalom („potestas ecclesiastica”)
kapcsán bemutatom a meghatározó jellegű „római” és „német” iskolák álláspontjait, majd pedig
a 129. kánon 2.§át teszem elemzésem tárgyává. Tanulmányom végén levonom a megfelelő
következtetéseket.
2. A „római” és „német” iskola kormányzati hatalomról alkotott elméletei
A kormányzati hatalom az egyházjogtudomány olyan kiemelkedő kérdései közé tartozik, mely
kapcsán a 20. században olyan diskurzus alakult ki, melynek következtében markáns
álláspontok alakulhattak ki. Ennek alapján két csoportba lehet sorolni azon kérdésekre adott
válaszokat, melyeket a hatalom eredete, az abban való részesülés kapcsán tettek fel, így
beszélhetünk „német” és a „római” iskoláról. Az alábbi táblázatban e két csoportosulás szakmai
véleményét foglaltam össze [2,3].
„római” iskola
„német” iskola
Megkülönbözteti a szent hatalom Csupán csak egy,
A hatalom
két aspektusát (rendi és joghatósági osztatlan természetű
természete
dimenzió).
hatalom létezik az
egyházban.
A szent hatalomnak (sacra potestas) A
hatalom
végső soron szentségi forrása van, közvetlenül a szent
A hatalom
azonban
annak
joghatósági rendből ered.
szentségi eredete
aspektusa nem csak a szentelésből
származhat.
A fel nem szentelt krisztushívők Csak az ordoban
bizonyos
meghatározott részesült személyek
A hatalomban való
körülmények között gyakorolják a birtokolhatják
és
részesülés kérdése
hatalom bizonyos részeit.
gyakorolhatják
a
szent hatalmat.
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Ha a német iskola álláspontját tesszük elemzésünk tárgyává, akkor főként a 1421. kánon 2§a
és a 129. kánon 2§nak viszonyát kell megvizsgálni. Az e csoportba tartozó szerzők szerint a
laikus bírák intézményét alapvető kétségeket vet fel, hiszen mivel e személyen nem részesültek
a szent rend egyik fokozatában, ezért arra sincs lehetőség, hogy a kormányzati hatalmat (és az
ahhoz tartozó bírói funkciót) gyakorolják. Adriano Celeghin szerint ahogyan az egyháztani
értelemben sem rontja le az egyetemes egyház egységét a részegyházak sokszínűsége, úgy
analógiás módon a hatalom esetében sem korlátozzák egységességét annak különböző elemei.
Az előbb említett szerző Bertramsra hivatkozva megjegyzi, hogy a hatalom funkciója szerinti
pluralitás nem gátolja annak eredeti egységét. A Lumen gentium zsinati konstitúció (LG 21 és
27.) is alátámasztja a szent hatalomról, illetve annak egységes voltát hiszen abban a „potestas
sacra” minden alkalommal egyes számban fordul elő. Ugyanígy említhetnénk a német iskola
álláspontja mellett az LG zsinati konstitúcióhoz fűzött Nota explicativa praevia 2. pontját,
továbbá azt a tényt is, hogy a kódexrevíziós munkálatok során végül törölték a szent hatalom
és az egyházi rend közötti kapcsolatot lazító betoldást („ordine sacro non innititur”). A német
iskola álláspontját támasztja alá továbbá az is, hogy az Egyházi Törvénykönyv revíziós
munkálatai során a törvényhozó végül szétválasztotta a 129. kánont.154 Így a hatályos CICben
a hatalom gyakorlása és az abban való közreműködés közti különbséget a két paragrafus még
jobban jellemzi.155 Szintén a német iskola mellett szóló egyik érveként szokás megjegyezni a
részesedést jelölő („partem habere”) kifejezés megváltoztatását és a közreműködés szó
(„cooperari”) használatát. DavidMaria Jaeger [4] az egyházi perjog kapcsán mutatott rá a
német iskola álláspontjára, mely szerint az a tény, hogy világi személy nem tölthet be egyes
bírói tisztséget kellőképpen alátámasztja, hogy nem is alkalmas ilyen krisztushívő a hatalom
gyakorlására. Megjegyzendő azonban, hogy a 1421. kánon 2. §a kapcsán megvalósuló
közreműködést az említett szerző csak azért tartja mégis elfogadhatónak, mert a 2015ig a
laikus bírák szükségképpen kisebbségben voltak a bírói kollégiumban. A Mitis Iudex Dominus
Iesus c. Motu proprio fényében azonban ezen álláspont tarthatatlanná vált és mindenképp
felülvizsgálatra szorul.
Ha áttekintjük a római iskola hatalomszemlélete mellett szóló érveket, úgy ehelyütt is számos
olyan pontra mutathatunk rá, melyek a hatalom elméletéről szóló kánonjogi diskurzust
gazdagították főként a 129. 274. és 1421. kánonok kapcsán. Az e csoporthoz tartozó szerzők
véleménye szerint a világi krisztushívők a hatalom gyakorlására szóló potenciális képességet a
keresztségben kapják meg, melyet később a legfőbb egyházi hatóság szabályozhat a konkrét
eset tekintetében. Figyelmüket ők is a laikus bíró intézménye felé fordítják, amikor a Hittani
Kongregáció szentatya által jóváhagyott 1976. december 15n kiadott válaszával érvelnek,
mely szerint a világi krisztushívők csak a rendi hatalom gyakorlását megkövetelő hivatalokat
„Can. 129 - Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas
iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti; in exercitio
eiusdem potestatis, christifideles laici tarnen earn partem habere possunt, quam singulis pro causis auctoritas
Ecclesiae suprema ipsis concedit.” in: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex
Iuris Canonici. Schema novissimum post consultationem S.R.E Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum,
Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum
vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici
praesentatum, Civitate Vaticana 25. Martii 1982. 21.
155
CIC (1983) c. 129. „§ 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas
iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti. § 2. In exercitio
eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt.”
154
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nem képesek viselni. A „partem habere” és a „cooperari” kifejezéseket római iskola szerzői is
saját tudományos álláspontjuk alátámasztásaként használják, így kifejtik, hogy ezek
megváltoztatása, mely a kodifikáció utolsó fázisa során következett be, annak bizonyítéka, hogy
lehetséges a laikusok és a hatalomnak valamiféle kapcsolata. Az ide sorolható szerzők egy része
éppen ezért a 274. kánon kapcsán sem vél semmiféle ellenmondást felfedezni, hiszen
lehetségesnek tartják, hogy a legfőbb egyházi hatóság lehetővé tegye a kormányzati hatalom
gyakorlását világiak számára melyre eklatáns példa a CIC 1421. kánonjának 2. §a és a Mitis
Iudex Dominus Iesus Motu proprio 1673. kánonjának 3. §a.
3. 129. kánon elemzése
Az új CICben a kormányzati hatalommal foglalkozó I. könyv VIII. címét a 129. kánon vezeti
be, melyet egyszersmind az egyházi hatalom meghatározó definíciójának tekinthetünk. Igen
hosszú jogalkotói munka után döntött úgy a legfőbb törvényhozó, hogy szétbontja a jelzett
kánont és így a kormányzati hatalomra való képesség kérdését – mely alapvetően az ordo
szentségében részesedett klerikusokat érinti – kettéválasztották az abban történő
közreműködéstől, melyre a világi hívőnek van lehetőségük az egyház előírásainak megfelelően
[8].
Mivel írásomban nem a kormányzati hatalom teljességével kívánok foglalkozni, pusztán csak
a hatalom és világi krisztushívők kapcsolatának kérdésével, ezért a 129. kánon 1§t e helyütt
röviden tartalmilag foglalom össze és külön elemzését nem teszem írásom tárgyává. Az előbb
említett kánon 1. §a három alapvető kijelentést tartalmaz a kormányzati hatalom kapcsán,
melyeket a Münsterischer Kommentar segítségével így összegezhetünk [9]: (1) Az egyházban
gyakorolt kormányzati vagy joghatósági hatalom isteni rendeltetésen alapszik. (2) Aki az
egyházi rend szentségében részesedett, képes a kormányzati hatalomra. (3) E képességét a
hatályos jog szabályozza közelebbről.
3.1. Második paragrafus
3.1.1. Világi krisztushívők - „Christifidele laici”
Ahogyan arra már az előbbiekben is utaltam, a 129. kánon 2. §a a világi krisztushívőket jelöli
meg a hatalom gyakorlásában való közreműködés lehetséges alanyaiként: „E hatalom
gyakorlásában a világi krisztushívôk a jog elôírásai szerint közreműködhetnek.”156
Ha röviden össze kívánnánk foglalni, hogy mit is jelent az alcímben jelzett fogalom a kánonjog
tudománya számára, úgy a 207. kánon 1§hoz kell nyúlni. „Az egyházban a krisztushívők között
isteni rendelés folytán vannak szent szolgálatot teljesítő személyek, akiket a jogban
klerikusoknak is nevezünk; a többieket pedig világiaknak is hívjuk.”157 A kánon felhívja arra a
figyelmet, hogy az általam vizsgált kérdésben főként a „laikus” („laici”) jelző fontos, hiszen az
új Egyházi Törvénykönyv minden olyan személyt krisztushívőnek nevez, aki a keresztség
szentségét elnyerte függetlenül attól, hogy később akár a szent rendbe belépett személy
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CIC (1983) 129. k. 2§
CIC (1983) 207. k.
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(klerikus) lesz, esetleg az evangéliumi tanácsokat követő megszentelt élet intézményeinek és
apostoli élet társaságainak szerzetes tagjává válik [10]. Bár a 207. negatív definícióval mutatja
be a laikusokat (nevezetesen ők azok, akik nem részesültek az ordo szentségében), azonban a
röviddel előtte, a 204. kánon 1§ban megjelenik a II. Vatikáni Zsinat egyháztana, mely a
világiakról úgy szól, mint „akik – mivel a keresztségben Krisztus testének tagjaivá lettek – Isten
népét alkotják, és minthogy így a maguk módján részesévé váltak Krisztus papi, prófétai és
királyi feladatának, állapotuknak megfelelôen annak a küldetésnek a gyakorlására kaptak
hivatást, amelynek a világban való teljesítését Isten az egyházra bízta.”158 Jelen tanulmányunk
számára azonban megelégedhetünk azzal a definícióval, hogy világi krisztushívőnek
nevezhetünk minden olyan megkeresztelt személyt, aki a keresztségben a krisztusi hármas
küldetésben részesülve meghívást kapott az abban való részvételre és a szent rend egyik
fokozatának sem tagjai [15].
3.1.2. „a hatalom gyakorlásában” – „in exercitio eiusdem potestatis”
A 129. kánon második paragrafusban kifejti a törvényhozó, hogy a fel nem szentelt
krisztushívők is képesek lehetnek a kormányzati hatalom első paragrafusban említett
formájában, illetve annak gyakorlásában közreműködni.
A hatályos kódex több kánonban159 használja az „exercitium” kifejezést [11], melyet magyarul
a „gyakorlás” szóval adhatunk vissza. Ennek fényében beszélhetünk jogok, hatalom, szent rend,
esetleg különböző pl. jámbor vagy szeretetcselekedetek gyakorlásáról is az új CIC
szóhasználatához igazodva. Amikor tehát a törvényhozó a „exercitium” szót használja, úgy
valamilyen teljes, egész és önálló cselekedetet érthet alatta. Ennek azonban a konkrét
tartalmához csak úgy jutunk el, ha az egyes törvényi helyeket egyesével vizsgálatunk tárgyává
tesszük a CIC különböző fejezeteiben.
3.1.3. „közreműködni képesek” – „cooperari possunt”
Ha a latin „cooperari” kifejezést kutatjuk, úgy két nyelvi formában találhatjuk meg a latin
törvénykönyvben. Utalhat a konkrét cselekvésre, mint közreműködésre („cooperatio”160), és
jelentheti a cselekvő személyt központba állító közreműködőt („cooperator”161) is [11,102]. A
közreműködés főnévi igeneves kifejezése nem szűkíthető le a CICben fellelhető helyek alapján
egy hierarchikus szintre (pl. laikusok), hanem sajátosan megjelenik úgy a pápa és bíborosok
viszonyában, mint a püspöki konferenciák egymással folytatott munkája során, mint a püspök
és prezsbitériuma körében, illetve a laikusok kapcsán egyaránt. Ugyanez a megállapítás tehető
a „közreműködő” szó esetében is, melyet konkrét személyre használ a törvényhozó. Ilyenek
CIC (1983) 204. k. 1§.
Vö. CIC 18. k, 98. kk. 1-2§, 120. k. 2§, 129. k. 2§, 130. k., 135. k. 4§, 150. k., 199. k. 6§, 223. k. 2§, 246. k.
3§, 246. k. 5§, 274. k. 1§, 278. k. 2§, 285. k. 3§, 302. k., 323. k. 2§, 364. k. 2°, 381. k. 1§, 382. k. 1§, 472. k., 517.
k. 2§, 571. k., 588. k. 2-3§, 663. k. 3§, 678. k. 1§, 701. k., 719. k. 1§, 759. k., 770. k., 772. k. 1§, 785. k. 1§, 839.
k. 2§, 1038. k., 1039. k, 1041. k. 6°, 1044. k. 2§ 2°, 1047. k. 3§, 1333. k. 1§, 3°, 1508. k. 3§, 1540. k. 1§, 1417. k.
2§, 1445. k. 1§ 3°, 1496. k. 2§, 1498. k., 1499. k.
160
Vö. CIC 129. k. 2§, 208. k., 275. k. 1§, 311. k., 328. k., 356. k., 369. k., 434. k., 519. k., 529. k. 2§, 652. k. 4§,
708. k., 713. k. 2§, 759. k., 796. k. 2§, 820. k., 1274. k. 4§.
161
Vö. CIC 245. k. 2§, 545. k. 1§, 651. k. 2§, 652. k. 1§, 757. k.
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lehetnek azok a krisztushívők, akik a püspököt munkájába segítik, a plébániai lelkigondozás
tekintetében a káplán, vagy a szerzetesi intézményekben a novíciusmester segítői, továbbá a
papok, mint a püspökkel együttműködő személyek.
A német Michèle Adam Schwartz a krisztushívő közösséget vezető ténykedéséről írt
tanulmányában úgy határozza meg a „közreműködés” jelentését, mely egy olyan közös
igyekezet, együttes munka, illetve szolgálata, mely során különböző személyek vagy csoportok
együttesen fejtik ki tevékenységüket valamely közös cél érdekében [12, 49]. Ha a magyar
nyelven kiadott egyházjogi munkákra vetünk egy pillantást, úgy elsőként az Erdő Péter által
fordított CIC szóhasználatát kell megvizsgálni, melybe „együttműködés” ként került be a
vizsgált latin szakkifejezés. Hasonló párhuzamok figyelhetők meg az angol (cooperation),
német (kooperieren, mitwirken, zusammen wirken), olasz (collaborare) és spanyol
(cooperación) nyelvterületeken.
A 129. kánon 2§ban vázolt jogi lehetőség abban áll, hogy a kormányzati hatalom gyakorlása
során segédkezni tudnak benne a laikusok is, következésképp tehát annak bizonyos elemeit
saját maguk is elvégezheti. Az első paragrafus klerikusoknak biztosított közvetlen hatalomra
való képességével szemben a második részben megjelenő „cooperari possunt” viszonylagos
távolságot tart, mellyel a törvényhozó azt szeretné kifejezni, hogy nem ugyanolyan módon
kapcsolódik e két csoport az egyházban megjelenő hatalomhoz. Más szóval a világi hívek a
hatalmi cselekvések „előkészítésében, annak lefolytatásában, illetve végrehajtásában” [8, 400]
részesedhetnek.
A konkrét hatalomgyakorlási formákat azonban a jog a laikusok esetében is pontosabban
meghatározza.162 A kódexben találhatóak olyan hivatalok, melyek részben kormányzati hatalom
gyakorlásával járnak és azokat világiak is elláthatják. E ponton azonban szükséges az egyes
feladatkörök részletesebb szabályzását figyelembe venni, melyek közelebbről szabályozzák e
hatalomgyakorlási formát a fel nem szentelt krisztushívők esetében is. Példának okáért
említhetjük itt a plébániai lelkipásztori gondozásban való közreműködés tekintetében (vö. CIC
517. k. 2§) a részegyház által kiadott szabályozását vagy a püspök kinevező okiratát, a laikus
bírók esetében pedig a püspöki konferencia döntését (vö. 1421. k. 2§). E dokumentumok
lesznek azok, amelyek pontosan meghatározzák azt a jogi keretet, melyben a hatalommal való
közreműködés történhet. Ezzel összefüggésben Amann az 129. kánon 2. §t egy olyan általános
törvényként („lex generalis”) határozza meg, mely önmagában egy elvont teológiai, illetve
ekkleziológiai alapelvet rögzít: a laikusok képesek a hatalomban gyakorlásában közreműködni
a beavató szentségek által nyert krisztusi hármas küldetés („tria munera Christi”) alapján.
Ennek gyakorlatban való megvalósulásához szükség van azonban azokra a törvényekre, melyek
kifejezetten az egyes hivatalok kapcsán kinyilvánítják, hogy azokban a kormányzati
hatalommal együttműködve, laikusok is szolgálatot teljesítenek. Ezeket a törvényeket (pl.:
1412. k. 2§, 519. k) a szerző különös törvényeknek („lex specialis”) aposztrofálja [7, 10].
3.2. A 129. kánon kapcsán felmerülő nyitott kérdések
A német szerzőpáros, Anna Egler és Georg May az „Einführung in die kirchenrechtliche
Methode” c. munkájukban [13, 230231] néhány olyan esetet mutat be, amikor is valódi
162
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joghézaggal állhatunk szemben a törvény értelmezése, illetve alkalmazása során. Ilyen lehet
például egy később keletkező olyan élethelyzet, melyet értelemszerűen nem ismerhetett még a
törvényhozó akkor, amikor az adott ügyletet szabályozta. Bizonyos esetekben egy már ismert
és törvényi szabályozást kívánó helyzet felett a törvényhozó pusztán csak elsiklott, máskor
pedig képtelen azt szabályozni, vagy pedig „pusztán” csak elmulasztja a jogi jelenség
megfelelően cizellált kidolgozását. Ahogyan az az előbbiekben bemutatásra került, a 129.
kánon esetében a törvényhozó sem hatalommal való felruházásról (illetve átruházásáról), sem
pedig arról nem szól, hogy a laikusi közreműködés miként valósulhat meg. Éppen ezért magam
is egyetértek Michèle Schwarzal [12, 54], aki szerint elégtelen pusztán csak az „ad normam
iuris” betoldás a kormányzati hatalomról szóló kánon kapcsán, hiszen az nem jelöli meg, hogy
a világi személyek pontosan milyen módon valósíthatják meg szolgálatuk gyakorlása során e
közreműködést. Amennyiben valóban a 129. kánon 2. §a a kormányzati hatalom
gyakorlásának „lex generalis”a, úgy legalább valamilyen pontosabb meghatározás
szükségeltetne érvényesülése kapcsán. Tisztázatlan az is, hogy pontosan mi a különbség a
hatalom gyakorlása és az abban való közreműködés között. A CIC továbbá azt sem nevezi meg,
hogy pontosan kik azok a szolgálattevők, akikkel az egyes cselekmények során
közreműködhetne a laikus személy. Csak következtetni tudunk rá, hogy itt a törvényhozó a
felszentelt szolgákra gondol. Mivel a „cooperari” ige nem elsősorban jogi terminus, ezért
véleményem szerint a jövőben annak mással történő helyettesítése, vagy pedig jogi arculatának
illetve tartalmának kidolgozása szükségeltetik.
Libero Gerosa [5, 179183] a zsinat egyik fontos újításaként értelmezi a kormányzati hatalom
egységes szemléletét, melyet a szent hatalom („sacra potestas”) fogalom biztosít. Ezt a
hatalmat a PO 6,1 lelki hatalomnak („potestas spiritualis”) is nevezi. Gerosa véleménye szerint
azonban sajnálatos módon nem sikerült ezt az egységes szemléletet átvennie a kódexnek. Joggal
mutat rá, hogy a hatalom természetében való egységességet – melyet a zsinat ki szeretett volna
fejezni – sem a CIC 375. k. 2§a, sem pedig a 381. k. nem sugározza vissza. A szerző
tanulmányában egyenesen azzal „vádolja” a kodifikátorokat, hogy nemcsak szétválasztották a
zsinati „sacra potestas” fogalmat, hanem megkockáztatták, hogy két különböző, önálló
potestas fogalom alakuljon ki. Felhívja arra is a figyelmet, hogy a jelenleg használatos
„cooperari possunt” kifejezés nem felel meg az egészen 1982ig tervezetben szereplő „partem
habere possunt” megfogalmazásnak. Ez azonban nem jelent véleménye szerint semmilyen
„lekicsinlést”, hiszen a közreműködés („cooperatio”) „teológiai súlyában” jobban megfelel a
szerző által körvonalazott zsinati tanításnak [5, 186]. Véleményem szerint Gerosa fő érdeme e
ponton az, hogy rámutat arra, hogy bár a CIC ellentmondásosan recipiálta a zsinati hatalomról
alkotott képet, a laikusok tekintetében a közreműködést (cooperatio) mégis megtölti
tartalommal és nem leszűkített le a „partem habere possunt” megfogalmazás leértékeléseként.
Eugenio Corecco megjegyzi, hogy a már említett zsinati recepció egyik különösen nyomon
követett pontja a „sacra potestas” tanítás kódexbe történő átültetése volt [14, 149]. Mivel a
zsinat figyelmet fordított arra, hogy kerülje a hatalom tekintetében bármiféle kettőségre (rendi
és joghatósági hatalomra) esetleg hármasságra (rendi, joghatósági és tanítói hatalomra) történő
bontást, ezért nem is található meg a zsinati szövegekben a rendi hatalom és a joghatósági
hatalom kifejezése. „Ezt a szemléletet azonban a CIC sem tartalmilag sem pedig formálisan
nem vette át.” [14, 149] Ennek egyik eklatáns példája az 1982es séma átdolgozása. Az említett
tervezet 1213. kánonjában szerepelt a szent hatalom („sacra potestas”) fogalom, melyet a
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püspökök egyházban szabadon gyakorolhattak.163 A reformbizottság ezt azonban „suas
potestates et munera”ra változtatta. Vannak azonban olyan álláspontok is, melyek a 135.
kánont kritizálják, miszerint az egyházi hatalom ilyen funkciókra bontása nem felel meg a zsinat
egységes hatalom teológiájának. E kritikára azonban jogos válasz az, hogy a hatalom világi jog
szerinti teljes szétválasztását a kódex sem állítja, jogosan lehet elkülöníteni azonban az egyházi
hivatalok között olyanokat, melyek inkább egyik, vagy inkább másik funkcióval rendelkeznek.
Corecco [6] a laikusokra vonatkozó joganyag recepciója kapcsán felhívja a figyelmet, hogy az
új törvénykönyv egyik legnagyobb újdonsága az 1917eshez képest az, hogy a világi
krisztushívők még kiemeltebb helyet kapnak benne. Ahogyan azt tanulmányában kimutatja [14]
az LG 34. és 35. pontja megjelenik a 759. és 835. kánon 4.§ban – melyek a világiakat mint az
örömhír tanúit és az ige szolgálatában való együttműködőként szemléli – azonban a világi
krisztushívők kormányzói funkcióban történő közreműködésének, melyet a LG 36. és 37.
pontja szorgalmaz, már nem találjuk meg kódexen belüli párhuzamát. A zsinat és a kódex
szóhasználatbéli különbsége a vizsgált kánonunk forrásszöveggel történő összehasonlítása
közben érhető legjobban tetten. Míg a 129. kánon a világiak esetében a közreműködést emeli
ki („In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt.”),
addig a LG 33 azt állítja, hogy egyházi munkakörökbe felvehetőek (Praeterea aptitudine
gaudent, ut ad quaedam munera ecclesiastica, ad finem spiritualem exercenda, ab Hierarchia
adsumantur.). E ponton azonban rá kell mutatni arra, hogy Corecco párhuzamát inkább csak
távoli analógiaként szemlélhetjük, hiszen a hivatalba való felvétel lehetősége nem állítható
szoros összhangba a hatalom gyakorlásával, hiszen számos olyan egyházi hivatal van, mely
nem jár együtt a kormányzati hatalomban való részesüléssel.
Thomas Amann német kanonista rendkívül karakterisztikus véleményében két lehetőséget
vázol fel a laikusok hatalomgyakorlásának képességével kapcsolatban. Le kell mondani a laikus
bírói hatalomviselés elképzeléséről, (amelyből az következik, hogy fel kell azt tételezni, hogy
az egyház közel 50 éven át helytelen gyakorlatot folytatott hiányzó teológiai alapok nélkül), és
ki kell vezetni a kódexből minden olyan kánont, mely a kormányzati hatalommal bíró hivatalok
elnyerését megengedi világi krisztushívőknek; vagy ki kell jelenteni a kormányzati hatalom és
a szentelés csupán csak formális kapcsolatát, és meg kell lépni azt az igen bátor lépést, hogy
engedjük kibontakoztatni – a zsinati tanításban már megjelent – krisztushívői méltóságot és
egyenlőséget belső egyházi feladatok tekintetében is, eltörölve a 274. kánon rendelkezését [7].
Összegzés
A laikus hatalomviselés legfőbb alapja az új kódexben a 129. kánon 2.§a. Ezen „általános
törvényként” értékelt paragrafus megteremtette a lehetőséget a zsinati tanítás fényében arra,
hogy a világi krisztushívők egyes egyházi hivatalokat vállalva közreműködhessenek a hatalom
gyakorlásában. A paragrafus közelebbi vizsgálata esetén azonban felvetődnek bizonyos

„Can. 1213 - Potestatem sacram auctoritas ecclesiastica in locis saeris libere exercet” in PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex Iuris Canonici. Schema novissimum post consultationem S.R.E
Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque
ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum
Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici praesentatum, Civitate Vaticana 25. Martii 1982.
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értelmezési nehézségek, illetve a „cooperatio” latin fogalmának nehezen körvonalazható
tartalma.
Az előbbiekben bemutattam, milyen kérdések és joghézagok merültek fel a 129. kánon kapcsán.
Természetesen egy doktori értekezés nem vállalkozhat ezek megoldására, így ehelyütt pusztán
csak a figyelmet szerettem volna felhívni rájuk. A probléma végleges megoldása – mint sok
más „kánonjogi” kérdés esetében – itt sem a szorosan vett kanonisztika feladata lenne
véleményem szerint, hanem elsőként annak ekkleziológiai tiszázása szükségeltetne, hogy az
egyházi hatalom miként is létezik Isten népén belül, és abban az egyes tagok milyen szentségek
által milyen fokban részesülnek. Egy ilyen világos állásfoglalás után már a kánoni jogrend is
alkalmazni tudná az abból adódó következtetéseket.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a II. Vatikánum jogi interpretációinak nagy témái között
kiemelkedő helyet foglal el az egyházi hatalomnak, illetve annak laikus gyakorlásának kérdése.
A kódexrevíziós bizottság egyértelműen nem akart állást foglalni a hatalom és a felszenteltség
relációjának kérdésében, ez pedig kifejezetten érzhető mind az elemzett 129. kánon esetén,
főképp pedig akkor, ha azt a 274. és 1421. kánonokkal vetjük össze.
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A HOMOSZEXUALITÁS TÉMÁJÁVAL KAPCSOLATOS,
SZUBJEKTÍVEN VÁLOGATOTT BIBLIAI IGÉK ELEMZÉSE
Pospíšil Miklós
Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, doktorandusz hallgató,
miklos.pospisil@gmail.com
Absztrakt
Korunk egyik legnépszerűbb és legfelkapottabb témája a homoszexualitás kérdése, ami igencsak
megossza az embereket kortól és hovatartozástól függetlenül. Afelett sincs konszenzus, hogy mely
területen vagy területeken kellene válaszokat keresnünk, hiszen számtalan megközelítéssel és
érveléssel találkozhatunk kutatásaink során. Némelyek megkérdőjelezik a Biblia autoritását,
mondván e tekintetben fennáll a hermeneutikai félreértelmezés és az adott személytől függ, hogy az
egyes szövegeket hogyan értelmezi. E tanulmány azt célt tűzte ki, hogy elemezze az általam
választott, homoszexualitással kapcsolatba hozható igéket és rávilágítson az azokkal kapcsolatos
valószínűsíthető igazságokra. Csak maréknyi fejezet van a Bibliában, ami említi a
homoszexualitást, ám nem állíthatjuk, hogy ritkasága miatt ez a tanítás kevésbé fontos. A legtöbb
forrás, amivel foglalkoztam, felhívja a figyelmet arra, hogy a homoszexualitás témájánál nem elég
csak az azzal kapcsolatba hozható szövegeket interpretálni, hanem Sam Allberry szavaival élve a
témával kapcsolatos fejezetekre úgy kell tekintenünk, mint amik részei az evangélium egy szélesebb
üzenetének: annak, amit Isten tett értünk Krisztusban, továbbá bűnbánatnak és a hit
szükségességének. Mindezek ellenére a szövegek reflektálnak, valamit a Szentírás
homoszexualitással kapcsolatos állásfoglalására. A választott igék a következők: Gen 19, Lev 18,
20, Jonatán és Dávid kapcsolatával kapcsolatos igék, Róm 1, 1kor 6 és 1Tim 1.
Egyesek szerint Szodoma és Gomora már ítélet alatt van ekkor és rossz hírük befolyásolhatta az
események kimenetelét. Olyan értelmezések is napvilágot láttak, hogy Szodoma embereinek
szexuális szándékainak elvi impulzusa nem a szexben keresendő, hanem a hatalomban. Férfiaknak
más férfiak megerőszakolása megszokott formája volt a megalázásnak és dominanciának. A héber
"yada" kifejezés értelmezése itt nem kerülhető el és fontos annak megvizsgálása is, hogy a Biblia
más szerzői mit írnak Szodomáról. Lev 18:22 és 20:13-igékkel kapcsolatban a förtelem kifejezésével
való foglalkozás is szükségszerű, sok más dolog mellett. Róm 1:26-27 egy érv szerint el van helyezve
a bálványimádás egy nagyobb összefüggésébe. Pogány templomi kultikus prostitúcióban férfi, nő
és fiatal fiúk is részt vettek, ami megszokott volt akkoriban. Továbbá olyan érvről is lehet olvasni,
hogy mivel homoszexuális emberekről van szó, így az lett volna természetellenes, ha
heteroszexuálisokkal folytatnak intim viszonyt, mivel nem ez felel meg orientációjuknak. Felvetik
Pállal kapcsolatban, hogy nem ismerhette a modern tudomány eredményeit és nem volt fogalma a
homoszexuális orientációról, ellenkező esetben más álláspontot képviselne. Az 1Kor 6:9-10-zel
kapcsolatban nem tisztázott, hogy vajon a "passzív" és "aktív" partnerekre utal, akik homoszexuális
kapcsolatokban vannak, vagy másra. Nem világos még, hogy vajon a gond önmagában a
homoszexualitás, vagy a szexuális szabadosság és prostitúció. Két kifejezés bír itt döntő jelenséggel,
a malakoi és az arsenokoitai. Pál külön fogalmat is alkotott a homoszexualitásra, ami annak jele,
hogy nagyon komolyan vette a témát.
Kulcsszavak: homoszexualitás, orientáció, magatartás, Szentírás, Pál
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1. Genezis 19,1-17
1.1 Erőszakos homoszexuális közösülés, mint a totális megalázás és a hatalom szimbóluma?
Bizonyos vélekedések alapján Szodoma férfijai szexuális szándékának elvi impulzusa a
hatalomban keresendő, a szexuális aktussal pedig ezt az elnyomást kívánják demonstrálni.164
Férfiaknak más férfiak megerőszakolása megszokott formája volt a megalázásnak és
dominanciának, amit például a legyőzött seregek ellen követtek el az ősi időkben.165 Megalázni
szándékozták az idegeneket azzal, hogy nőkként166 kezelték őket, ám ez jelzi a homoszexuális
tettekre való hajlamot. A vendégszeretet elutasítása is említve van, ami ki van fejezve többek
között a homoszexuális aktusok cselekedetének szándékával a látogatókkal szemben. Gagnon
szerint a vendégszeretet hiánya a homoszexuális erőszakban manifesztálódik.167 Ez a Teremtő
rendjének elutasítása, mivel nincs tekintettel az Isten alkotta, nemek közti különbségekre, a férfi
és nő közti komplementaritásra.168
Érdekes megfigyelni, hogy kik is állnak Lót háza előtt. A 4. vers szerint a legfiatalabbtól a
legidősebbig körbe volt kerítve Lót háza. Nem jellegzetes csoport, hanem egy egész férfi
közösség.169 Ám jobban megfigyelve a szöveget nehéz elképzelni, hogy Szodoma minden
lakója meleg lenne a kifejezés mai értelemében. Annak ellenére, hogy az "egész nép" (Új
fordítású Biblia, 1990) vannak említve, amibe beletartoznak nők és gyerekek is, azt kell
gondolnunk, hogy az író bizonyára egy férficsoportra gondolt. Ennek fő oka, hogy a körülvevő
tömeg egy háborús expedícióra hasonlít, amibe nem illenek bele a gyermekek, továbbá az
"egész nép" kifejezés máshol is előfordul a Bibliában és férfiak csoportjára utal: (2Sám 6,1
2).170 Továbbá Lót lányai el voltak jegyezve két szodomai helybeli férfi által. Ha ők is melegek
lettek volna, akkor nem lett volna igényük az ellenkező nemmel való házasságkötésre. Isten
nyilvánvalóan nem ítélte el Lót felajánlását, mivel ő is és családja is megmenekül.171 Itt egy
globális kifejezéssel van tehát dolgunk és az "egész nép" kifejezés narratív szinten igazolja
Szodoma bűnének jogosságát. Elmagyarázza az okát a város teljes kiirtásának: nem volt elég
igaz ember, hogy általuk meg legyen kímélve a város (Gen 18,32).
1.2 A Biblia más szerzőinek véleménye Szodomáról
Megoszlanak a vélemények afelől, hogy mi is volt Szodoma és Gomora bűne. Megannyi bűnt
említenek és logikus lépés lenne nem csak egy konkrétra koncentrálni.
Az Ószövetség egészében Szodoma és Gomora az extrém bűnösség és romlás szinonimái (Ézs
1,910, 39, Jer 23,14, Ez 16,4458) és a mennyei ítéleté (Deut 29,23, Ézs 13,19, Jer 49,18,
50,40). Ezékielnél gőg, túlsúlya az ételnek, virágzó bőség, a szegényeket és nélkülözőket nem
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támogatták. Ámósz figyelmezteti Izraelt, hogy úgy fog járni mint Szodoma és Gomora, az okai:
A szegény elnyomott, a nélkülöző szétzúzott (4:1) és még sorolhatnánk tovább.
Az Újszövetségben Krisztus gyakran hivatkozik Szodomára "és kevésbé gyakran" Gomorára
annak érdekében, hogy figyelmeztesse az embereket Isten küszöbön álló haragjára és hogy
megvilágítsa szívük keménységét (Mt 10,1415, 11,2324, Lk 10,1012, 17,2630.)172
Júdás levele hozzáad egy fontos intuíciót a hetedik fejezetben. Ami Szodomában történt az
világosan egy óva intő történet. Ők egy példája azoknak, akik megkapták Isten ítéletét. Péter is
ehhez hasonlót állít (2Pt 2,610). Júdás levele pedig világossá teszi, hogy istentelenségük
magában foglalta a szexuális erkölcstelenséget is. Esetük egy figyelmeztetés: Isten nagyon
komolyan veszi a szexuális bűnt. Kihangsúlyozza még szexuális vágyakozódásaik perverzitását
is: természetellenes vágyakozásokat űznek, szó szerint "idegen testet".173 Szexuális kapcsolatra
vágytak a Lótnál lévőkkel. Az "idegen test" kifejezés "szarkosz heterasz" szó szerint úgy
fordítandó, hogy "más test/hús". Jobb a "más testet" mint utalást tekinteni az olyan férfira, aki
férfival hál nő helyett "mint a mózesi törvényben Leviticus 18 és 20ban". Valószínű az a
következtetés, hogy a "más test/hús" a homoszexuális aktivitás bűnét jelöli.174
1.3 A "yada" ige jelentése
A "yada" (megismer) 943szor fordul elő az Ószövetségben, ebből viszont csak 10szer van
szexuális töltete. A "yada" jelentheti egyszerűen a másik megismerését inkább, mint szexuálisan
ismerni őket. Ez a szexuális jelentés máshol is megtalálható a Bibliában, például Gen 4,1ben
"a férfi ismeri feleségét", vagy Lk 1,34: "nem ismerem a férfit". Ám világossá válik mind a
tömeg agressziójából, mind pedig Lót próbálkozásából, hogy lányait ajánlotta nekik
alternatívaként, hogy a tömeg jóval többre gondolt az egyszerű beszédnél. Lót elutasítása és
szűz lányainak tragikus felajánlása után a tömeg még engedetlenebb lett. Bár az angyalok
közbelépése miatt nem tudták végrehajtani tettüket, mégis eleget tettek, hogy kiérdemeljék
népszerűtlen hírnevüket.175
1.4 Konklúzió Bír 19-el összevetve
Egyik igerész sem hangsúlyozza a homoszexualitást. Nem ez a lényegük. Másfelől viszont
annak érdekében, hogy illusztrálva legyen Szodoma nagy bűnössége Gen 19ben és az aljasság,
ami Izraelben történt Bír 19ben, a történetek belefoglalják a homoszexuális természet tetteit.
A vendégszeretet elutasítása ki van fejezve többek között a homoszexuális aktusok
cselekedetének szándékával a látogatókkal szemben. Önmagukban a héber kifejezéseket, amik
használva vannak "al tare’u" (ne tedd ezt a gonosz dolgot, Gen 19,7) és Bír 19,23ban, úgy mint
a "lo ta’asudevar hanevalah hazzot" (ne cselekedd ezt a bűntettet), alkalmaznak minden
elítélendő tettre és így tehát megannyi kontextusban. Mégis a két történetben a kontextus
világosan a szexuális tettek felé orientálódik, mióta a vendéglátó felajánlja, hogy átad egy nőt
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a férfi helyett, ami kisebbik gonoszságnak tűnik. A homoszexuális intenciói a lakosságnak
ezeken a helyeken részei azoknak a dolgoknak, amik rosszallva vannak.176
Ha korlátozni akarjuk magunkat a két szöveg tartalmára, miközben analizáljuk a
homoszexualitás kérdését, három177 tanulságot vázolhatunk fel. Az 1. hogy ezek a szövegek
felismerik a homoszexualitás létezését. Nem csak külföldön, hanem Izraelben is jelen van. Ám
nem kellene ezekbe a történetekbe beleolvasnunk a mai formában ismert homoszexualitást. E
szövegekben nincs szó olyan emberekről, akiknek jellegzetes vagy kizárólagos vonzódása van
saját neme tagjai iránt. Ahogy hangsúlyoztuk, nem hívhatjuk homoszexuálisnak Szodoma teljes
lakosságát. Gibea gonosz férfijait sem nevezhetjük homoszexuálisoknak, mióta
megerőszakoltak egy nőt. Ezekben a szövegekben a homoszexualitás korlátozva van egy
egyszeri epizódra. Nem úgy értendő, mint vágy vagy mint lényeges vonása a pszichének. A 2.
tanulság, hogy ezek a történetek elítélik a meleg aktusokat. Ez egy Lényeges eleme a bibliai
tanításnak erről a témáról. A kérdés nem az, hogy létezette homoszexualitás az Ószövetségben
és tudomásuk volte róla, hanem hogy mit mondanak a bibliai történetek a homoszexualitás
akkori típusáról. Megfigyeltük, hogy a két szövegben a szándékot, hogy homoszexuális tetteket
kövessen el valaki, világosan el van ítélve. A 3. tanulság vonatkozik a meleg tettek
komolyságára. Mindkét történetben a vendéglátó gonosz cselekedetnek vagy aljasságnak
minősíti a lakosok szándékát. Felajánlja nekik saját szűz lányait inkább, mint egy férfit. Bír 19
nél a lévita feleségének felajánlása mutatja, hogy az írónak egy férfi megerőszakolása
komolyabb, mint a vendéglátás megsértése. Ezeknek a szövegeknek pedagógiai szerepük van
az olvasó számára azzal, hogy megbélyegezi az elítélendő tetteket, amiket leír. Ragaszkodnak
az áthaladó idegen védelméhez. Megragadják közben az alkalmat arra is, hogy megbélyegezzék
a meleg tetteket és a nők megerőszakolását. Ezekre a tettekre úgy tekintenek, mint
kicsapongásra. E történetek szintén megbélyegzik a betelepült idegen teljes beillesztésének
megtagadását.178
2. Dávid és Jonatán
2.1 1Sám 19,1
Itt olvashatjuk, hogy Jonatán kedvelte Dávidot. Ez szó szerint azt jelenti, hogy "örömét/kedvét
leli" Dávidban. Tudomás van arról, hogy ennek a kifejezésnek van erotikus dimenziója, mint
Gen 34,19ben. Ennek ellenére ugyanez a kifejezés többször van használva egy nagyobb és
neutrálisabb értelemben, mint a következő esetekben: (4Móz 14,8, Zsol 18,20). 1Sám 18,22
ben Saul szolgái azt mondják Dávidnak, hogy a király "örömét leli" benne, onnantól kezdve,
hogy lányához adja őt megházasodni. 2Sám 20,11ben Joáb fiai olyat kérdeznek, hogy bárki is
"leli örömét", vagyis egyetért Jóábbal, annak követnie kellene őt. Ez 18,32 szerint az Úr "nem
leli örömét" a bűnös halálában. 2Krón 9,8 is érdekes és így tovább. 1Sám 19,17 kontextusában
semmi sem engedi nekünk, hogy erotikus jelentést lássunk az "örömét leli benne"ben.179
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2.2 1Sám 18,4
Jonatán úgy tűnik, hogy olyan gesztusokat tesz, amit sok olvasó erotikus jelentésként értelmez.
Leveszi ruháit és vértjét, hogy Dávidnak adja. Egy nagyobb elbeszélési kereten belül láthatjuk,
hogy Dávid már Jonatán helyébe lépett. Ez olyan mintha Jonatán átruházná előjogát Dávidnak,
beleértve azt is, hogy kövesse apját a trónon. Jonatán gesztusának így politikai dimenziója van,
ahogy sok szerző is megjegyezte. A fegyverzet átadása Dávidnak az ókori keleten a
megajándékozott feljebbvalóságát fejezi ki.180 Az ilyen politikai szövetséget gyakran fejezi ki
a kor irodalma és a Biblia a szerelem nyelvén, például Kir 5,15ben. A barát szó helyén itt az
"oheb" áll, ami szinonimája az "ahab"nak, vagyis a szerelemnek.181 Olyan közel kerülnek
egymáshoz, hogy az egyik olyanná válik, mint a másik.182 Ez a szövetség megmagyarázza,
miért áll rendszeresen Dávid oldalára apja ellen. Kezdettől fogva a szeretetnek, amivel viseltet
Dávid iránt, fontos teológiai és narratív jelentősége van.183 Szövetséget köt egymással Jonatán,
aki a törvényes örökös és Dávid, aki az Isten választotta.184 Ez az irány, amit történetük vesz
1Sám 23,17 óta, amióta Jonatán azt jelenti ki Dávidnak, hogy "te fogsz uralkodni Izráel felett.
Én pedig szolgállak majd".
Milyen szerepet játszik a homoszexualitás?
2.3 1Sám 20,40-21,1
Dávid elhagyja búvóhelyét és pár pillanatot Jonatánnal tölt, kétségtelenül sietség nélkül.
Némely gesztusát a 2 barátnak abban a kontextusban kellene néznünk, amit eddig tárgyaltunk.
A 41. vers alapján Dávid leborult előtte, megcsókolták egymást és hangosan zokogtak. A héber
nisheq azt jelenti, hogy "csókot adni". Első nézésre nyilvánvaló lenne következtetni arra, hogy
a két férfi, akiről tudjuk, hogy szeretik egymást, csókot adnak egymásnak, ami erotikus gesztus
lehetne. Ezért az értelmezésért folyamodhatnánk az Énekek Énekéhez 1,2 és 8,1, ahol ugyanaz
az ige erotikus értelemben van használva. Másfelől viszont vizsgálnunk kell a kontextust
szorosan. Először abban a momentumban vagyunk, amikor két barát el fog válni egymástól,
mivel a helyzet túl veszélyes Dávid számára. Így a búcsúvétel kontextusában vagyunk. Tudunk
egy hasonló jelenetről az Újszövetségben, amikor Pál búcsút vesz Efézus vénjeitől. Sírnak és
forrón ölelik Pált és csókolják (Csel 20,3638).185 A leborulás, ölelés és csók gesztusai szintén
ismertek az Ószövetségben, amikor Mózes és apósa köszöntik egymást (2Móz 18,7). A mai
olvasó erotikus gesztust vagy legalábbis utaló gesztust lát abban, amikor két férfi megcsókolja
egymást és belép a sátorba. A két jelenet összehasonlítása mutatja, hogy Mózes és Jetró még
messzebb mennek, mint Dávidék, és senki sem tekinti őket melegeknek. Csókolgatás és
zokogás látható József és testvérei történetében is, amikor újra egyesültek Egyiptomban (Gen
45,1415). Ezek a példák oda vezetnek minket, hogy semmilyen erotikust ne gondoljunk Dávid
és Jonatán búcsúvételébe.
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2.4 2Sám 1,26
E szöveg kontextusa a gyász. Dávid panasza 2Sám 1ben felidézi ragaszkodását Jonatánhoz de
Saulhoz is. "Szeretettnek" és "csodásnak" nevezi őket a 23. és 26. versben. A 26. vers Dávid
szeretetéről beszél Jonatán irányába: egy szeretetről, ami nagyobb, mint egy nő iránt érzett. Itt
is arról van szó, amire már utalás történt, vagyis, hogy a szövetség a Bibliában gyakran a
szerelem nyelvén van kifejezve. A latin Vulgata tradíciójának egy része hozzáadja a szöveghez
ezt: "ahogy az anya szereti egyetlen gyermekét, úgy szerettelek én téged." Az ókori örmény
Targum fordításnál Jonatán szeretete Dávid iránt többet ért két nő szereteténél. Ezek az
újraolvasások mutatják, hogy ez a kifejezés maga után vonta az olvasók figyelmét, akik meg
akarták magyarázni. Nem lenne meglepő, ha el akarták volna kerülni a helytelen értelmezést.
Az említett nő szeretete lehet egy feleség szeretete férje iránt, vagy egy anyáé gyermeke iránt.
A szeretet "ahavah" kifejezése, ami itt használva van, elég gyakori. Nincs korlátozva egy hitvesi
szeretetre (Hós 3,1), de utalhat Isten szeretetére is népe iránt (Jer 11,4, 31,3) és fordítva (Deut
6,5), valakinek az országa iránti szeretete, a szolgáé mestere iránt (2Móz 21,5), Isten embereié
az idegen iránt (Lev 19,34) és így tovább.186
Minden szövegnél Dávid és Jonatán esetében semmi sincs, ami arra késztetne minket, hogy
meleg jelentést lássunk kapcsolatukban.
3. Leviticus 18,22 és 20,13
3.1 Utálatosság
Leviticus erős nyelvezetet használ a homoszexuális magatartás megbélyegzése és vádolásakor,
mivel utálatosságnak nevezi azt. Mózes harmadik könyvén kívül a héber "to ebah" 43szor
fordul elő Ezékielnél és 68szor az Ószövetség maradék részeiben, legtöbbször a különösen
súlyos bűnök tekintetében. Nem redukálhatjuk a "to ebah" kifejezést puszta társadalmi tabu
vagy rituális tisztátalanság szintjére. A kifejezés rendszerint kifejez valamit, amit az Úr megvet.
Hat dolog van, amit utál az Úr, mondja Példabeszédek könyve, és hét dolog, ami utálatos
számára (Péld 6,16 és Deut 12,31).187 Az utálatosság kifejezést gyakran használják a
bálványimádás leírására és sokan emiatt arra következtetnek, hogy ezek a versek nem tiltják a
meleg magatartást általánosságban, hanem csak a kultikus prostitúciót, ami össze van kapcsolva
a pogány templomokkal.188 Ám a körülvevő versek a 18. és a 20. fejezeteknél megtiltják a
szexuális bűn más formáit is, amelyek általánosak a természetben, mint a vérfertőzés,
házasságtörés, állatiasság. Egyik sincs ezek közül kapcsolatban a pogány templomokkal vagy
bálványimádással. Ezek a dolgok erkölcsileg rosszak, függetlenül attól, hogy ki műveli azokat
és hol történnek.189
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3.2 Ószövetség és Újszövetség viszonya
További utálatosságok Isten előtt a sertésevés, tömjénnel való visszaélés, és menstruáció alatti
szexuális közösülés. Ama dilemmánál, hogy ezt a szöveget irányadóvá tegyük a hit számára,
előjön a többi tiltáshoz való viszonyunk. Mivel például két különböző anyagból készült ruhát
szintén tilos volt hordani, két különböző maggal nem lehetett bevetni a földet. Sok ilyen
parancsot nem tett irányadóvá az egyház.190 Krisztus maga mondta, hogy nem azért jött, hogy
eltörölje akár a legkisebb darabját a Törvénynek (Mt 5,1718). Az Ószövetség betöltéséről
beszélt, de sohasem az alkalomszerű elosztásáról. Minden étel tisztának lett bejelentve (Mk
7,19, Csel 10,811,8), a szent napok szabadon választhatókká váltak (Róm 14,56) satöbbi. Ez
távol áll attól, hogy azt feltételezzük, hogy a nem tetsző részek Leviticusban automatikusan
félrerakhatóak. Pál is a törvény mellett áll ki Gal 3,24ben. Őszintén szólva semmit sem lenne
szabad félrerakni az Ószövetségből. Még az idejétmúlt áldozati rendszer is tanít nekünk ma a
spirituális istentisztelet természetéről és az igazi tanítványságról (Róm 12,12.)191 Ahogyan
Jonathan Klawans megjegyzi a The Jewish Study Bibleben, a rituális tisztátalanság és az
erkölcsi tisztátalanság két analóg, mégis eltérő kategóriák. A tisztaság továbbra is fontos az
Újszövetségben, de kizárólagosan erkölcsi kategóriává válik. A tisztaság azokra az aktusokra
vonatkozik, amelyek erkölcsileg tiszták az Úr szemében, ezért van az, hogy Lk 8ban a
menstruáló asszony hite fontosabb a tizenkét éve tartó vérzésénél 4348. Lev 18. és 20. szexuál
etikája egyértelműen újra meg van erősítve az Újszövetségben. Továbbra is bűn a házasságtörés
(Mt 5,2730), vérfertőzés (1Kor 7,2), (1Tim 3,2). Meglepő lenne a meleg praktika tiltására
nézve, ha az érvénytelenítve volna, amikor a többi szexuáletika nincs, főleg annak
tekintetében, hogy az azonos nemű magatartás témája teremtő rendben gyökerezik.192
3.3 Halálbüntetés
Ez a halálbüntetés tolerálhatatlan a modern kor érzékenységének. Szükségszerű olvasni és
értelmezni ezeket saját kontextusukban. Figyelembe kell vennünk, hogy a mózesi törvény az
Újszövetség által betöltetett, tehát a büntetés rendje nem érvényes. De ahogy említettük, Isten
erkölcsi akarata e tekintetben nem változott, tehát a homoszexualitást joggal nevezhetjük
bűnnek.193
Lev 15, 24 szerint a férfi, aki feleségével hál annak periódusa alatt az, csak egy enyhe
tisztátalanságot von magára, ami 1 hetes tisztátalanságot kreál. Hogyan magyarázza valaki a
kétségtelen ellentmondást a: Lev 15, 19,24 (1 nap tisztátalanság a nő és egy hét a férfinak),
valamint a Lev 20, 18 (halálbüntetés mindkettőnek) között? Lev 20ban minden tiltott szexuális
reláció szándékozottan van kifejezve, míg a testi nedvek Lev 15, 1932ben spontán
következnek be és így akaratlanul. Következetesen Lev 15,24 egy előre nem látott
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menstruációra tekint, ami váratlanul jön a szexuális reláció alatt vagy után, míg Lev 20, 18
megfontolt közösülésre fókuszál a nő periódusa ellenére.194
Pontosan a szankciók nagy szigorúsága az, ami félelmet okoz a bűnös szívekben, akik nem
lesznek képesek köznapivá tenni aktusukat, félelemből önszántukból meggyónják vétküket a
papoknak. Mivel így tesznek, transzformálják a szigorú büntetést valami könnyebbe, ahogy az
látható Lev 5,5 és 2026ban. A szigorú büntetés, ami fenyegeti a titkos gonosztevőket,
háborgatja lelkiismeretüket olyan ponton, hogy inkább hajlanak arra, hogy kiszabadítsák
magukat annak súlyától azzal, hogy megvallják a vétket és elszámolnak a Törvény által
megbízott büntetéssel. Ezek a büntetések nem végrehajtottak, hanem inkább felcseréltek a
kegyelem aktusa által és ellensúlyozás által. Ez jótékony a bűnös és az egész közösség számára
is, megszabadulva egy vétektől, ami nem volt orvosolva.195
3.4 Milyen bűn van elítélve ebben a két versben?
Leviticus ugyebár részletezi, hogyan kellene az izraelieknek élni Isten szent embereiként. A
homoszexualitás fajtájának kérdését illetően, amit tilt, viszonylagosan egyenes. A többi törvény
a szexuális bűn ellen Lev 18ban semmilyen formában sincs korlátozva. Nincs rá utalás, hogy
a vérfertőzés elfogadhatóvá válna, ha két elkötelezett felnőtt között kerülne rá sor. Nincs indíték
a szövegben arra, hogy korlátozza a homoszexualitás elleni tiltást, mint ahogy bármelyik más
szexuális bűnt sem. Döntően a bűn e két versben olyan módon van leírva, ami visszapillant a
teremtett rendre. A szöveg nem beszél öregebb emberről és fiatalról, hanem a férfi nemi
nyelvezetét használja, előírva ezzel, hogy férfi nem hálhat úgy férfival, mint nővel. A "mint
nővel" kifejezés jelentős. Feleleveníti Gen 2t, ahogy Isten az első nőt a férfiből alkotta hogy
segítője és egyedi kiegészítése lehessen. Annak oka, hogy a meleg magatartás el van tiltva a
mózesi törvényben, és amiért ezek a tiltások jogerősen vannak megállapítva az, hogy a férfi
arra lett tervezve, hogy nővel közösüljön, nem másik férfivel. Ugyanígy a meleg magatartás
elítélései nem redukálhatók le az zsarnokság kategóriáiba. Végül is mindkét félre érvényes a
halálbüntetés. Ha a meleg nemi erőszakról lenne szó, akkor "egy gazda, egy hódító sereg vagy
erőszakos tömeg kezében" csak az agresszort ítélték volna halálra.196 Ahogy Szodománál, itt is
a teremtett rend semmibevétele, ha férfi férfival szeretkezik.197
4. Rómaiakhoz írott levél 1, 18-32
4.1 Pál álláspontja - Főbb interpretációk
1. Pál nem ítéli el a homoszexuális relációt, mint olyant, hanem inkább a kizsákmányolást, ami
bele van foglalva a mester és a szolga relációiba, vagy a fiatal és felnőtt között (pederasztia),
vagy prostitúcióba. (Scroggs).198
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2. Pálnak nem volt tudomása a szexuális orientáció különbözőségéről, amelyben az egyiknél az
embernek nincs választása, a másik pedig a szexuális magatartás, aminél van. Pál nem tudott
semmit a modern pszichoszexuális ismeretekről, a melegekről, akiknek orientációja már élete
elején rögzítetté válik. ha heteroszexuális viszonyuk lenne, akkor természetükkel ellentétesen
cselekednének, elhagyva, feladva vagy kicserélve természetes szexuális orientációjukat
olyanra, ami természetellenes számukra.199
3. Pál megvédi a férfi státuszát. A görögrómai kultúrában meghonosodott modell alapján a
férfinak dominálnia kell szexuális partnerét. Ennek elvesztése a meleg relációban "az áthatolt
személy tekintetében" méltóságának elvesztésével járna. Ugyanígy a meleg nőknél, ha az egyik
dominálja a másikat azzal ellenszegül e modellnek, ami nem lehet helyes. Az apostol így
szembeszáll az e fajta relációkkal (Brooten).200
Bernadette Brooten, aki könyvet írt az ókori leszbinizmusról, és aki maga is leszbikus, sok
érvelést kritizált a kizsákmányolás, pederasztia és az orientációval kapcsolatosan. Szerinte Pál
úgy hihette, hogy a "tribadok/tribades" (az aktív, női partnerek a női homoszexuális
kötelékben), az ókori "kinaidoi" (a passzív férfi partnerek a homoszexuális kötelékben) és más
szexuálisan el nem fogadott személyek ilyennek születtek és mégis elítélte őket, mint
természetellenest és szégyenletest. Szerinte Pál arra használta a felcserélés kifejezést, hogy
utaljon arra, hogy az emberek tudtak az univerzum természetes szexuális rendjéről és
hátrahagyták azt, továbbá olyannak látta Pált, aki elítélte a homoeroticizmus minden formáját,
mint az emberek természetellenes aktusait, akik elfordultak az Úrtól.201
Louis Crompton, egy meleg és úttörő férfi a meleg kutatásokban, könyvében, a Homosexuality
and Civilizationben állítja, hogy Pál vagy más zsidó író ebben a periódusban sehol sem céloz
az azonos nemű kapcsolatok legcsekélyebb elfogadására sem semmilyen esetben sem. Az
eszme, hogy a melegek megválthatók kölcsönös odaadással, teljesen idegen Pál, bármilyen
zsidó vagy korai keresztyénnek.202
Ez a szöveg elsődlegesen nem a homoszexualitással vagy annak moralitásával foglalkozik. A
meleg aktusok csak azért vannak előidézve, mert beleillenek egy nagyobb stratégiába. Róm 1
4nek az a célja hogy mutassa, hogy az Isten általi megigazítás hit által érhető csak el és nem a
törvény praktizálásával.203 Richard Hays szerint Róm 1 ítéletét nem volna szabad a levél többi
része nélkül olvasni.204
Megmagyarázván a nehéz helyzetét a bukott világnak, Pál elmondja, hogyan lett az Istenről
szóló igazság elhallgatva igazságtalanul. A burjánzó emberi romlottság három felcserélés által
látható. Az 1. felcserélésnél 2123 látjuk az emberek gonoszságát abban, hogy a halhatatlan
Isten dicsőségét felcserélték a bálványimádás ostobaságára. Az Istennek való hálálkodás helyett
a nemzetek képeket imádtak, amelyek emberi lényekre, madarakra, állatokra és
csúszómászókra hasonlítottak, de a hatalom, pénz és elfogadás bálványait is, amik nem jobbak.
Az ilyesfajta sötétség a felületes gondolkodásból és ostoba szívből jön (Ézs 44,920).
Másodszor 2425 látjuk az emberek gonoszságát abban, hogy felváltják az Istenről való
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igazságot hazugsággá. A pogányok a teremtményt szolgálták ahelyett, hogy a Teremtőt imádták
volna. Isten átadja őket a tisztátalanságnak "akatharsia", egy kifejezés, ami az Újszövetségben
majdnem mindig összekapcsolható az erkölcstelenséggel, főleg a szexuális erkölcstelenséggel.
Az, hogy Pál nem pusztán rituális tisztátalanságra gondol, világos abból, ahogy használja az
akatharsiat írásaiban (Róm 6,19, 2Kor 12,21, Gal 5,19, Ef 4,19, 5,3, Kol 3,5, 1Thess 2,3, 4,7)
és a "meggyalázván testüket"re való hivatkozás által a 24. versben. A következő lépésnél 26
27 a bűn előrehaladásában Isten átadja a Pogányokat gyalázatos szenvedélyeknek. Ez vezet a
3. szakaszhoz: feladják természetes kapcsolataikat az ellenkező nem tagjaival az azonos
neműekért cserébe. Azok, akik elhallgatják az igazságot Istenről, ami fel lett fedve
természetben, elfedik az igazságot önmaguk lényegéről is. Isten átadta őket egy eltorzult
elmének, ami temérdek igazságtalan gondolatot, viselkedést és tettet produkál, amik miatt az
ítélet halál. Olyan dolgok iránt kezdünk sóvárogni, amikre természet szerint nem vagyunk
tervezve.205 Pál az emberi nem bűnre hajló természetét írja le, a homoszexualitást tünetként
kiemelve.206 Isten haragjának van egy jelenkori kifejeződése is a bűn ellen. Isten haragja úgy
nyilvánul meg, hogy: megadja, amire vágyunk. Ez az ő jelenkori ítélete a bűn ellen. Isten nélküli
valóságot akarunk, Ő pedig ízelítőt ad nekünk belőle.207
A meleg magatartás mint az emberi istentelenség következménye, ami a bálványimádás forrása,
ki vannak fejtve az emberi tett és a mennyei reakció rímpár hármas ismétlése alapján:
 a
18. vers az értekezés bevezetése,
- 1921 a gonosz gyökerei: istentelenség,
- 2223 az emberei tett (bálványimádás),
- 24. a mennyei reakció,
- 25. emberi tett  bálványimádás,
- 2627 mennyei reakció,
- 28a. emberi tett,
- 28b31  mennyei reakció,
- 32 konklúzió.
Minden emberi tett megismétli az előzőt, de egy új formában. Ugyanígy, a mennyei válasz 26
27ben a 24. pontosítása, 28b31 a 2627 kiegészítése.208
Még ha Pál nem is használta a mi modern szókincsünket, ítélete így is ugyanaz. A meleg
magatartás egy bűn, aminél nem az számít, hogy ki praktizálja, vagy mi motiválja abban, hanem
ez az aktus önmagában, mint igazság elhallgató felcserélés ellentétben áll Isten tervezésével.209
4.2 "Természetellenes"
A "természetellenes" kifejezés a görög "para physin" megfelelője. E kifejezést rendszerint arra
használták az ókori világban, hogy a szexuális aktivitás deviáns formáiról beszéljenek, főleg a
meleg magatartásról. Vannak példák a "para physin"re, hogy azt hivatkozásként használják a
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meleg gyakorlatra a különböző írók, mint Platón, Plutarchos, Filó és Josephus. A sztoikus
filozófusok hasonlóan alkalmazzák ezt a kifejezést.
Amikor Pál szabálytalannak találja a meleg magatartást, amiért az természettel ellentétes, ez
nem olyan, mint elítélni a néma embert, amiért kezeivel beszélnek "természetellenes" módon,
mivel erről nem beszél a teremtés elbeszélése. Ezzel szemben Genezisnek sok mondanivalója
van a férfinő kiegészítettség természetéről. A meleg gyakorlat bűnös, mivel megsérti a
mennyei tervezést a teremtésben. Pál logikája szerint a férfi és nő aki elkötelezett az azonos
nemű szexuális magatartásban (még ha igazi érzelmeik és vágyaik is vannak) elhallgatták Isten
igazságát igazságtalanságban. Felcserélték a férfinő kapcsolatok összeillőségét azokra, amik
természettel ellentétesek.210
A "természetes" jelző jellemezhet olyan aktusokat, amelyek harmóniában vannak egy adott
csoport szociális egyezményeivel, mint a törvényhozói testület esetében.211 Így a görögrómai
kultúrában a domináns és alárendelt közötti kapcsolat inkább alapozta meg a morális normát,
mint a férfi és nő közötti. Egy szexuális reláció "természetellenes" volt, ha az nem respektálta
ezt a normát. Egy házaspárban a férfi volt a domináns és egy kapcsolat, amiben elvesztette ezt
a pozíciót, az "természetellenesként" volt tekintve, mivel nem respektálta az alapvető felépítését
a kozmosznak, ami elrendelte a férfi felsőbbrendűségét. Egy leszbikus kapcsolat mindig
"természetellenes" volt, mert a nő felcserélte passzív és engedelmes szerepét olyasmire, ami
domináns és aktív. Sokan állítják, hogy Pál a görögrómai kultúrához tartozott és ebben a
kontextusban kell őt kezelni. Pál írásában találunk kijelentéseket, amelyek nehezen
kompatibilisek a görögrómai vízióval a szexualitásról. 1Kor 7ben a házastársak jogai a másik
teste iránt pontosan kölcsönös és egyenrangú.
Nem tagadhatjuk, hogy Pál miközben megvédi az egyenrangúságát és méltóságát a férfinek és
nőnek, tulajdonít mindkettőnek egy egyéni hivatást és szerepet az összekapcsoláson belül. Nem
hezitál megerősíteni 1Kor 11,3ban, hogy a férfi a feje a nőnek és emiatt a nőnek nem kellene
szégyent hoznia rá, hanem dicsőségének kellene lennie.212 Amikor Pál utal Krisztus és az
egyház viszonyára, hogy a férfi és a nő házasságbeli helyzetét leírja, érthetővé válik, hogy a
főség a feleség szeretetének parancsában foglaltatik. Ez magába foglalja természetesen azt is,
hogy a férfi gondoskodik felesége szükségleteiről, az ő jóléte cselekedeteinek rugója, érte
munkálkodik, kívánságait, igényeit figyelembe veszi, adott esetben gondozza is őt, miként
Krisztus az egyházat kegyelmében hordozza.213 Gen 2,1825ben, amire Pál hivatkozik 11,7
12ben, a feleség a férj dicsősége abban a precíz értelemben, hogy a feleség tiszteli őt. A feleség
az ő öröme és forrása büszkeségének a pótolhatatlan kiegészítettség miatt, amit a feleség hoz
neki. Ez a kiegészítettség le van fordítva a híres szójáték által az "ís" és "issá" között Gen 2,23
ban. A nő lesz Isten dicsősége azzal, hogy a férfi dicsősége próbál lenni, ahogy csak lehetséges.
Ez a kiegészítettség ami Gen 2ből van, megtalálható 1Kor 11,1112ben.
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5. Korinthusiakhoz írott első levél 6,9 és Timóteushoz írott első levél 1,10
5.1 Kikről van szó?
Két görög szó értelméről van szó, ami vita tárgya, vitatott. E két kifejezés a "malakoi" és
"arsenokoitai". Egyesek szerint a "passzív" és "aktív" partnerekre utalnak, akik homoszexuális
kapcsolatokban vannak, vagy homo és heteroszexuális prostituáltakra. Nem világos még, hogy
vajon a gond önmagában a homoszexualitás, vagy a szexuális szabadosság és prostitúció.
Némelyek fiúkat kizsákmányoló emberekre gondolnak.214 Mások állítják, hogy a szavak
minden olyan emberre utalnak az ókori világban, akik túlságosan nőiesnek, passzívnak vagy
szenvedélyei által kontrolláltnak nézett ki. Más érvelések megegyeznek abban, hogy 1Kor 6 és
1Tim 1 elítélései nem beszélnek elkötelezett, megegyezésen alapuló azonos nemű
párkapcsolatokról, mint ahogy ezt ma gondoljuk.215 Ám Pál, ha engedélyezni akarta volna az
elkötelezett azonos nemű párkapcsolatokat, akkor nem használt volna egy homályos módot erre
a radikális változás bevezetésére. Használhatta volna a "paiderastes" kifejezést, ha ez lett volna
a célja. Hasonlóképpen, ha azt akarta volna tudatni olvasóival, hogy csak a homoszexualitás
kizsákmányoló formáira utal, akkor nem alkotott volna egy kifejezést a mózesi törvény egy
darabjából, ahol minden szex, beleértve a férfi férfival is tiltva van.216
Az English Standard Version kombinálja a két kifejezést egybe "férfi, aki homoszexualitást
gyakorol", a legtöbb angol Biblia, bár nem mind, különkülön mutatja be a két szót. A 400 éves
King James verzió kivételével, ami szépítő kifejezésben írja le a bűnt "önmagukat férfiakkal
megbecstelenítők", minden modern verzió határozottan kapcsolatba hozza az "arsenokoitai"
kifejezést a meleg magatartással (amire a King James is kilyukad). A másik kérdéses szó, a
"malakoi" már nincs ilyen egységesen kezelve ám a legtöbb angol fordításra tekintve láthatjuk,
hogy az egy olyasfajta bűn, ami kapcsolatba hozható a homoszexualitással.
5.2 "Arsenokoitai"
Erre a kifejezésre nincsenek példák a rendelkezésünkre álló görög irodalomban, ami előbb
használta volna e kifejezést, mint Pál 1Kor és 1Timben. Bizonyára Pál Lev 18 és 20
homoszexuális magatartás elleni tiltásaiból alkotta a kifejezést. A szó a férfi "arsén" és ágy
"koité" keveredése és szó szerint úgy fordítható, hogy: "aki férfivel hál" (miskab zakur). 217 Ne
felejtsük el Pál hátterét: zsidó volt a Benjámin törzsből, akinek a híres Gamaliel volt a mestere,
és aki atyái törvényeinek legszigorúbb módszerével volt oktatva Csel 22,3, Fil 3,56. Nagyon
ismerte az Írásokat. A melegteológia szerint Pál prostitúciót218 ért alatta, ám olvasva Lev. 18,22
és 20,13at, világossá válik 1Tim 1,910ből, hogy amikor Pál az "arsenokoitai"ról beszél,
akkor átfogóan azokra a bűnökre gondolt, amiket tiltott Leviticus. A kifejezés etimológiájából
és gyökereiből biztosak lehetünk abban, hogy az "arsenokoitai" az alapvető értelmezést
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hordozza: "férfi, aki más férfivel szeretkezik". A legjobb fordítások, amik értekeznek az
aktivitás fogalmáról, az "arsenokoitai" azokra a férfiakra utal, akik elkötelezettek a meleg
magatartásban.219
5.3 "malakoi"
Ami a "malakoi" kifejezést illeti, a kifejezés jelenthet enyhét/puhát, mint enyhe öltözködést Mt
11,8, Lk 7,25, vagy nőies férfit, vagy olyan férfit, aki át hatolva más férfi által úgy, ahogy a nő
lenne. A lista 1Kor 6ban nagyon fontos: Pál itt azokat az eltérő típusú embereket írja le, akik
"hacsak nem bánják meg" ki lesznek zárva Isten országából. Négy szexuális bűnnel
kapcsolatos, amiből kettő különösen a homoszexuális magatartásra utal.220 A házasságtörők
"moichoi" és a homoszexualitást gyakorló emberek között "arsenokoitai" elhelyezkedve, a
"malakoi"nak vonatkoznia kell valamilyenfajta erkölcstelen szexuális nemi kapcsolatra. 221 A
"malakoi" és az "arsenokoitai" kifejezések a homoszexualitásra vonatkoznak. Ezek más
bűnökkel kerülnek egy sorba, és a megmentés eszközeként az evangélium neveztetik meg. Pál
azt mondja: „Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek,
és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által. “222
A klasszikus irodalomban a "malakoi"t úgy lehetett használni, mint elítélő kifejezését olyan
férfinak, aki nőies volt, a fiatalabb, passzív partner a pederaszta "férfifiú" kapcsolatban, vagy
férfi prostituáltak hivatkozására. A "malakoi" olyan listában van, ami leírja a szexuális bűn
általános formáit, és ez a kontextus azt sugallja, hogy Pál ezt félreérthetetlen módon alkalmazza,
hogy utaljon a homoszexuális közösülés passzív partnereire.223 Az ókori görög terminológiában
is ezzel a jelentéssel bír.224
A "malakoi" és "arsenokoitai" eme értelmezése beleillik a modern angol fordítások között
fennálló egyezésbe, beleillik az Ószövetség etikájába, továbbá a kiképzésbe, amit Pál kaphatott,
mint zsidó tanuló, és ami a legfontosabb, hogy beleillik Pál érvelésének kontextusába.225
Összefoglaló
Ami a vizsgált igékből egyértelműen megfigyelhető, hogy egyik sem tekint pozitívan a
homoszexualitásra. Függetlenül attól, hogy a mai napig vita tárgyának számít a jelenkori és a
régmúlt idők homoszexualitásának értékelése, mégis jól érezhető a Szentírás üzenete a vizsgált
témával kapcsolatosan. Azonban ez az üzenet nem csak a bűnt és ítéletet foglalja magában,
hanem Isten megigazító kegyelmét is felkínálja az olvasó számára, szexuális magatartástól
függetlenül. Sohasem szabad tehát egyoldalúan szemlélni ezen igékre, hanem az érem másik
oldalát is észre kell venni.
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Absztrakt
Alaptéma. A kutatás azt vizsgálja, hogyan megy végbe a közösségi tanulás egy keresztény
közösségen belül. Az eredeti NCD-felmérés. Christian A. Schwarz evangélikus teológus Natural
Church Development (NCD – Természetes Közösségfejlődés) nevű eszközrendszere a világ 86
országa több mint 70.000 keresztény közösségének felmérése alapján született. Feltárt nyolc
kontextusfüggetlen közösségszervező alapelvet, melyek működése minden keresztény közösség
életében vizsgálható és fejleszthető. Német és angol nyelvű szakirodalommal alátámasztható.
Az NCD folyamata. Az egyes vallási közösségek (plébániák, parókiák, gyülekezetek, lelkiségi
mozgalmak stb.) elvégzik az NCD Állapotfelmérést, hogy megismerjék saját profiljukat, a
közösségi élet nyolc minőségi jellemzőjének működését a saját életükben. A felmérés önkéntes,
anonim: 91 kérdésből álló kérdőív; ötfokozatú skála, az adott állítás személyes relevanciáját
vizsgálja. A felmérés után a fejlődés következik: az NCD eszközeivel a közösség
minimumfaktorát (a leggyengébb minőségi jellemzőt) a tagok személyes, egyéni változásán
keresztül kezdi el javítani a közösség. Az NCD eszközrendszere Magyarországon. Az elmúlt hat
évben az eszközrendszer magyarországi adaptációja végbement, elkészült több mint 50
közösség felmérése, valamint elindult sok közösség fejlődési folyamata. Ilyen átfogó, közösségi
szempontú felmérése még nem zajlott a magyarországi felekezeteknek. A jelen kutatás. Egyrészt
elkészítettem a négy legnagyobb hazai felekezet (római katolikus, református, evangélikus,
baptista) saját profilját. Ezek bemutatása és összevetése a konferencián, leírása pedig a
konferenciát követően megtörténne. Másrészt olyan fejlődési, közösségi tanulási utakat mutatok
be, amelyek a profil által meghatározott minimumfaktor emelésében hatékonyak lehetnek.
Harmadrészt a felmérések tapasztalatai nyomán olyan akadályokat, nehézségeket, potenciális
buktatókat vázolok fel, amelyek előre láthatók, így hatásuk csökkenthető a közösség fejlődési
folyamatában. Távlati cél. A vallási közösségek vizsgálata felveti a kérdést, ezek a szempontok
milyen mértékben lehetnek alkalmazhatók az iskolai közösségek életében. Ennek
megválaszolása a kutatás következő feladata.
Kulcsszavak: közösségpedagógia, személyiségfejlődés, NCD, gyülekezetpedagógia
1. Bevezetés
Tanulmányomban a pedagógia egy speciálisan szűk területének, a gyülekezet vagy
közösségpedagógiának egy területét járom körül. A fogalmi tisztázás szükséges, hiszen, ha
gyülekezetekről beszélünk, akkor döntően protestáns (református, evangélikus, baptista)
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felekezetek közösségeit értjük alattuk. Ha plébániát mondunk, egyértelműen római katolikus
közösségre gondolunk. A parókia a görögkatolikus közösséget jelenti. Épp ezért talán a
közösség szó a legkifejezőbb, amely felekezetektől függetlenül jelöli azt a kisebb vagy nagyobb
vallási csoportot, amelynek tagjai ismerik egymást, vezetőjük van, saját istentiszteleti formát
alakítottak ki, és elkötelezettek abban, hogy hitüket közösségben is megéljék, egymás között a
szeretet kötelékeit erősítsék, és egymást a hitben, istenkapcsolatban előbbre segítsék. [1]
A Természetes Közösségfejlődés (Natural Church Development, NCD) a német evangélikus
teológus, Christian A. Schwarz közösségdiagnosztikai és közösségfejlesztő eszközrendszere,
amelyet ma már a világ nyolcvanhat országában ismernek és használnak – természetesen eltérő
intenzitással, elkötelezettséggel és eredményekkel. [2]
A tanulmány röviden elemzi a közösségek, azokon belül a vallási közösségek jelentőségét, majd
ismerteti az NCD eszközrendszerét és gondolkodásmódjának sarokpontjait. Ezután bemutatja
azt a folyamatot, amelynek révén az NCD eszközrendszere mára a magyarországi keresztény
közösségek számára is elérhetővé vált; végül pedig közreadja és elemzi az NCD
Állapotfelmérésben részt vevő magyarországi katolikus közösségek összesített profilját. Ez
utóbbi elemzés ebben a tanulmányban jelenik meg először publikáció formájában.
2. A közösségekről
Nemcsak a pedagógia tudományának, hanem mindennapi életünknek is alapvető tapasztalata,
hogy másokkal interakcióban, kisebb vagy nagyobb közösségbe tartozva tudjuk leginkább
kibontakoztatni a képességeinket – illetve meglátni, hogy merre vezethet a személyes
fejlődésünk útja. Ha értékrendről, annak megerősítéséről, átadásáról gondolkodunk, szintén
megkerülhetetlen a közösségek szerepének felismerése.
A jól működő közösségek képesek megerősíteni és megtartani az értékrendünkben, képesek
szembesíteni az értékrendünket érő dilemmákkal, és képesek támogatni azok feloldásában. A
jól működő közösség elengedhetetlen mindnyájunk életében. Így vagy úgy mindannyian
törekszünk is arra, hogy tartozzunk valahová. Vannak, akik számára – ez esetben gyerekként,
nem pedig szülőként, ez fontos feltétel! – a család jelenti ezt a megtartó közösséget. Mások a
munkahelyükön találnak összetartó csapatra. Adhat az életünkben ilyen közösséget egy iskolai
osztály vagy annak egy része is. Vagy akár egy sportegyesület vagy hobbikör. Van azonban
néhány mozzanat, amely az előbb említett közösségeket alapvetően megkülönbözteti a vallási
közösségektől.
Az előbbiek egy részére (család, iskola, munkahely) igaz, hogy többékevésbé akaratunkon és
döntésünkön kívül születnek. Valóban „belecsöppenünk” ezekbe a közösségekbe, és keressük
bennük a helyünket, a kapcsolódási pontokat. Nem döntünk tudatosan és megfontoltan arról,
hogy igen, ebbe a közösségbe szeretnék tartozni. A családba beleszületünk; munkát keresünk,
találunk, oda beilleszkedünk; az iskolai osztály többnyire véletlenszerűen jön létre, a diákokat
legalábbis – az esetek túlnyomó többségében – senki nem kérdezi meg arról, kivel szeretnének
egy osztályba kerülni.
Az említett közösségek másik részéhez (sport, hobbi) saját döntésünk alapján kapcsolódunk
ugyan, de ezek a közösségek az emberi életnek csak kisebb szeletét érintik. Nincs kizárva
természetesen, hogy egy kártyapartneri társulás idővel mélyebb barátsággá és a tagok egész
életét átszövő közösséggé alakul, de eredendően nem ez a célja. [3]
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A vallási közösségeknek legalább egy része más metódus szerint születik. (Természetesen sok
esetben előfordul, hogy valaki gyermekként belenő szülei közösségébe, de felnőttként akkor is
meg kell hoznia saját döntését: tagja kíváne maradni annak a közösségnek.) Felnőtt emberek
az esetek döntő többségében személyes döntések nyomán, kényszer és kötelezettségek nélkül
válnak tagjaivá a vallási közösségnek. A személyes és közös döntés pedig végigkíséri a
közösség életét: sokszor kell meghozni azt a döntést, hogy igen, én ide akarok tartozni, igen,
minden nehézség ellenére itt olyan értékeket találok, és olyan mértékben tudok magam is
hasznos lenni, hogy újra és újra döntök: ide tartozom. Vannak olyan közösségek, amelyekben
gyakorlat, hogy a tagok bizonyos időre (egy–öt–tíz évre) elköteleződnek – ám ez az
elköteleződés is önkánt vállalt, szabad döntés eredménye. A másik szempont pedig: a vallási
közösség nem a tagok életének egyegy szűk szeletét érintik, hanem a lelki fejlődés elősegítése,
az egymás közötti szeretetkapcsolatok megélése és egymás Isten felé segítése révén hatással
vannak a teljes személyiségre, annak minden összetevőjére. [4] A következő összefoglaló
táblázat mutatja a vázolt szempontokat.
1. táblázat: Közösségek jellemző vonásai
Szabad döntés
a belépés?
Család
nem
(gyerekként)
Család
igen
(házaspárként)
Munkahely
nem
Iskola
nem
Sportegyesület
igen
Hobbikör
igen
Vallási közösség igen
Forrás: A szerző saját táblázata.

Szabad döntés a
bent maradás?

Személyiség
érintettsége

Vezető léte

igen/részben

teljes

igen/részbe
n

igen

teljes

nem

nem
nem
igen
igen
igen

részleges
részleges
részleges
részleges
teljes

igen
igen
igen
változó
igen

A vallási közösség tehát – legfontosabb létösszetevői szempontjából – minden más közösségtől
különbözik. Nem azt állítom, hogy jobb, eredményesebb, szükségleteket betöltőbb minden más
közösségi formánál, de annyi bizonyos, hogy létrejöttében, működésében, viszonyrendszerében
más, mint a többi. Ha szempontként mindehhez hozzátesszük, hogy vallási közösségről
valójában csak akkor beszélhetünk, ha valamiféle liturgikus szokás, istentiszteleti forma
(szentmise, istentisztelet, közös imádság stb.) is összekapcsolja a közösségbe tartozó
embereket, akkor ez a különbség még szembetűnőbb.
3. A közösségek helyzete ma
Ambivalens világban élünk. Egyrészt felbomlóban vannak a hagyományos közösségek, és az
értékőrzés helyei fogyatkoznak. Egyre többen koncentrálnak a személyiségfejlesztésére,
miközben figyelmen kívül hagyják, hogy az embernek alapvetően kapcsolataiban kell jól
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működnie ahhoz, hogy lelki egészségét megőrizze. [5] Másrészt hazai és tengerentúli kutatások
és könyvek egyaránt alátámasztják, hogy egyre többen szenvednek a magánytól, a kapcsolatok
hiányától. [6]
A kérdés, hogyan lehet működő közösségeket létrehozni, illetve a meglévők működését
segíteni, javítani. Ebben a gondolkodásban a vallási – és a kutatás szempontjából szűkebben: a
keresztény – közösségek élen járnak, hiszen a vallási élet a kereszténység kétezer éves
történetében mindig is közösségekben szerveződött (eltekintve a speciális hivatást kapó néhány
kivételtől – például a remeték életformájától). A keresztény világot folyamatos gondolkodás
jellemzi arról, hogy a közösségek hogyan lehetnek hatékonyabbak. [7]
4. Az NCD eszközrendszere
Számos elgondolás és módszer létezik világszerte, amely a közösségek életével foglalkozik.
Végső soron mindegyik irányzat és metodika ugyanazt a kérdést teszi fel: hogyan lesz egy
vallási közösség egészségesebb? Hogyan tudja egy közösség minél jobban betölteni a szerepét?
Hogyan lesz egy közösség erősebb, megtartóbb, értékeket egyre jobban átadó?
Kutatási területem e módszerek egyike, a németországi evangélikus teológus, Christian A.
Schwarz eszközrendszere, a Natural Church Development (NCD, magyarul Természetes
Közösségfejlődés). [8] Schwarz a kutatás első szakaszában a világ 32 országában több mint
1000 keresztény közösséget vizsgált meg kérdőíves módszerrel, felekezettől függetlenül. Arra
kereste a választ, vannake általánosan érvényes, kontextusfüggetlen alapelvek, amelyek egy
vallási közösség életét, minőségét, működését meghatározzák. Azért így tette fel a kérdést, mert
meggyőződése szerint az elsődleges cél nem egy közösség mennyiségi növekedése, hanem a
minőségi, mélységi fejlődés. Ennek következményeként, másodlagos célként remélhetjük a
közösség mennyiségi gyarapodását. Schwarz nemzetközi, hat kontinensre kiterjedő
felmérésének eredményeképpen meghatározott nyolc minőségi jellemzőt, amelyek mentén
leírható bármely keresztény közösség állapota:
(1) megerősítő vezetés
(2) hatékony struktúrák
(3) ajándék vagy adományalapú szolgálat
(4) szükségletorientált evangelizáció
(5) inspiráló istentisztelet
(6) szenvedélyes lelkiség
(7) holisztikus kiscsoportok
(8) szeretetteljes kapcsolatok.
Tapasztalata szerint ezek a minőségi jellemzők minden keresztény közösségben mérhetők,
vizsgálhatók. Nincs közöttük hierarchikus viszony, a nyolc minőségi jellemző egyformán
fontos egy közösség életében – és a való életben hatnak is egymásra, átfedést is mutatnak
egymással. Természetesen a közösség állapotától függ, hogy melyik minőségi jellemző
mennyire intenzíven, mennyire építően van jelen a közösség életében. Az egyik jobban, a másik
kevésbé jól működik – minden közösség életében másképpen. [9]
A kutatás második szakaszába már a világ 86 országának több mint 70.000 közösségét vonta
be, és a feltárt minőségi jellemzők meglétét és működését vizsgálta és vizsgálja mind a mai
napig (91 kérdéses kérdőív, ötfokozatú skálán kell az adott állításokat a kitöltőnek saját magára
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vonatkoztatnia; az adott közösség harminc meghatározó, felnőtt tagja, valamint a vezető tölti
ki). Minden keresztény közösség, amely elvégzi az NCD Állapotfelmérést, ezt a komplex
adatbázist gazdagítja a saját tapasztalataival.
Természetesen nem Schwarz az első és az egyetlen, aki keresi egy vallási közösség összetartó
szempontjait [10], de a kutatás méretéből fakadóan, valamint komplexitásában és a közösségi
élet teljességét lefedő törekvésében egyedülálló, és részletesebb vizsgálatra érdemes.
Az NCD Állapotfelmérés nyomán keletkező adatokat több szinten érdemes vizsgálni. Egyrészt
minden országban, ahol az NCD eszközrendszerét használják, hivatkozási alapként kialakítják
a nemzeti normát, vagyis az országra jellemző átlagot, amely a felekezeti eloszlást és a területi
tagoltságot is figyelembe veszi. A norma alapját adó adatbázist évente frissítik az időközben
belépő közösségek adataival, és évente újraszámolják. A nemzeti normához viszonyíthatják
magukat a felmérésben részt vevő közösségek.
Az NCD Állapotfelmérés által megismerhető adatokból a nemzeti normán túl kirajzolódik egy
egy közösség saját profilja. Láthatóvá válik, hogy az adott közösségben melyik minőségi
jellemző működik a legerőteljesebben (maximumfaktor), melyik a leggyengébben
(minimumfaktor), illetve a többi hol helyezkedik el egymáshoz képest.
A felmérés után következik a fejlődés szakasza, hiszen az eszközrendszernek nemcsak a profil
megalkotása a célja, hanem az is, hogy a fejlődni vágyó közösségeket segítse ezen az úton. A
fejlesztés praktikusan a minimumfaktorral kezdődik: ahhoz, hogy a közösség egészségesebb
lehessen, először ezzel érdemes foglalkozni. Az NCD eszközöket kínál a fejlődéshez, amelyek
az adott közösségre szabott tréning formájában hozzáférhetők.
A nyolc minőségi jellemzőből öt fejlesztésére már megszületett egy részletes útmutató könyv
és feldolgozási segédkönyv. Ugyanakkor az NCD folyamatában nagy szerepük van azoknak a
képzett munkatársaknak, akik trénerként, coachként kísérnek egy közösséget a fejlődés kezdeti
időszakában. Munkájuknak az is célja, hogy a közösség megtalálja a saját, hosszú távon is
fenntartható útját, és egy idő után kísérő nélkül is képes legyen a fejlődésre. Egyegy tréning
tarthat néhány napig, néhány hétig, vagy akár két évig is – ez az egyéni haladási sebességtől,
lehetőségektől függ. A tréning befejezése után – ideális esetben az első felmérés után 12–18
hónappal – pedig érdemes megismételni az NCD Állapotfelmérést, és észlelni a remélhetően
bekövetkező változást. Ez jó esetben azt jelenti, hogy a közösségi profilban a nyolc minőségi
jellemző más sorrendben helyezkedik el, mint az első felmérés után, de legalábbis a
minimumfaktor megváltozott, azon a területen a közösség növekedést tapasztal. Természetesen
ezzel együtt jár az is, hogy másik minőségi jellemző kerül az utolsó helyre, de a folyamatos
fejlődést épp ez a dinamika tartja mozgásban.
A NCD közösségdiagnosztizáló és fejlesztő folyamatának elemei tehát: (1) A közösség
felkészítése az NCD Állapotfelmérésre (előzetes tájékoztatás, online felület megnyitása,
meghívók kiküldése); (2) Az NCD Állapotfelmérés elvégzése (a résztvevők online felületen
vagy papíron kitöltik az anonim kérdőívet); (3) Az NCD Állapotfelmérés eredményeinek
elemzése (a közösség tagjaival közös értelmezés, megértés); (4) Közösségfejlődési terv
kidolgozása (a minimumfaktor fényében a közös munka feltételeinek meghatározása,
ütemezése); (5) A Közösségfejlődési terv elemeinek megvalósítása (képzett kísérők
segítségével a közösség rendszeres találkozói, egyéni fejlődés, közösségi gyümölcsök); (6) A
Közösségfejlődési terv eredményeinek értékelése (a kísérési folyamat meghatározott pontján –
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egy–másfél év elteltével – a változások értékelése, az újabb NCD Állapotfelmérés
előkészítése).
A felmérés közösségi szinten történik, a fejlődés pedig az egyén szintjén indul. Ennek
értelmében szét kell választanunk az NCD közösségpedagógiáját és egyéni pedagógiáját, hogy
aztán meglássuk, a kettő hogyan találkozik egymással ismét.
5. Az NCD közösségpedagógiája
Az NCD pedagógiájában fontos helyet foglalnak el a következő felismerések, amelyek
alapvetésként szolgálnak a közösségekkel való munkában. [11]
(1) A jó gyökerek jó gyümölcsöt eredményeznek. Ha a közösségek minőségileg képesek
fejlődni, akkor létszámukban is növekedni fognak. Ennek szellemében az NCD eszközei
elsősorban a gyökerekre fókuszálnak. Nem azt tekintik elsődleges feladatunknak, hogy
mennyiségileg növekvővé tegyenek egy közösséget, hanem hogy felszabadítsák és mozgásba
hozzák azt a minőségi növekedési potenciált, amely minden közösségben jelen van.
(2) Az NCD eszközeinek nemcsak az a céljuk, hogy a résztvevők intellektuális tudását növeljék,
hanem hogy az ismeretek mellett segítsenek megtalálni a tudás gyakorlati alkalmazásának
lehetőségeit is.
(3) Egy közösség minőségét alapvetően meghatározza az egyén fejlődése, vagyis ahhoz, hogy
a közösséget jobban működővé tegyék, a tagoknak elsősorban saját személyiségüket,
viselkedésüket, hozzáállásukat kell megváltoztatniuk.
(4) A fejlődés, a növekedés ciklikus folyamatát a következő hat kifejezéssel írja le: megértés –
tervezés – tett – megtapasztalás – észlelés – ellenőrzés – és ismét megértés. Ezeket az elemeket
kell végigvizsgálni és megvalósítani ahhoz, hogy a fejlődés elinduljon, illetve ezeket érdemes
ciklikusan újra és újra ellenőrizni, hogy a fejlődés folyamatos lehessen.
Ha egy közösség eljutott odáig, hogy a közösségi profil létrejött, a minimumfaktor világossá
vált, kezdetét veszi a fejlődés segítése. Ez viszont már egyéni szinten is történik.
6. Az NCD egyéni pedagógiája
Az NCD által felismert nyolc minőségi jellemző bármelyike lehet egy közösség esetében
minimumfaktor. Ha az NCD egyéni pedagógiáját szeretnénk feltérképezni, struktúráját
megismerni, egyrészt szemügyre vehetjük a lelkigyakorlatos könyveket. Ezek részletes
elemzése egy másik tanulmány témája lehet. E pillanatban a nyolcból öt terület fejlesztő könyve
és útmutatója jelent meg angol, német és számos más nyelven; ezek közül nyersfordításban A
szeretet 3 színe című könyv [12], illetve a Hogyan valósítsuk meg életünkben a szeretet 3 színét?
című útmutató érhető el [13], amelyek a nyolc alapelv közül a szeretetteljes kapcsolatok
fejlesztését tűzik ki célul. 2017 tavaszán a Harmat Kiadó gondozásában megjelent A Lélek
ajándékainak 3 színe című könyv hivatalos fordítása [14], amely az ajándék vagy
adományalapú szolgálat területével foglalkozik.
Az egyéni pedagógia elemzésekor a könyvek mellett kiemelhetjük a többnyire havonta
megvalósuló közösségi találkozások főbb célkitűzéseit, amelyek elmélyítése kezdetben a
közösség mellett álló NCD Kísérők feladata.
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(1) A közösség akkor fog fejlődni, ha a tagjai változnak. Ennek felelősségét megérteni,
megérezni az első lépés a változás folyamatában.
(2) Nem csak a közösség vezetőjének dolga a változás elindítása, fenntartása, tovább mozdítása.
Minden közösségi tagnak el kell végeznie a saját adományainak megfelelő munkát.
(3) A fejlődés apró, reális, betartható, megvalósítható elhatározásokon keresztül valósul meg.
Minden közösségi tag alkalomról alkalomra elhatározást tesz, amely kapcsolatban van a
közösség minimumfaktorával.
(4) A folyamat havi találkozóin ezeket az elhatározásokat értékelik a résztvevők közösen, hálát
adnak a gyümölcsökért és felmérik az esetleges sikertelenség okait. Közösen tanulnak a
tapasztalatokból, miközben megerősödnek a közösség összetartásában, egymást erősítve
nyernek új erőt a következő időszak vállalásának teljesítéséhez.
(5) A tapasztalatok megosztása során a közösség tagjai egyre mélyebben megértik az adott
minőségi jellemző működését, dimenzióit, egyre otthonosabban mozognak a fókuszba kerülő
területen.
(6) A folyamat során igyekeznek megszólítani és a fejlődési folyamatba bevonni olyan
közösségi tagokat, akik még nem köteleződtek el a változás mellett.
Összességében tehát az mondható el az NCD egyéni pedagógiájáról, hogy célja a felnőtt,
tudatos és felelős keresztény élet kialakításának segítése; a felelősségvállalás alapjainak
megteremtése, valamint annak tudatosítása, hogy a változást sem kívülről, sem felülről nem
várhatjuk ölbe tett kézzel, hanem azért nekünk magunknak, személyesen és egyénileg is
tennünk kell.
7. Az NCD magyarországi jelenléte
Az NCD gondolatvilága először a Schwarzkönyvek, pontosabban egy könyv révén vált
valamivel szélesebb körben ismertté Magyarországon. Még 1998ban (csupán tíz évvel az NCD
Institute németországi megalapítása után) adta ki Rózsás József fordításában a Jánoshalmi
Baráti Missziós Szolgálat A Gyülekezet természetes fejlődése című könyvet. [15] Akkor ezt a
kezdetleges fordítást újabbak nem követték, illetve az NCD Állapotfelmérés magyarországi
adaptációja is elmaradt. papírokon, kézről kézre jártak ugyan kérdőívek, ezek szakszerű
elemzéséhez azonban hiányoztak az NCD központja által biztosított feltételek.
Az NCD eszközrendszerének magyarországi alkalmazásához első lépésként felvettük a
kapcsolatot az NCD International németországi központjával. Ahhoz, hogy a magyarországi
közösségek is be tudjanak kapcsolódni az NCD Állapotfelmérésbe, első lépésként nemzeti
normát kellett létrehoznunk. A nemzeti norma kialakítása érdekében – az NCD útmutatása
alapján – 37 hazai keresztény közösséget mértünk fel az NCD Állapotfelmérés segítségével. A
közösségek összetétele kis eltéréssel tükrözte a hazai felekezeti arányokat és a földrajzi
változatosságot is figyelembe vettük. Így 19 római katolikus, 6 református, 3 evangélikus, 5
baptista, 2 pünkösdi, 1 metodista és 1 görögkatolikus közösség tagjai töltötték ki a kérdőíveket.
Összesen több mint 1200 ember vett részt a felmérésben; a papíralapú kérdőívek több mint
120.000 rekordját egy adatfeldolgozó cég által specifikusan erre a feladatra írt program
segítségével digitalizáltuk, majd minden egyes rekordot manuálisan is ellenőriztünk.
A felmérések után tudtuk megkötni az NCD Intarnationallel a magyar nemzeti partnerségről
szóló szerződést (az NCD International magyar nemzeti partnere, az NCD Hungary vezetője
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Süvegesné Rudan Margit), majd a nemzeti norma kialakításában részt vevő közösségek
megkapták a saját profiljukról a visszajelzést.
A németországi központ az adatok nyomán kialakította a magyar nemzeti normát, amelyhez
mint átlaghoz minden további közösség eredményeit viszonyítja. A nemzeti normát a központ
időről időre felülvizsgálja, a beérkező adatok mennyiségének függvényében.
Az eszközrendszer magyarországi meghonosításában jelentős kihívást jelentett és jelent a
felekezetközi nyelvezet megtalálása. A fordítások során számos olyan kifejezést kell
használnunk, amelyek másképp szerepelnek a katolikus és másképp a protestáns
hagyományban. Ezek közelítése szép és sok konzultációt igénylő feladat. A normaképzés után
az NCD Állapotfelmérés kérdőívének szövegét átdolgoztuk, egyértelműbbé és egyszerűbbé
tettük. ezzel párhuzamosan a felmérésekhez kapcsolódó weboldalak magyar fordítása is
elkészült. Jelentős lépés volt, amikor 2015ben Christian A. Schwarz Magától című
összefoglaló kézikönyve megjelent magyarul [16], illetve amikor 2017ben napvilágot látott A
Lélek ajándékainak 3 színe című munka [17]. Mindkét könyv magyar fordítása komoly lépést
jelentett az ökumenikus nyelvezet kialakítása felé.
Fontos lépés volt az NCD magyarországi terjeszkedésében, hogy a közösségektől érkező
növekvő igény szükségessé tette munkatársak képzését. Ahhoz, hogy egy közösség számára az
NCD Állapotfelmérés eredményeit hitelesen és pontosan tudjuk bemutatni, valamint a felmérés
utáni fejlődési folyamatot értően tudjuk kísérni, komoly tárgyi tudásra, tapasztalatra, valamint
tréneri képességekre van szükség. Ezért olyan, egyházi körökben dolgozó trénereknek,
coachoknak hirdettünk továbbképzési lehetőséget, akik eddigi életútjuk nyomán jó reménnyel
állhatnak az NCD ügye és az NCDt használó közösségek mellé. Nagyjából húsz munkatárssal
gazdagodva vártuk 2017 végén az EFOP 1.3.7. pályázat eredményeit, amelynek nyomán 2018
tól kezdődően több mint harminc közösség kezdte el az NCDvel való munkát országszerte.
2018 tavaszán már több mint hetven olyan magyarországi keresztény közösség volt, amely
valamilyen módon kapcsolatba került az NCD eszközrendszerével.
Ennek a soha nem látott nagyságrendű tapasztalatszerzésnek az eredményeit az idő
előrehaladtával folyamatosan publikáljuk és beépítjük a további folyamatok tervezésébe.
8. Az NCD eszközrendszerének adaptációs lehetőségei
Annak eldöntéséhez, hogy milyen típusú adaptációban gondolkodhatunk egyáltalán, először
értenünk kell, hogy melyik az a nyolc minőségi jellemző, melyet az NCD eszközrendszere
vizsgál. [18]
8.1. A közösségi élet nyolc minőségi jellemzője az NCD kutatásai alapján
A következőkben rövid áttekintést adok a közösségi élet nyolc minőségi jellemzőjéről, néhány
szemponttal jelezve, hogy az adott minőségi jellemző a közösség életének mely területét
vizsgálja.
Megerősítő vezetés: vajon a vezetés erős, vagy megerősítőe? Képeseke a vezetők erőt adni
másoknak? Bátorítani, helyzetbe hozni, visszajelezni? Vállaljáke a tagok a vezetői szerepet,
amikor felelősséget vállalnak magunkra?
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Hatékony struktúrák: minden közösségnek van struktúrája, működési módja, szervezeti
felépítése, az egyes szolgálati területeknek valamiféle együttműködése. De vajon önmagáért
van, vagy képes hatékonyan szolgálni a legfontosabb célt: az Istenhez való közeledést?
Ajándék- vagy adományalapú szolgálat: vajon a szolgálat, amelyet a közösség tagjai végeznek,
összhangban vane a saját képességeikkel? Mindenki azt tudjae csinálni önkéntes feladatként,
amire valóban talentumot kapott? Felszabadultan, örömmel tudnake feladatot vállalni, vagy
abban a tévhitben élnek, hogy az a jó keresztény, aki minél inkább szenved?
Szükségletorientált evangelizáció: vajon feladatának érzie a közösség az evangelizációt?
Észreveszike, mi hiányzik a még távol lévők számára? Mire vágynak? Mire szomjasak?
Igyekezneke betölteni az ő szükségleteiket? Vagy úgy próbálnak mások felé lépni, ahogyan az
nekik, maguknak jól esik?
Inspiráló istentisztelet: a közösség istentisztelete segíte közelebb jutni a tagoknak Istenhez;
kapcsolatba lépni vele? Inspirálóe, segítie a Lélek beáramlását, a tagok átlelkesülését? A
szertartás, az igehirdetés, a zene közelebb visze Istenhez?
Szenvedélyes lelkiség: a közösség szenvedélyesen keresie a kapcsolatot Istennel – vagy
elszürkült? Vane bennük tűz, lendület, vágy a találkozásra Istennel? Keresike a saját útjukat
Őhozzá?
Holisztikus kiscsoportok: vajon a közösségünkön belüli kiscsoportok – énekkar, házi csoportok,
karitász, és így tovább – a teljes embert megmozgatjáke? Eszüket, szívüket, kezüket egyaránt?
Tudásnövelők, hitben előrevivők, tettekre sarkallóke?
Szeretetteljes kapcsolatok: mennyire mélyek, bensőségesek, mennyire szeretetteljesek a
személyes kapcsolatok? Kölcsönös szeretet uraljae a közösség emberi viszonyait?
Ez tehát a közösségi élet nyolc minőségi jellemzője. Mind a nyolc egyegy jelzős szóösszetétel.
A főnevek közül mindegyik megtalálható egy keresztény közösségben; azonban csak azok a
közösségek fognak jó eséllyel – minőségileg és mennyiségileg – növekedni, amelyek életében
a főnevek előtt álló jelzők szerint működnek ezek a jellemzők.
A minőségi jellemzők között nincs hierarchikus viszony: mind egyformán fontos, egymást
kiegészítő, és olykor érthető módon egymással átfedést is mutató szempont. Minden közösség
életében más intenzitással működnek a minőségi jellemzők: van, amelyik erősebb, van, amelyik
inkább fejlesztésre szorul. Az NCD közösségfejlesztésének alapelve: kezdjen el dolgozni a
közösség a leggyengébb minőségi jellemzőjének fejlesztésén, hogy a közösség élete
minőségileg változhasson.
8.2. Reális célkitűzés az adaptációval kapcsolatban
Egy vallási közösség életének minőségét vizsgáló eszközrendszer több területen is felveti az
alkalmazhatóság kérdését.
Egyrészt – talán merész gondolati ugrásnak tűnik, mégis – a házasság, illetve párkapcsolat,
avagy tágabban értelmezve egy család életének működésmódjait, „minőségét” vizsgálva is
alkalmazhatóak lehetnek a minőségi jellemzők – nyilvánvalóan megfelelő adaptációs folyamat
nyomán.
Másrészt szinte magától adódik a feltételezés, hogy ami az egyik közösségben jó hatásfokkal
alkalmazható, az vajon alkalmazhatóe más típusú közösségekben is. Egyértelmű, hogy az
iskolai közösségeket lehet érdemes megvizsgálni ebből a szempontból. Annak vizsgálata egy
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későbbi időpontban válik lehetségessé, hogy pontosan milyen hasonlóságok és különbözőségek
léteznek egy iskolai közösség és egy vallási közösség létrejöttének módja, szerveződése,
fennmaradása, jövőképe, összetartó ereje, tágabb hatása között. A gyökerek alapos feltárása
teszi lehetővé az adaptáció pontos végrehajtását. Ezen a helyen egyelőre első rátekintésre nyílik
lehetőség; annak feltérképezésére, hogy egyáltalán érdemese ebben az irányban elindulni a
kutatással.
Az oktatási jellegű adaptáció két irányban is elképzelhető: a diákok közösségének felmérése
legalább olyan érdekes eredményeket hozhat, mint a tanári kar szempontjából való vizsgálódás.
Sőt: a két nézőpont összevetése sok szervezési és pedagógiai kérdésre adhat választ, nagyban
segítve az iskola vezetőségének munkáját.
Az alábbi rövid összefoglaló a diákok szempontjából való adaptáció első lépéseit mutatja be.
8.3. Az iskolai adaptáció diákokra vonatkozó ágának kezdeti lépései
A közösségi élet nyolc minőségi jellemzője vallási közösségek számára érvényes területeket és
szempontokat tartalmaz. Ugyanakkor hipotézisem szerint a szempontok legtöbbje alkalmazható
az iskolai közösségek világára is. A következőkben a nyolc minőségi jellemző iskolai
tapasztalatokra való „lefordítására” teszek kísérletet, hangsúlyozottan figyelve a kifejezetten
vallási szempontok helyes párhuzamainak megtalálására.
Bizonyos jellemzők elnevezését megtarthatónak vélem, másokat kissé módosítok.
2. ábra: A közösségi élet nyolc minőségi jellemzőjének megjeleníthetősége iskolai
környezetben, diákok szemszögéből
A közösségi élet nyolc minőségi
jellemzője – az NCD felosztása

Az iskolai élet nyolc minőségi jellemzője – a
diákok között

Megerősítő vezetés

Megerősítő vezetés

Vajon a vezetés megerősítőe? Képeseke
a vezetők erőt adni másoknak?
Bátorítani, helyzetbe hozni,
visszajelezni? És tudjuke, hogy
mindannyian vezetők vagyunk, amikor
felelősséget vállalunk magunkra? És
hogy épp azáltal leszünk vezetők, hogy
megerősítünk másokat?

•
•

Hatékony struktúrák

Hatékony struktúrák

Minden közösségnek van struktúrája,
működési módja. De vajon önmagáért
van, vagy képes hatékonyan szolgálni a
legfontosabb célunkat: az Istenhez való
közeledést?

•
•
•
•
•

•
•
•

tanári, igazgatói szerepfelfogás
osztályfőnökök, diákvezetők működése,
feladatok delegálása
visszajelzések megléte, világos
kommunikáció
csapatmunka
saját képességek tudatosítása

közös tervezés
elkötelezett vezetés
struktúra és szabályok átláthatósága
információáramlás
felelősségi körök egyértelműsége
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Adományalapú szolgálat
Vajon a szolgálat, amelyet a
közösségünkben végzünk, összhangban
vane a saját képességeinkkel, Lélektől
kapott ajándékainkkal? Felszabadultan,
örömmel tudoke feladatot vállalni, vagy
abban a tévhitben élek, hogy az a jó
keresztény, aki minél inkább szenved?
Szükségletorientált evangelizáció

• világos működés, jól szervezettség
Képességalapú hozzájárulás
•
•
•
•
•

elég jó kihívást jelentenek a feladataim
hozzájárulás a közösséghez
tudom, mire vagyok alkalmas
örömmel tudok hozzájárulni
tehetséggondozás, lehetőségek megadása a
fejlődésre, differenciálás
• a képességek visszaforgatása az
osztály/iskola javára
Támogató befogadás

Vajon feladatunknak érezzüke az
evangelizációt? Kiket szeretnénk
megszólítani? Észrevesszüke, mi
hiányzik a még távol lévők számára?
Mire vágynak? Mire szomjasak? A saját
magunkét, vagy az ő szükségleteiket
igyekszünke betölteni, amikor
megszólítjuk őket?

•

Inspiráló istentisztelet

Inspiráló ünneplés

A közösségünk istentisztelete segíte
közelebb jutnunk Istenhez? Inspirálóe,
segítie a Lélek beáramlását,
mindannyiunk átlelkesülését? A
szertartás, az igehirdetés, a zene  mindez
közelebb visze Istenhez?

•

Szenvedélyes lelkiség

Lelkesítő közösség

Vajon a közösségünk lelkisége frissen
tartjae az Isten iránti vágyunkat?
Szenvedélyesek vagyunk – vagy
elszürkültünk? Vane bennünk tűz,
lendület, vágy a találkozásra Istennel?
Keressüke a saját utunkat Őhozzá?

•
•
•

Holisztikus kiscsoportok

Támogató önszerveződés

Vajon a közösségünkön belüli
kiscsoportok – énekkar, házi csoportok,
karitász, és így tovább – a teljes embert
megmozgatjáke? Eszünket, szívünket,

•

•

•
•
•

•

befogadás az osztályközösségbe, nyitottság,
odafordulás, az újonnan érkezők támogatása,
a kirekesztés megszüntetése
iskolán kívüli tevékenységek,
szeretetszolgálat, kifelé végzett szolgálat (pl.
kisebbek tanítása)

ünnepek az iskolában (nemzeti ünnepek,
évfordulók, iskolai emléknapok stb.) és az
osztályban (születésnap, karácsony stb.)
ezek építő hatása
beszédek használhatósága
unalom mértéke

drukkolnak nekem, hordoznak a többiek
van közös értékrendünk
tudásszomj, lelkesedés – vagy fásultság,
muszájkörök

megérinte az iskola mást is, mint az
eszünket
vannake baráti körök, osztályon/iskolán
belüli más összetételű szerveződések
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kezünket egyaránt? Tudásnövelők, hitben
előrevivők, tettekre sarkallóke?

Szeretetteljes kapcsolatok
Közösségeinket mi alkotjuk, akik
kapcsolatban vagyunk egymással.
Mennyire mélyek, bensőségesek,
mennyire szeretetteljesek ezek a
kapcsolatok? Kölcsönös szeretet uraljae
a közösségünk emberi viszonyait?

•

ezek segíteneke a rendszerben létezni,
teljesíteni, elviselni
• mindennapi nehézségekben tude támogatni,
befogadóe, otthon érzeme magam
• bizalom szintje
Őszinte barátságok
•
•
•
•

vane közük egymáshoz a diákoknak
vane bizalom, egymás támogatása
nevetés, öröm, derű, jó hangulat
beszélünke az érzéseinkről, személyes
gondjainkról
• dicséret légköre létezike
• konfliktuskezelés
• visszajelzés a vezetőktől
Forrás: A szerző saját táblázata.

9. További feladatok
A fenti táblázat nyilvánvalóan a legelső, távoli rápillantást jelzi erre a munkás útra. Annyi
mindenképpen kiolvasható belőle, hogy a gondolkodást érdemes folytatni, és az egyes elemeket
egyre alaposabban vizsgálni.
A kétféle közösség (vallási és iskolai) alapjait összevető vizsgálat után következhet az NCD
Állapotfelmérés kérdőívének adaptálása (minden lehetséges célterületre), majd a kérdőív
validitási próbája, iskolai tesztelése és értékelése.
Nagy feladat, de hiszem azt, hogy gyümölcsöző lehet, hiszen az oktatás minőségét és várható
eredményeit is alapjaiban befolyásolja az iskolai környezet adta személyes tapasztalatok
minősége. Ezt a minőséget lehet esélyünk javítani egyegy iskolában, ha pontosabban látjuk,
mely területekre érdemes több figyelmet fordítanunk.
A szembenézés, az önreflexió – bár fájdalmas olykor – mindig a fejlődés, a növekedés esélyét
hordozza számunkra.
10. Összefoglalás
Az előző oldalakon képet adtam az NCD eszközrendszeréről, illetve arról, hogy pontosan
milyen lehetőséget kínál egy közösség és a közösség tagjai számára. Ennek kapcsán különös
hangsúllyal mutattam be az eszközrendszer pedagógiai vonatkozásait: azt, hogy milyen képet
alkot a közösségről, a tagokról, milyen lehetőséget lát arra, hogy a személyiség fejlődni tudjon,
illetve ez a fejlődés milyen módon lehet hasznára a teljes közösségnek.
Kiderült, hogy az egyéni fejlődést elsődlegesnek tekinti, amely tanuláson, személyes
felmérésen, a felmérés eredményeinek elemzésén, és az elemzés nyomán kialakuló
gyakorlatozáson és személyes megtapasztaláson keresztül vezet. A személyes kiválóság
növekedése nyomán pedig a közösség is növekedésnek indulhat – elsősorban minőségében;
később, ennek következményeként pedig mennyiségileg is.
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Végül az NCD eszközrendszeréből a közösségi élet nyolc minőségi jellemzőjét kiemelve
mutattam be, hogy milyen úton lehet érdemes elindulni az eszközrendszer iskolai
adaptációjának irányába. A munkát folytatom, és őszintén remélem, hogy haszonnal jutok egyre
beszédesebb eredményekre.
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Abstract
A major paradigm shift can be identified in both contemporary literature and social sciences,
a shift that, in the case of Emma Donoghue’s 2010 novel Room, is manifested on formal and
thematic levels as well. The novel facilitates the joint discussion of space (the determining
“Spatial Turn”) and the spread of trauma studies in a unique way, by focusing, among others,
on such dualisms as reality/TV and inside/outside as perceived by the child
narrator/protagonist. Thus two of the most pertinent issues occupy a central place in the work.
“All fictions are closed worlds, smaller than our own, and so it is not surprising that novelists
are often drawn to represent very small worlds,” claims James Wood as an introduction to his
critical piece about Room. Room is an eleven-foot-square garden shed, a small prison to Ma,
but the entire world to Jack, her son. The minor, seemingly insignificant details are raised to
utmost importance, brought to the fore. For five years, Room to Jack is like the TARDIS of
Doctor Who: bigger on the inside. However, this illusion is dispersed by the end of Donoghue’s
novel when he claims: “We step in through Door and it’s all wrong. Smaller than Room and
emptier and it smells weird.” The purpose of my paper is to carefully investigate the interplay
between space and trauma that is in a constant flux in the novel capturing the road to this final
moment. The central issue of this work will be trauma manifested in multifarious forms,
primarily conceived of as a dichotomy, since it affects the two central characters of the novel,
namely the 26-year-old mother and her 5-year-old son both temporally and spatially in
contrastive circumstances, due to very different causes. The author carefully balances the
novel’s highly controversial issue so that she consciously shifts emphasis from a young
woman’s traumatic hardships suffered after her being kidnapped and locked in a soundproofed
garden shed where she has been raped for approximately seven years. The pervasive
inside/outside dichotomy functions as an organizational device, since it accurately captures the
two halves of the novel: confinement and life after the escape of a rape victim and her fiveyear-old son. However, it surpasses the narrative level, and ultimately becomes the central
metaphor for spatial traumas – traumatic spaces.
Keywords: space, trauma, reality/TV, fiction, inside/outside
1. Space
The investigation of trauma in space and, adversely, space in trauma, as rendered by Room,
happens with the help of the concept of the body, since the reader experiences the entire fictional
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world of the novel through the young child, through his direct experiences of it, mostly captured
in the form of sense impressions. A phenomenological approach is required for the elucidation
of these interconnections, since phenomenology itself “seeks to reconcile social science and
lived experience” (Shields 29), and as Maurice Merleau-Ponty remarks, “the body is our general
medium for having a world” (169). Nevertheless, since numerous different definitions exist
about the body, the approach utilized by the novel needs to be defined here.
The term “body”, using Setha Low’s definition, refers to “its biological, emotional, cognitive
and social characteristics” (95), thus it is a much more complex field than the surface, the
appearance it might point to at first glance. From a phenomenological perspective, the body is
the focal point that brings together perception and experiences. Merleau-Ponty recognizes that
one’s own body is both physical and experiential, combining consciousness and intentionality.
He comments that “far from my body’s being for me no more than a fragment of space, there
would be no space at all for me if I had no body” (102).
The definition of “embodiment” is borrowed from Thomas J. Csordás, who claims that it is an
“indeterminate methodological field defined by perceptual experience and mode of presence
and engagement in the world” (12). My claim is that Donoghue’s novel chooses as its focus
the body itself, materialized most specifically through Jack, whose “mode of presence and
engagement in the world” is captured through the “sensorium”: “bodily sensibilities and
dispositions” (Hirschkind 633) and “the multiple senses and sensory modes of apprehending
the world” (Low 95). The phenomenological approach to the body needs to be combined with
the sensory context, as, for instance, Paul Stoller, Mary Hufford and Josh Brahinsky do – the
smell, texture, sound, sight and taste of a place – that, as Setha Low remarks, “must be
accounted for as aspects of the sentient body that anchor human experience in the world” (100).
Consequently, the space itself that the novel’s characters inhabit becomes embodied, and thus
it can only be approached through the sensorium. Every change in the perception of space
occurs through and consequential to the senses and emotions of the person whose body occupies
that particular space. For a more thorough view of the relationship between embodiment and
space I call Arijit Sen’s and Lisa Silverman’s elucidation to help, who claim that “to embody
something is to express, personify, and give concrete and perceptible form to a concept that
may exist only as an abstraction,” which occurs “when we read place as a material product of
human imagination and experience” (4). They draw our attention towards the fact that place
can never be considered a “neutral site,” since “our current experiences as well as memories of
past events frame how we understand and reproduce it” (4). Consequently, no objective or
distant handling of place is possible. Nevertheless, questions may arise, since Sen is talking
about place, whereas this paper claims that spaces suffer the same fate. This may be possible,
since, although space is conceptualized as an abstract entity, this very abstractness – contrary
to the concreteness of place – has already embedded in its definition the assumption that the
human mind conceives it.
The complexity of Donoghue’s novel lies in the numerous circuits that these connections create,
thus enveloping the story, like a spider’s web, in which cause and effect are blurred. This paper
does not attempt to map all the interconnections that gradually unfold through the novel. It will
focus on the constant interplay between space and trauma through their embodiment in the form
of Jack, the young child.
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1.1. Real vs. TV
The dichotomy of inside/outside for a long time in the novel is conceptualized through that of
real/not real. However, this system gradually becomes more and more complex, to the extent
that it reaches aporia, then slowly resolves itself when the child comes to terms with the concept
of TV, among other things. Nevertheless, in the beginning, as Wood formulates it, Jack
“presumes a reality of naïve singularities,” materializing in him using common names for
ordinary objects with capital letters, thus turning them into proper names, meaning that he
personifies them. Jack relates to the objects around him as to friends. As Donoghue explains,
“Room has a perfectly valid existence to Jack as a world. It doesn't seem small to him, because
he's never experienced anything bigger. The Bath, the Bed, the Wardrobe, Under the Bed –
these are all separate sort of sub-landscapes for him, and every object in the room is his friend”
(qtd. in NPR). His closeness to all the objects sheds a new light on his surroundings, a light that
stands in stark contrast with the abuse Ma is suffering meanwhile. This contrast will be
elaborated on when discussing trauma in the novel, however, here emphasis falls on the naïve
child’s viewpoint that turns everyday objects into exciting playmates.
One of the numerous examples is “Meltedy Spoon,” about whom Jack claims the following: “I
choose Meltedy Spoon with the white all blobby on his handle when he leaned on the pan of
boiling pasta by accident. Ma doesn’t like Meltedy Spoon but he’s my favorite because he’s not
the same” (7). Besides the capitalization and use of personal pronouns, which are meant to
reflect on the personification of the surrounding objects, this example reveals another aspect of
Jack’s world view: while in Room, he believes that all these objects are singular. Besides this,
when he gets to choose from among more items of the same category, he chooses the one that
is different from the others. This happens because he constantly seeks singularity, even despite
the inadequacy or aesthetic drawback of the object at hand.
The significance of the friendship Jack cultivates with all these objects could go beyond the
case of a bored child with a vivid imagination. Dominique Hétu claims that “Lifeless objects
are given human traits, are capitalized in the text, and provide bodily and relational comfort to
this young boy whose worldview is quite limited” (162). The 121 square feet that surround him
comprise an entirely known territory that protects the child from all (real or imaginary) dangers.
He needs to be aware of everything, the exact position of each object. Consequently, when in a
scene Ma proposes to move the furniture around, her idea is met with shock and indignation.
Jack’s reaction is even more telling when he realizes that his mother hid away a few pieces of
chocolate to have on his birthday cake:
“What if I need a hiding place another time?”
“Tell me!”
Ma’s not smiling anymore. “Shouting hurts my ears.”
“Tell me the hidey place.”
“Jack—”
“I don’t like there to be hidey places.”
“What’s the big deal?”
“Zombies.”
“Ah.”
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“Or ogres or vampires –“(27-28)
This conversation hints at the child’s fears, largely imaginary, however, there is that liminal
character, Old Nick himself, his mother’s regular visitor, who also emanates danger. This man
is not much different from the zombies and ogres Jack mentions in the above quotation. The
child cannot decide whether he is real or no more than a cartoon that occasionally steps out of
the TV and into their Room. His confusion is due to his mother’s difficult decision not to reveal
to him that there is an outside world. However, since they have a TV in the shed, Ma devises
an elaborate lie according to which everything seen on TV is fictional, and needs to be careful
for the plan not to collapse (she limits TV time to two shows per day, does not allow the
watching of commercials, etc.). Consequently, one of the most elaborate textual devices of the
novel that capture Jack’s mental processes and world building lies exactly in this dichotomy.
At the beginning of Room, when his conceptualization is still intact, he has the following train
of thought:
Bunnies are TV but carrots are real, I like their loudness. (…) Mountains are too big to be real,
I saw one in TV that has a woman hanging on it by ropes. Women aren’t real like Ma is, and
girls and boys not either. Men aren’t real except Old Nick, and I’m not actually sure if he’s real
for real. Maybe half? He brings groceries and Sundaytreat and disappears the trash, but he’s not
human like us. He only happens in the night, like bats. Maybe Door makes him up with a beep
beep and the air changes. I think Ma doesn’t like to talk about him in case he gets realer. (22)
The reality of Old Nick is questioned for several reasons. Firstly, he is not part of the “tribe of
two,” as Donoghue herself refers to Ma and Jack (qtd. in NPR), he does not live with them,
consequently the child cannot form a relationship with him that could prove his existence.
Secondly, Jack never really sees Old Nick, since he is always placed in Wardrobe, so that he
remains out of sight (of course, this works in both directions). Thirdly, his name itself, given
by Jack, reflects on his cartoon villain-type categorization that is possible because of the fear
and tenseness sensed by the child. Lastly, and maybe most importantly, because he is the only
one capable of surpassing the threshold of Room. The fortified door, locked with a keypad
represents the liminality between Inside and Outside, between Real and TV (which is comprised
of planets that zoom in the Outer Space).
Nevertheless, this clearly demarcated world cannot be kept intact for long. The reasons are
manifold, such as Ma’s realization that her captor was let go, which means that he will soon
run out of money and eventually kill them. Furthermore, Jack himself, as he grows, has more
and more questions that gradually shake the foundation of Ma’s lies. The appearance of ants
and mice, Ma’s slip when she tries to explain to her son why they need to be sensible with their
list for Sundaytreat:
“I just mean, he might have to go to two or three stores, and that would make him cranky. And
what if he didn’t find the impossible thing, then we probably wouldn’t get Sunday treat at all.”
“But Ma.” I laugh. “He doesn’t go in stores. Stores are in TV.” (29)
And finally, when Jack catches a commercial on TV showing the same painkillers as the ones
his mother uses. Consequently, the space around Jack suddenly starts expanding, resulting in
his need to re-evaluate his entire life and world view. As Ben Davies points out, “to undermine
further the notion of Room-as-world and its ontological certainty in Jack’s mind, Ma also
describes to Jack in detail Room’s former existence and its coming-into-being” (143). What Ma
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does is get into the layers of Room and reveal an existence unknown to the small child, which
results in his own world shaking. She explains it in the following manner: “it was a garden shed
to begin with. Just a basic twelve-by-twelve, vinyl-coated steel. But he added a sound-proofed
skylight, and lots of insulating foam inside the walls, plus a layer of sheet lead, because lead
kills all sound. Oh, and a security door with a code. He boasts about what a neat job he made
of it” (85). Furthermore, since it seems from the above interpretation that reality for Jack is
defined as palpable, Ma proves the reality of her story (she demystifies and defamiliarises
Room, using Davies’ terms, 143) by making Jack touch the chain-link fence underneath the
floor. This moment bears several significances for Jack’s spatial determination. While it
crumbles the child’s belief that Room itself is singular, paradoxically this act assigns a new
type of singularity to it by the child’s realization that they are locked away from the world
(“Room’s not on any map,” exclaims Ma, 112). With this instance Jack gets closer to Ma’s
experiences in Room, experiences that are related in great detail after she reveals the truth
(“unlies”) about Room. Davies defines her state in Room in the following way: “Room upsets
Ma’s being-in-the-world; her very location dislocates her and she lives in a disconcerting,
distorted, and distorting time and space” (144), a realization that is counteracted by Jack’s rather
funny observation that “before I didn’t even know to be mad that we can’t open Door, my head
was too small to have Outside in it. When I was a little kid I thought like a little kid, but now
I’m five I know everything” (102). I agree with Davies who claims that “this opening up of an
outside world has a similar effect upon his understanding as being locked in Room initially had
on Ma” (147).
The result of this “unlying” process is that “this knowledge dismantles the equation of Room
with reality and television with fantasy” (Davies 147). Nevertheless, although the pair’s escape
is rather sudden for the child, he needs a longer process to re-evaluate his new surroundings,
the world as he experiences it for the first time outside the TV. As Davies remarks, even outside
“Jack’s strategy is to envision himself in something, to be inside” (147), an issue still
reminiscent of the confinement in which he spent the first five years of his life. The moment of
his escape from Room sets in motion the entire re-evaluation of the world as he knows it,
consequently the two defining dichotomies, namely inside/outside and real/TV crumble and
have a traumatic effect on the child. Outside, in contrast with the promised freedom and
happiness, presents Jack with a never-ending list of rules and complications. However, the child
is sometimes akin to a “miniature philosopher,” as Sandra Dinter calls him, his philosophical
insights appearing in such instances as the following: “When I was four I thought everything in
TV was just TV, then I was five and Ma unlied about lots of it being pictures of real and Outside
being totally real. Now I am in Outside but it turns out lots of it isn’t real at all” (345).
It is important to mention here Dinter’s findings regarding the complexity of the category of
“real” that Jack experiences in the outside. As she claims,
Various seemingly trivial experiences support Jack’s theory of an ‘unreal reality’. When Jack
worries that his teeth might fall out because he did not brush them after eating a lollipop, Ma
tells him, “It wasn’t a real one … they make them with a kind of not-real sugar that’s not bad
for your teeth” (217). Moreover, Jack realizes that his grandfather is not “real” in the
conventional sense because his grandmother remarried. (Dinter 65)
Consequently, the child experiences an outside that is difficult to accept and to conform to. It
seems that all the world-constituting dichotomies fall apart. Nevertheless, the dualism of
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real/TV needs to be considered from a different perspective as well. As with most children,
literature, more specifically stories occupy a high position in their conceptions about themselves
and their entire world. In the case of Jack books and TV have an even more accentuated role in
his life, due to him being locked inside a small room, with no impulses coming from the outside.
In the following I will take a closer look into the role of stories for Jack, and how they relate to
his concept of reality.
1.2. Fiction and Jack
“Unlying,” the book’s second unit, in which Ma is compelled to reveal the truth about the
outside, builds heavily on Jack’s conception about the real/TV dichotomy. Ma gives him a
complex lesson about the concept of the TV saying that “what we see on TV is… it’s pictures
of real things” (73), however, some of them, like Jack’s favourite cartoons, have no real
equivalents. Ultimately, this revelation leads the child into questioning his own status (“Are we
still real?” 88). Dinter recognizes the fundamental inquiry in this when she claims that “[Jack’s]
seemingly naive questions tackle philosophical problems which have haunted humankind for
thousands of years and initiate the battle between the Romantic principles of innocence and
experience” (62).
It is clear thus that the dichotomy itself is never straightforward, consequently it needs to be
approached through its very shiftiness. One major area in the novel has not been tackled yet,
and that is Jack’s relation to fiction itself. The novel lays great emphasis on the fictional stories
surrounding the child, and on Ma’s struggles to make his childhood fascinating, to enrich his
imagination. In spite of the prison-like nature of Room, the child has enough stimulation
through handmade toys such as Labyrinth and Snake, through routine activities turned into
child’s play, like Phys Ed or Parrot, and through the stories Ma tells him. As critic Ron Charles
remarks, “Determined not to rely too much on the TV, Ma makes sure that Jack is fluent in
stories from the Bible, Shakespeare and Mother Goose, whose tropes and characters mingle
comically in his imagination.”
The above remark already hints at the heterogeneity of the cultural influences, since it points
towards the interesting combination of high- and low-culture products. Tom Ue also remarks
the abundance of references to popular culture, “ranging from Dora the Explorer to Eminem’s
‘Lose Yourself.’ Twilight and The Da Vinci Code are books that Ma reads in her captivity”
(103), elements that underline the contemporaneity of the novel, but also create a fascinating
background for the story of two people living in confinement for years, while Kanye West and
Lady Gaga are on the top of their careers. Ma makes do with whatever she can find.
Consequently, she even utilizes the reproductions of famous paintings from the oatmeal box to
decorate Room and, at the same time, to educate Jack as best as she can. Her drawing of Jack
thus joins Great Masterpieces of Western Art No. 3: The Virgin and Child with St. Anne and St.
John the Baptist, Great Masterpieces of Western Art No. 8: Impression: Sunrise, and Great
Masterpieces of Western Art No. 11: Guernica.
The discrepancy between mother and child is visible in their different appreciation of these
aforementioned masterpieces, too: “Ma thinks Guernica is the best masterpiece because it’s
realest, but actually it’s all mixed up, the horse is screaming with lots of teeth because there’s
a spear stabbed in him, plus a bull and a woman holding a floppy kid with his head upside down
474

and a lamp like an eye, and the worst is the big bulgy foot in the corner, I always think it’s
going to stamp on me” (26). The child cannot wrap his head around the mother’s understanding
of “reality,” which bears a totally different definition for Ma, one that the child cannot
understand, mostly due to his age and to him knowing only Room as real. Furthermore, his
rendering of Guernica also points out the fluid threshold between reality and fiction, largely
thanks to the child’s imagination, who can easily accept the horse’s foot stepping out of the
painting (or reproduction).
It seems that Ma also wants to get her son acquainted with the Bible, and the child believes that
Baby Jesus is his friend, just like the objects of Room, or Dora from the cartoon he sees on TV.
The following quotation captures Jack’s thinking, namely how he believes Jesus and Dora
occupy the same fictional plane:
I wriggle around on her lap now to look at my favorite painting of Baby Jesus playing with
John the Baptist that’s his friend and big cousin at the same time. Mary’s there too, she’s
cuddled in her Ma’s lap that’s Baby Jesus’s Grandma, like Dora’s abuela. It’s a weird picture
with no colors and some of the hands and feet aren’t there, Ma says it’s not finished. (22)
His understanding of God and Jesus surfaces gradually through solidified images, often with
no connections to each other or to the rest of his world. For instance, the child identifies the sun
as “God’s yellow face” (67), Jesus is only imagined and accepted as a baby whose best friend
is John the Baptist, etc. They form part of the rich well of stories Ma displays throughout the
novel. As Nicola Barr formulates it,
Ma has a seemingly endless supply of stories – from the Berlin Wall and Princess Di ("Should
have worn her seatbelt," says Jack) to fairytales like Hansel and Gretel to hybrids in which Jack
becomes Prince Jackerjack, Gullijack in Lilliput: his mother's own fairytale hero. And really,
what is a story of a kidnapped girl locked in a shed with her long-haired innocently precocious
boy if not the realisation of the most macabre fairytale?
Here Barr makes a very important analogy between the events that have happened to Ma herself
and the stories she chooses to tell her son. There are exactly ten books in Room, from which
five are children’s books. This means that throughout those five years already spent together in
this confined space, everybody knows all the stories. Nevertheless, the two of them have very
differing preferences.
The child recognizes that “Ma nearly always chooses The Runaway Bunny, because of how the
mother bunny catches the baby bunny in the end and says, ‘Have a carrot’” (22). This seemingly
simple, short children’s story captures Ma’s greatest, or possibly her sole purpose in life,
namely successfully saving her son. The entire dynamics of the story is very telling about the
mother-child relationships in general. So the story captures a universal motherly fear of their
child abandoning them and, at the same time, their wish to always be there and shelter their
child, just as Ma successfully did with Jack inside Room. Consequently, the child senses Ma’s
connection to the story and unknowingly agrees with its meaning to his mother. However, this
interpretation changes in the outside with Ma’s attempted suicide. The child naturally interprets
it as abandonment, thus he rebels against Ma and also against the story: its first manifestation
happens when he is still with his grandmother who “reads me The Runaway Bunny but I’m not
liking it tonight. I keep thinking what if it was the mother bunny that ran away and hid and the
baby bunny couldn’t find her” (367). His fears are already palpable, and clearly surface in his
reuniting with Ma when he bursts out: “I don’t want to be your little bunny” (382). The child
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experiences his mother’s attempted suicide as a shift in roles, one that he cannot cope with,
since he finds himself in the outside, a chaotic world with nothing of Room’s safety and
familiarity.
One other book seems to surpass the role of ordinary reading in Room, and that is Alice’s
Adventures in Wonderland. This story gradually unfolds to have different ties with Ma. Her fate
seems to resemble Alice’s on several points, something that Jack at the beginning does not
know about, nevertheless, he senses Ma’s connection to her. The scene of the room and key at
the beginning of Alice is related in the following manner by Jack: “Alice keeps being in a hall
with lots of doors, one is teeny tiny, when she gets it open with the golden key there’s a garden
with bright flowers and cool fountains but she’s always the wrong size. Then when she finally
gets into the garden, it turns out the roses are just painted not real and she has to play croquet
with flamingos and hedgehogs” (69). This excerpt reflects upon both Ma’s abduction and her
incapability to escape, thus providing a complex imagery reflecting on Ma, who also seems to
be a character from a book. A strong play on the dichotomies of big/small, real/unreal is evident
in the quote, something that defines the life of the pair inside Room as well.
Later on, Alice will become the tool through which Ma tries to explain to Jack what has really
happened to her. As she claims, she is like Alice, meaning that she came from somewhere else,
was not born in Room. Consequently, the pair’s entire life coincides with the story of Alice,
thus it is possible for Jack as well to identify with her after the escape. Thus, he has the following
conversation with Officer Oh:
“You wanted to unlock the door and get outside?”
“Like Alice.”
“Is Alice another friend of yours?”
I nod. “She’s in the book.”
“Alice in Wonderland. For crying out loud,” says the man police.
I know that bit. But how did he read our book, he wasn’t ever in Room. I say to him,
“Do you know the bit where her crying makes a pond?”
“What’s that?” He looks at me backwards in the little mirror.
“Her crying makes a pond, remember?”
“Your ma was crying?” asks Officer Oh.
Outsiders don’t understand anything, I wonder do they watch too much TV. “No,
Alice. She’s always wanting to get into the garden, like us.”
“You wanted to get into the garden too?”
“It’s a backyard, but we don’t know the secret code.”
“This room’s right by the backyard?” she asks.
I shake my head. (189-90)
These stories help Jack make sense of his life, since an entire world crumbles with Ma’s
confession about Room and her abduction. Stories are the best tools in explaining peculiar
situations, and they are very often utilized, in different ways, in the novel. For instance, Jack
and Ma also have My Big Book of Nursery Rhymes, in which almost every protagonist bears the
name or a play on the name Jack. Although the child realizes that his mother herself altered the
original names to fit with her son’s, he does not mind, since he claims “that’s not lying, it’s just
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pretending” (41). This gesture bears different significances. On the one hand, it brings together
the universal and the particular, because the names are easily adaptable, and the nursery rhymes
can conform to everybody. On the other, this identification with Jack the child bestows an entire
set of skills on him. Jack feels more compelled to accept the advice given in rhymes, and thus
gains more understanding and bravery. These rhyming verses help him in his escape, such as
“Jack be nimble,/ Jack be quick,/ Jack jump over the candlestick” (40).
Ben Davies claims that “Ma and Jack’s literary exchange illustrates the peculiarities and
complexities of literature – a form that is, Ma tells her son, neither ‘true’ nor ‘false’ but
‘magic… a different kind of true’ (71)” (158). The blurring of the boundaries is really
fascinating here. I believe that the depiction of literature in Room, besides its multifarious
purposes, presents us with the possibility to do away with the dualism of real/fiction. The
utilization of numerous stories blurs the boundary between real and imaginary even more, rather
supporting an amalgam of the two. Proof of this gesture can be found in the choice of Ma’s
stories itself, since on the list one can find The Count of Monte Cristo, GulliJack in Lilliput,
Goldilocks side by side with Princess Diana, and How the Berlin Wall Fell Down (88).
Through books mother and son often reflect on their peculiar state inside Room. While still in
confinement, in an effort to explain to her son their being in a prison, Ma says: “We’re like
people in a book, and he won’t let anybody else read it” (112). In this way Ma creates an analogy
between readers and her rapist, thus alluding to the power readers exert over the text, power
over its very existence. According to Davies “the analogy implies that characters occupy an
indeterminate, threshold existence, within the text; they are a further exceptional element of the
textual, narrative set” (157), an interpretation that reflects on the state of the pair itself. The
analogy implies to a certain extent that for the outside world the two do not even exist, thus
they find themselves in a “threshold existence” (Davies 157). This peculiar liminality is
reflected on after their escape, when Ma finds out that her father believed her to be dead and
had a funeral for her.
The inside/outside dichotomy is an organizational foundation, but it goes beyond this aspect
and ultimately pervades Jack’s, the protagonist’s entire world view. The issue is captured in the
above quoted analogy too, that returns through Jack, thus pointing towards the impossibility of
getting from inside to outside: “But she said we were like in a book, how do people in a book
escape from it?” (130). Even after the escape this dualism seems to continue to haunt the child,
and a solution comes very appropriately towards the end of the novel, when the two are already
placed in Independent Living. He says: “one day I wonder if the windows open. I try the
bathroom one, I figure out the handle and push the glass. I’m scared of the air but I’m being
scave, I lean out and put my hands through it. I’m half in and half out, it’s the most amazing –
” (393). When Ma, scared, catches Jack and pulls him back, he explains: “I wasn’t falling, (…)
I was being in and out at the same time” (393). This is a seemingly insignificant scene, however,
it really captures one of Jack’s greatest wishes coming true but suddenly interrupted.
Nevertheless, this is the moment that marks the success of their escape, and thus the dispersal
of the analogy.
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2.

Trauma

2.1. Inside
Emma Donoghue consciously and purposefully chose a child narrator for her complex story in
the hopes of making “such a horrifying premise original, involving, but also more bearable: his
innocence would at least partly shield readers on their descent into the abyss” (“Back Bay” 2).
This claim involves several issues worthy of investigation, however, I will focus only on the
latter part. Some consider the utilization of child narrators in “captivity narratives” to be
showing a growing tendency. The child voice opens up a totally new vista upon the traumatic
issue of abduction, confinement, and rape, among others. This narrative decision could be
considered a conscious choice of not favouring either of the victim/perpetrator binary, and thus
bringing forth the shocking nature of these processes. For instance, as Lucia Lorenzi formulates
it, “voicing stories of rape and captivity from the perspective of the perpetrator risks mirroring,
in narrative terms, the violent control that perpetrators maintain over their victims’ bodies as
well as their subjectivities.” Adversely, “voicing stories from the perspective of the victim risks
inciting a form of affective appropriation of a particular subject position, causing the reader to
either over-identify or misidentify with a character's experience of violence” (Lorenzi). The
five-year-old Jack is a largely unsuspecting bystander, greatly shielded from the perpetrator,
who only intuits that something traumatic is happening to his mother. I agree with Lorenzi who
claims that
By foregrounding Jack's perspective, which is that of a limited observer to the
victim/perpetrator dynamic between his mother and Old Nick, Donoghue offers a critique of
the fraught positions of both witness and victim (as well as victims who may not realize they
are victims), unsettles her readers by making the act of textual interpretation significantly more
complicated, and, ultimately, also subverts readers' expectations of narrative and visual
pleasure. (Lorenzi)
Donoghue investigated and charted her five-year-old son’s own language in order to create
Jack’s based on it: “I followed him around like an anthropologist – writing down his strange
grammar. And then I chose just a few of those classic 5-year-old traits to give to his speech.
For instance, I love the way 5-year-olds try to make the past tense regular – they all say, ‘I
eated! I winned!’” (NPR). The peculiarity and impact of this child’s language exerts its
influence over several aspects of the novel. I believe that Laurie Ricou’s observation concerning
Emily Carr’s Book of Small is valid for Room and other child narratives as well, namely that
their “verbs animate the inanimate and anthropomorphize the non-human” (77).
Similarly to Room itself, capitalized and personified, every single object situated inside is
handled in the same way. The contrast between Jack and Ma is rendered on the level of the
narrative text, since Ma’s dresser, table, etc. are pinned against Jack’s Dresser and Table. For
instance, he has a sentimental connection with Rug throughout the novel, fuelled by him being
born on it, by the raggedy, filthy object following him everywhere like a faithful friend. This
perspective has dual function in the narrative. Firstly, it conveys a peculiar view upon what is
happening to Ma, upon the entire world of captivity, secondly, the childlike naivety through
which everything is experienced brings the reader back to a re-evaluation of the seemingly
insignificant aspects enveloping life itself.
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Jack is constantly shielded as well as possible from the perpetrator who visits his mother at
night. Nevertheless, although he cannot conceptualize what goes on during those visits, he has
a clear sense of his mother’s struggles. Nothing is explicitly conveyed in the child’s language,
and thus the reader is faced with the task of decoding what is happening through the young
witness’s rendering. But this task is not that difficult, since there is a pervasive feeling of unease
that filters through several instances. One of the most evocative textual examples of this tension
lies in the very name Jack associates with his mother’s rapist.
Nothing makes Ma scared. Except Old Nick maybe. Mostly she calls him just him, I didn’t even
know the name for him till I saw a cartoon about a guy that comes in the night called Old Nick.
I call the real one that because he comes in the night, but he doesn’t look like the TV guy with
a beard and horns and stuff. I asked Ma once is he old, and she said he’s nearly double her
which is pretty old. (14)
Like so many other instances of Jack’s trains of thoughts, this example is also quite complex,
revealing several aspects of his personality, thinking and knowledge of what is happening. For
instance, in this short excerpt lurks the funny nature of young children only familiar with the
denotative meaning of words, such as “old,” which seems to be enough for associating a name
with an individual. Nevertheless, the reader cannot sidestep the issue that Jack’s choice of
names fell on exactly this, which points to his subconscious feeling the danger associated with
him. Furthermore, Jack’s reflection on his mother sheds light on her reluctance to name him,
possibly since the act of naming would humanize her perpetrator. Later on Jack himself reflects
on this aspect when he claims: “Men aren't real except Old Nick, and I'm not actually sure if
he's real for real. Maybe half? (…) I think Ma doesn't like to talk about him in case he gets
realer” (23). This is one of the many instances in which Jack tries to come to terms with another
set of binaries, namely real/unreal, which is the result of Ma’s struggles to shield him from the
outside world, to convince him that Room is all there is, so that the child would be content and
even happy. Nevertheless, Jack’s questioning of Old Nick’s reality is not only connected to the
fact that he comes from outside Room, but also to how his mother tries to keep the as far away
from each other as possible.
Jack’s rendering of their days reveals, behind the surface, complex processes and feelings that
are evoked in the most subtle way possible. As Donoghue herself claimed during an interview,
her intentions were not to create a “horror story or tearjerker, but a celebration of resilience and
the love between parent and child” (emmadonoghue.com). and this careful balance is achieved
through the narration’s emphasis on the sense impressions of the small child, on his own
experiencing his surroundings. One of the most haunting scenes testifying to the
aforementioned complexity is Ma’s rape, only rendered through Jack’s counting the creaks of
the bed: “When Old Nick creaks Bed, I listen and count fives on my fingers, tonight it’s 217
creaks. I always have to count till he makes that gaspy sound and stops. I don’t know what
would happen if I didn’t count, because I always do” (46). The problematics of this obviously
repeating scene is beyond the small child who, nevertheless, opens up new ways of discussion
about both the scene and rape for the readers.
Lorenzi draws attention to the adverse effect this narrative choice has on characters and readers,
claiming: “Strictly speaking, Jack's description of Ma's rape is, on the surface, a form of
effacement or silencing of the violence she must endure. From the perspective of the reader,
however, it is anything but. By forcing readers to do an act of textual-to-physical translation
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from Jack's literal interpretation of the sounds he hears, Donoghue makes visible the materiality
of the victimized body.” The body in question is Ma’s, however, in a thought-provoking way
everything she experiences is also filtered through the body of her child.
Slowly and gradually more and more elements of the terror surface for the careful observer who
notices Ma’s struggles to escape. The pair’s daily routine is carefully organized to encompass
various activities that would facilitate Jack’s physical and mental growth, however, some of the
games surpass the threshold of pleasant and educational purposes.
After nap we do Scream every day but not Saturdays or Sundays. We clear our throats and
climb up on Table to be nearer Skylight, holding hands not to fall. We say „On your mark, get
set, go,” then we open wide our teeth and shout holler howl yowl shriek screech scream the
loudest possible. Today i’m the most lodest ever because my lungs are stretching from being
five.
Then we shush with fingers on lips. I asked Ma once what we’re listening for and she said just
in case, you never know. (50)
Besides “Scream” the reader gets acquainted with a game called “Keypad,” consisting of Ma
giving Jack various numerical combinations to enter into the keypad that locks the door of their
prison. Or, it happens that Jack wakes up to Ma repeatedly flashing the lamp that is placed right
under Skylight.
Although Jack proves to be a sensitive boy who is even capable of noticing irony, I would not
claim, contrary to Lorenzi, that he “is fully aware of the profound impact that Old Nick has on
his mother.” He senses tension, he is aware of his mother’s pain indeed, as Lorenzi herself
presents in detail, for instance, after an altercation between in mother and Old Nick he notices
the marks of strangulation on her neck, and says: “I see her neck again, the marks that he put
on her, I'm all done giggling” (68). As Lorenzi remarks, “children’s perspectives constitute
nuanced understandings of the world. Children are often the ones who pick up on phenomena
or language that adults might otherwise miss.” Nevertheless, it cannot be stated that he would
be fully aware of all the traumatic events that go on, since then he would exert similar symptoms
to his mother, who once every now and then freezes into a nonresponsive, almost vegetative
state that Jack conceptualizes through claiming that “Ma is Gone.” Consequently, I agree with
Földváry who claims that “Jack, a fruit of a forced sexual union, is not shown to be as
traumatised as would be expected. Whenever Old Nick, her perverse captor, comes to get his
sexual satisfaction from Jack’s Ma, her efforts to hide the little boy appear to be successful and
she manages to protect Jack from physical and psychological injuries” (212).
Jack cannot be considered to suffer the same or similar degrees of pain as his mother. He
believes that the entire world is the garden shed that is more than his home: it is his friend,
together with all the objects that are addressed through proper nouns, since they are unique and
also personified for him. As XiaoFang Chi also remarks, “almost everything is a game to him.
His only real complaints are food-related, such as when he has to eat ‘yucky’ green beans” (38).
The contrast between the two characters is palpable throughout the entire first half of the book,
however, it is the most pronounced when Ma’s realization that their captor’s dismissal means
approaching death for them clashes with the child who is content in his world measuring eleven
foot square. This is the moment when she realizes that the only way of survival is escape, and
thus she needs to “unlie” to her son who is highly overwhelmed as a result of his world
exponentially growing.
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2.2. Outside
The confined world of Room already presented us with the complexity of feelings and relations
both between the two imprisoned characters and towards their prison itself. Although Jack is
highly sensible to his mother’s pain and suffering, he is successfully shielded from Old Nick,
who is nothing more than a silhouette that Jack sometimes glimpses. He cannot fully understand
the seriousness of their situation, since everything is coated into a child’s play. One
representative example is connected to Ma’s toothache and severe decay, a seemingly minor
detail that nevertheless points back to the first years of her confinement alone in the garden
shed, when she tried to shield herself through lax hygiene, but also to fits of depression, and
finally to malnutrition. Nevertheless, Jack feels none of this, he believes his mother when she
gives up on her ration of food in favour of her son, claiming that she is full, and also, he pretends
to have a toothache so that he could also get to suck on an ice cube. His mother’s subsequent
momentary scare is also highly revealing.
These and other subtle scenes disclose more and more complex mental processes that can be
attributed to Ma, whereas Jack remains mostly unaffected by all this. The change commences,
as it was stated before, with Ma’s realization that they are in danger and her plan to escape with
Jack’s help. The careful planning, together with the preparation of Jack himself, finally resulting
in their successful escape, proves to be the novel’s true start in discussing the trauma as faced
individually by Jack and Ma. This method goes against traditional novelistic forms that usually
would end in the literal escape, leading the assumption that everything is solved by it. However,
here the mental processes and hardships seem to intensify with this moment, ultimately putting
to test entire world views and also the mother-son relationship that was so close-knit inside
Room.
Ma, the victim who has been abused for seven years, is further traumatized by the outside world
she re-encounters after this long period. She was taken as a teenager, a university student, and
she returns as a mother who lived in confinement. The greatest clash is materialized between
her idealized vision of her life outside and the realization that re-integration is highly difficult.
As she herself realizes, “I keep messing up. I know you need me to be your ma but I’m having
to remember how to be me as well at the same time and it’s…” (277). She is conflicted by this
new identity that she recognizes in herself, claiming that in confinement she always craved
company, and her newfound dislike of it is “not how I remember myself” (405), an identity
crisis that is very differently treated by her doctor and nurse. As Lorenzi formulates it, “Dr.
Clay attempts to frame her emergent social anxiety within the language of trauma, suggesting
that she ‘had to change to survive’ (405),” whereas Noreen points out, “Don't forget, you'd have
changed anyway. Moving into your twenties, having a child – you wouldn't have stayed the
same” (406).
The climax of this clash comes with an interview organized as a result of the media’s great
interested in the pair’s story of confinement and escape. Lorenzi remarks that though she feels
frustrated by these “traumatic narratives imposed on her,” such as the above quotation, the urge
to impose these narratives is often what is really traumatic. During the aforementioned
interview the journalist deliberately provokes Ma by asking her questions that were previously
agreed upon as excluded from the topics to be tackled, such as the stillbirth previous to giving
birth to Jack. The most severe blow comes in the form the suggestion that Ma’s decision to
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keep Jack may have been a selfish act, instead of giving him up and offering him a home: “It
would have been a sacrifice, of course – the ultimate sacrifice – but if Jack could have had a
normal, happy childhood with a loving family?” (297), assumes the interviewer. Lorenzi
remarks that the scene of the interview illustrates “the ways in which the media’s insistent
framing of traumatic narratives is, in many ways, precisely that which creates or compounds an
individual's trauma.”
In spite of Ma fighting against the traumatic narrative that the interviewer imposes (“It wasn’t
an ordeal to Jack, it was just how things were,” 296), it gradually fills her with more and more
insecurity, resulting in her fall into depression and ultimately a suicide attempt. This attempt to
commit suicide again can be considered as a moment that goes against traditional trauma
narratives, firstly because it is the result of her fear of failing her son and giving him a traumatic
childhood, not herself, secondly, because, as Bonnie Hanson points out, “Ma’s attempted
suicide is a striking deviation from the structure of traditional captivity narratives in that Jack’s
most traumatic moment in the novel comes after his release from captivity” (60).
Contrary to Ma, and also contrary to her fears and Dr. Clay’s (or the society’s) conceptions
about Jack’s life inside the fortified garden shed, to him it truly was the only way of living, and
thus he was content with everything. The five-year-old child thus is also gradually faced with
and shocked by the outside world that vehemently imposes the same traumatic narrative upon
his life in Room, something that is incomprehensible for the boy. His disturbance is largely the
result of this clash between his and everybody else’s conception. Once again, Dr. Clay is the
one who is adamant about relieving possible secret abuses suffered by Old Nick,
notwithstanding Ma’s assurances that he was successfully sheltered and shielded from every
danger. I agree with Lorenzi who interprets the following conversation between the child and
the doctor as straddling “the line between an accurate depiction of rightful concerns on the part
of mental health professionals and a criticism of the techniques of persuasive or leading
questioning of children”:
“Did this man ever do anything you didn’t like?”
I nod.
“Can you tell me what he did?”
“He cutted off the power so the vegetables went slimy.”
“Right. Did he ever hurt you?
Ma says, “Don’t–”
Dr. Clay puts his hand up. “Nobody’s doubting your word,” he tells her. “But think of
all the nights you were asleep. I wouldn't be doing my job if I didn’t ask Jack himself,
now, would I?” (235)
Jack is depicted here as highly impressionable, a child who is easily influenced, and that is why
these kinds of questions prove dangerous. Dr. Clay himself claims that Jack is “still plastic”
(268), understood as changeable, akin to forget is experiences in the shed, thus again assuming
without doubt that those experiences had to be traumatic. His mother’s answer to Jack’s asking
whether he is supposed to forget (“I don’t know,” 270) reflects her growing insecurity in her
decisions and their effect on her son. As the effects of their years-long confinement becomes
more and more apparent, Ma is gradually tossed into desperation. When she says: “I thought he
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was OK. More or less” (233), jack poses a crucial question that reflects on his life in
confinement and outside it, but also asks for help and elucidation from his mother and the
doctor: “Am I not OK?” (233).
Although doubt and insecurity seems to be one of the central elements of the pair’s life in the
outside world, Jack is still certain that his security and home was inside Room, whereas the
world is big and complicated and overwhelming. His traumas connected to his new life outside
are reflected in the nightmares and they only appear after their escape. The first instance of his
dreaming recounted by Jack himself comes right after their escape, and is a fascinating blend
of his experiences inside and outside Room: “In the night there’s vampire germs floating around
with masks on so we can’t see their faces and an empty coffin that turns into a huge toilet and
flushes the whole world away” (270). Another of his dreams combines the image of the man
who helped after the escape with remorse caused by him keeping more toys than he was
allowed, and also with fear connected to what he previously heard about crazy people sending
them excrement (“Then Ajeet is all crazy putting Raja’s poo in a parcel to mail to us because I
kept six toys, somebody’s breaking my bones and sticking pins in them,” 271). All of these and
subsequent nightmares are a way of trying to come to terms with the overwhelming outside
which, due to its proportions, complicated rules, and him losing his mom (at least for a while).
However, the aforementioned clash is visible here as well, when Dr. Clay interprets the dreams
as a coping mechanism trying to forget about the traumas suffered in Room (“Now you’re safe,
it’s gathering up all those scary thoughts you don’t need anymore, and throwing them out as
bad dreams,” 273), whereas Jack is certain of its opposite: “I don’t say because of manners, but
actually he’s got it backwards. In Room I was safe and Outside is the scary” (273). Therefore,
the child is ultimately shown to experience trauma exactly there where he would be expected
to find safety, family, and freedom.
What is witnessed throughout most of the “Outside” chapters of Room is a child completely
shaken in his knowledge about the entire world, a boy who eventually questions his own
existence, his own reality. And the most detailed signs and processes capturing this
overwhelming insecurity, which I would interpret as ultimately resulting in traumatic
experiences, transpire on the level of Jack’s body. Several different instances can be mentioned,
all connected to the duality the boy experiences between the safety of his object-friends and the
hostility of the surrounding world. After a careful investigation it will surface that Jack’s
relation to the objects comprising Room surpasses that which the society would deem “normal,”
“healthy.” To the child living in confinement the dichotomy between living and lifeless does
not exist, he can just as easily harbour powerful feelings towards a tooth, towards a rug, as
towards his own mother. Everything he gets in contact with is endowed with complex symbolic
meanings that raise ordinary objects into a singularity that even surpasses the one already
analyzed in the first chapter of this paper.
Seemingly redundant objects for the outside world, rich in stimuli, become essential exactly
because the newly discovered world proves too overwhelming. One, previously not mentioned
scene, captures with great accuracy the conflict the child constantly experiences, and this could
be the most powerful scene because it renders Jack’s first step into the extended world. When
Old Nick places the child rolled into Rug, the staggering scene depicting his journey and escape
relies completely on his experiencing everything through his senses, and his deep connection
with his mother’s tooth: “Another light whizzing by over. Things sliding in the sky that I think
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they’re trees. And houses and lights on giant poles and some cars everything zooming. (…) I’m
holding on to the edge of the truck, it’s all hard and cold. The sky is the most enormous, over
there there’s a pink orange bit but the rest is gray. When I look down, the street is black and a
long long way” (172).
This is also the first moment when he questions his own reality (“I’m not in Room. Am I still
me?” 172), a question to which only the tooth can provide a somewhat soothing answer: this
tooth symbolizes his mother, it evokes her to Jack who thus can be scave (portmanteau of
“scared” and “brave”) enough to escape. In consequence, he realizes and accepts that what he
experiences is real, a new kind of real (“I’m zooming along in the truck for real for really real,”
172). Sandra Dinter approaches this scene from the real/fictional dichotomy, noting the
following: “In the process of the thrilling escape, it is still difficult for Jack to believe that he is
not moving through the world of TV. (…) In order to identify the objects and persons around
him, Jack compares or confuses them with things he has seen on TV before” (63), for instance,
the first person he encounters when he flees from the truck “[l]ooks like a TV person but nearer
and wider and with smells” (178).
Conclusion
This is just a sneak peek into the numerous processes that can be captured in the novel, mostly
through Jack’s narration, through his language that unknowingly reveal sometimes even
disturbing moments from captivity and its aftermath. The investigation purported to shed light
on the intricate nature of trauma itself, how it manifests very differently in the case of the two
characters, and how it does not conform to society’s conceptions, going even as far as claiming
that sometimes society, the media themselves are the ones inducing trauma. Bonnie Hanson’s
definition of captivity narratives is fitting for Room as well:
Captivity narratives are inherently suffused with and structured by trauma. Many of the very
conventions and tropes on which the genre relies are traumatic: death or loss of loved ones,
physical and mental suffering, hunger, constant fear and uncertainty, the decimation and reconstruction of identity, and, of course, the double-edged sword of liminality, the space captives
uneasily inhabit. (7)
The reader can identify all the elements enumerated by Hanson in the novel at hand.
Notwithstanding, Donoghue’s Room is more than a traditional captivity narrative. It goes
beyond these traumatic tropes, re-utilizes them and places them into a new focus.
Lorenzi accurately formulated one very important aspect of the work’s handling of the issue of
trauma in the following way: “In presenting the complicated aftermath of traumatic events
(rather than simply ending the novel on a point of elation at the point of escape), Donoghue also
contravenes popular mythologies that may frame traumatic recovery as a more or less linear
process.” The most disturbing element of this is Ma’s suicide attempt occurring in the outside.
A more traditional framework of captivity narratives would allow the reader to conceive of the
outside, of the world after escape as a safe haven that presents a new life for the victims. This
image is shattered on several planes in Room. One of them resides in the previously analyzed
issue of Jack himself, who faces trauma due to the overwhelming nature of the new world. The
other one is Ma and her attempt to commit suicide, formulated by Jack in the following way:
“we got out, I saved her, only then she didn't want to be alive anymore” (336). I agree with
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Lorenzi who remarks that “Donoghue’s inclusion of these events does further work to subvert
the notion that trauma follows any sort of ordinary logic or pattern of predictability.” The novel
can be understood as criticism of the issue of trauma as it is utilized and markedly becoming
more and more fashionable as a label. However, this criticism does not exclude the
interpretation of the novel from the perspective of trauma. It remains still valid and even a very
important component of any analysis of Room, however, with the slight twist that the novel
presents the framework of trauma as “merely one possible outcome of [Jack’s] experience”
(Lorenzi).
What can be witnessed in Donoghue’s 2010 novel is a very peculiar kind of “region-crossing,”
a term I borrowed from David Morris, about which he claims that the most primordial one is
“the crossing of body and world” (4). We can capture this same kind of crossing through Jack,
the child who undergoes several life-altering crossings at the beginning of his life. The spaces
he experiences are not only mere surroundings, but they are the very facilitators of events
happening to him. Furthermore, even conceptualizing them happens at the level of embodied
processes through the child’s sensorium who consequently conceives of the entire world in
terms of objects that are insignificant to everybody else but essential to him. Nevertheless, a
serious change occurs that is most emphatically evoked in the final scene of the novel, namely
in the pair’s first and final return to the garden shed. This moment, as Lorenzi remarks, “is
marked by a distinct sense of unfamiliarity,” standing in stark contrast with Jack’s view of it
before their escape, the certainty that it is the world, the singular, perfect home. All his senses
revolt against it from the first moment: “We step in through Door and it’s all wrong. Smaller
than Room and emptier and it smells weird. (…) Nothing says anything to me. “I don’t think
this is it,” I whisper to Ma” (413). This is the moment when change is really irreversible: Jack
lost his peculiar connection to the objects inhabiting Room, and thus separation is complete.
The ambivalence of his final statement encompasses the immense complexity that is played out
in between space and trauma: “I look back one more time. It's like a crater, a hole where
something happened” (414).
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SZERZŐSÉGKONCEPCIÓK ÉS VERSNYELV KOVÁCS
ANDRÁS FERENC ALEKSZEJ PAVLOVICS ASZTROV
HAGYATÉKA CÍMŰ KÖTETÉBEN
Áshin Julianna Luca
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Irodalomtudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató. julianna.ashin@gmail.com

Absztrakt
Az irodalomkritika Kovács András Ferenc költészetével kapcsolatban már a lírikus pályájának
korai szakaszától fogva kiemeli annak versnyelvi sokszínűségét, egyrészről a különféle, kötött
és szabad verselési formák használata alapján, másfelől pedig az erdélyi költő szövegeinek
rendkívül gazdag intertextualitása kapcsán. Ez az írásművészet nyelvi megelőzöttségére, és
annak kultúrateremtő szerepére minduntalan reagáló költészet egyik legjellegzetesebb vonása
az irodalmi elődök megidézése mottók, rejtett idézetek, hommage-ok, utalások és
reminiszcenciák segítségével. Elég csak – hogy néhány példát említsek – a Weöresiáda. Váteszi
szózat utókoromhoz; a J.A. szonettje; az As You Like It; a Csokonai-rögtönzés, némileg
átigazítva; a Júliának különb dicséreti című művekre, vagy pedig a Hazatérés Hellászból című
kötet Kavafisz-átirataira gondolni. Kovács András Ferenc költészete tehát számtalanszor idézi
meg az irodalmi elődök műveit, ám egyben át is írja azokat, lírájában ily módon kapcsolódik
össze a „versnyelvi virtuozitás” és az intertextusok sokrétűsége. A vallomásos hangvétel
hiánya, a teljességgel soha nem lokalizálható lírai én, illetve az irodalmi utalások sokrétűsége
mellett nem szabad elfeledkezni a költő irodalmi alakmásairól sem. Ilyen például a vadnyugati
Jack Cole; a reneszánsz Andreas Transylvanus; a római Quintus Aemilius Fabullus; a
századforduló idején alkotó Lázáry René Sándor és a kalandos életutat bejárt orosz költő,
Alekszej Pavlovics Asztrov. Dolgozatomban az ez utóbbi alakmás verseit „közreadó” Alekszej
Pavlovics Asztrov hagyatéka című kötetről fogok beszélni, amely egyfelől megalkotja Alekszej
Asztrov alakját, emellett pedig be is „ágyazza” azt a XIX. és a XX. század orosz irodalmába és
történelmébe. Megidézi Lermontov, Puskin, Lev Tolsztoj és Tyutcsev munkásságát, ugyanakkor
jól láthatóan a XX. századi alkotók (Csehov, Zabolockij, Hodaszevics), azon belül pedig a
húszas és harmincas évek alkotói (Oszip Mandelstam, Anna Ahmatova, Marina Cvetajeva,
Nyikolaj Gumiljov, Mihail Bulgakov) a leghangsúlyosabbak a kötet szövegvilágában. Mivel az
általam tárgyalt Alekszej Pavlovics Asztrov hagyatéka számos helyen bizonytalanítja el az
olvasó szerzőségről alkotott képét – például magának az alakmásnak írt, egymásnak
ellentmondó adatokat tartalmazó életrajzzal, illetve a hagyaték „felfedezésének” történetével –
dolgozatomban különös figyelmet a kötet egészéből, és különösen a Levél barátaimhoz
versnyelvéből kirajzolódó szerzőségkoncepciókra.
Kulcsszavak: Kovács András Ferenc, intertextus, hommage, szerzőség, szerzőségkoncepciók

487

1. Bevezetés
Jóllehet Kovács András Ferenc költészetéről beszélve a kritika már a lírikus pályájának korai
szakaszától fogva hangsúlyozza annak nyelvi virtuozitását és formai sokszínűségét, ahogy azt
Kulcsár Szabó Ernő 1994-ben megjelent, Poesis memoriae című munkájában kifejtette, a
recepció szerinte meglehetősen tanácstalanul néz szembe” Kovács András Ferencnek „a
modern magyar irodalomban teljességgel előzménytelen” szövegalkotási módszereivel. És bár
a személyiséghatárok feloldódása, valamint a formanyelvi gazdagság okán az erdélyi költő
lírája nagyfokú hasonlóságot mutat Weöres Sándor költészetével, KAF verseinek „alanyi
kötetlensége” mégsem rokonítható teljesen „Weöres szerepsokszorozó, „próteuszi”
beszédével”. [1: 201–208] Ugyanakkor – amellett, hogy KAF költészete a posztmodern számos
jellegzetes vonását mutatja (ilyen az intertextualitás, a bizonyos fokú személytelenség és a
nyelvi megelőzöttség tudata) – az említett tanulmány megjelenése óta elfogadottá vált az az
álláspont, amely az erdélyi költő művészetét nem feltétlenül a posztmodern irodalom térképén
helyezi el, hanem sokkal inkább egy, a vallomásosság és deperszonalizáció között álló, az
irodalmi hagyománnyal folytonosan párbeszédet teremtő líraként értelmezi, amelyre a
„költészet kultúrateremtő szerepének keresése és akarása” jellemző. [2: 60–61]
KAF munkásságára tehát nem a személytelenség, hanem a lokalizálhatatlan (el-eltűnő, majd
újra előtűnő) lírai én jellemző, illetve a stílus és hangnem váltakozása, ezenkívül pedig a magyar
és világirodalom szövegeinek a KAF-féle versnyelvbe való bevonása vendégszövegek, rejtett
idézetek, mottók, hommage-ok, allúziók, reminiszcenciák és utalások révén. Gács Anna
megfogalmazásában „a szerzőség témái és gyakorlatai Kovács András Ferenc poétikájában a
tulajdon, az eltulajdonítás, a valakinek tulajdonítás, a saját, az elsajátítás és a kisajátítás kérdései
körül forognak”. [3: 178] Előszeretettel idézi fel az irodalmi elődök műveit, ám egyben újra is
írja azokat, lírájában ilyeténképpen kapcsolódik össze a „versnyelvi virtuozitás” és az
intertextusok sokrétűsége. Ez az identitás határait minduntalan elbizonytalanító költészet magát
az életrajzi szerző képzetét is megkérdőjelezi. Éppen ezért nem tekinthető véletlennek a szerző
eddigi pályájának talán egyik legjellemzőbb vonása, a különféle költői alakmások működtetése
sem. Csak, hogy néhány példát említsek: Jack Cole [4]; a reneszánsz Andreas Transylvanus
[5]; a római Quintus Aemilius Fabullus [6]; Lázáry René Sándor és az orosz Alekszej Asztrov.
2. Szerzőségkoncepciók az Alekszej Pavlovics Asztrov hagyatéka című kötetben
Alekszej Asztrov alakja először az Adventi fagyban angyalok című, 1998-ban megjelent kötet
egyik versciklusában, az Alekszej Asztrov verseiben tűnt fel, mint az orosz líra mindenkitől
elfeledett költője, akinek kalandos, időben és térben is összeegyeztethetetlen események
sorozatából álló életéről a kötet végén található Hét jegyzet vonatkozó része számol be. [7: 120–
121] Amint arra Horváth Kornélia rámutat, már maga a névválasztás sem tekinthető
véletlennek: az Asztrov vezetéknév, valamint az alakmás orvosi hivatásának többszöri
hangsúlyozása Csehov Ványa bácsi című drámájának egy szereplőjére, Mihail Lvovics
Asztrovra utal. A csehovi reminiszcencia mellett Bulgakov is fontos szerepet játszik: az Asztrov
verseit először közreadó neves Preobrazsenszkij professzor alakja Bulgakov Kutyaszív című
kisregényéből lehet az olvasó számára ismerős, melyben a szervátültetések szakértőjének
számító orvos átülteti egy kóbor kutya agyát egy halott bűnöző testébe. [2]
Ugyanakkor Kovács András Ferenc szövegalkotási módszereit ismerve nem lehet meglepő,
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hogy az Asztrov-ciklus versei ezenkívül számtalan az – elsősorban – orosz irodalomra
vonatkozó allúziót vonultatnak fel. A Románc, orosz románc belső refrénként működő sora
például („Szemét lehunyta Puskin is”) az Anyegin íróját, míg a Nature morte russe pedig a
szimbolista irányzathoz tartozó Alexandr Blokot, továbbá az akmeista költői csoportot
megalapító Oszip Mandelstamot és Nyikolaj Gumiljovot, valamint a Zsivago doktor íróját,
Borisz Paszternakot emeli be a ciklus szövegvilágába: „Tegnap bevitték tán Mandelstamot… /
Hol van Gumiljov? Blok? Hallgat Borisz ma.”.
A 2010-ben megjelent, már teljesen az alakmás lírai munkásságának „szentelt” Alekszej
Pavlovics Asztrov hagyatéka tovább bővíti az orosz irodalomra való utalások és rájátszások
rendszerét. [8] A fentebb már említett szerzők mellett feltűnik a szintén az akmeista irányzathoz
tartozó Anna Ahmatova (az Október. Őszi könyvtár mottójában) [9: 149.].226 A korának egyik
irodalmi csoportjához sem csatlakozó, Ahmatovát és Alexandr Blokot versben dicsőítő Marina
Cvetajeva az Orosz burleszk, szovjet rulett című vers előtt szereplő idézet révén lép be a kötet
szövegvilágába.227 Emellett további Mandelstam-allúziókat fedezhet fel az olvasó ebben a
kötetben is a költő emlékének ajánlott Húsvéti ikonosztázon, illetve az
Ezernyolcszázkilencvennégy című vers szövegében:
Egy Mandelstam-sort… messzeség
Kék lapja leng tépett füzetben
Én kilencvennégyben születtem...228
A Kolkhiszi fénykép című ciklus előtt Mandelstam Kerek, tépett öböl [11: 223], az Alkonyfény
fémkeretben és a Pulvis et umbra ciklusok előtt pedig a Nem voltam én soha [11: 139], és az
Önkéntelen gyöngéden lép [11: 238] című versekből szerepel egy-egy idézet. Emellett az
asztrovi alakmást mintegy továbbíró, jegyzetként funkcionáló Alekszej Pavlovics Asztrov élete
és hagyatékai előtt is található egy részlet Mandelstam Szó és kultúra című esztétikai írásából
is [11: 5], amelyet a maga egészében Erdődi Gábor fordításában olvashatunk. [12: 8–9]
Kovács András Ferenc intertextusokban gazdag költői korpuszát ismerve természetesen az sem
lehet meglepő az olvasó számra, hogy az Asztrov-versek a XIX. század orosz irodalmának
alkotóit,229 illetve a 40-es és 50-es évek írónemzedék alakjait is felidézik. Ilyen utalás például
a Brodszkijnak ajánlott Félidő, egész halál, miközben Alekszandr Szolzsenyicinnek a gulágon
játszódó regényére, az Ivan Gyenyiszovics egy napjára utal az Alekszandr Szergejevics egy
napja című vers, amellett, hogy a címben szereplő keresztnév és apai név, illetve az Anyeginből
származó, szöveg előtt álló mottó („Csak állt villámsújtottan ott, / Az érzések vad fergetegje /
Hökkent szívén hogy átcsapott!”) [14: 196] pedig egyértelmű Puskinra való allúzió. Ezenfelül
további utalást találhatunk a párbajban elhunyt költőre a Café Pouchkine című versben is.
A Pulvis et umbra ciklus előtt álló egyik mottó Arszenyij Tarkovszkij Árnyak közt árny vagyok
Az Alkonyfény fémkeretben ciklus mottója a Könyv-ajánlás című Ahmatova-vers kezdetét idézi Rab Zsuzsa
fordításában: „Honnan beszélek, micsoda romok / halmaza alól kiáltok felétek! / De újra mindent szétosztogatok,
/ mégis, még mindig nem érzem elégnek.” Lásd az irodalomjegyzékben: 9: 149.
227 Az Orosz burleszk, szovjett rulett mottója a Majakovszkijnak című Cvetajeva-versből való. Vö. 10: 137.
228 KAF versében a dőlt betűvel jelölt sor Mandelstam Vers az ismeretlen katonáról című művéből származik.
Vö. 11: 218–221.
229 A XIX. századi orosz irodalmat idéző intertextusok közé tartozik a Lev Tolsztojt idéző Háborúk és békék című
vers, valamint Tyutcsev Oroszország című műve (vö. 13: 156) szerepel mottóként a Tyutcsevhez – szovjetült
időkből című versnél. Lermontovra is történik utalás a Változatok Lermontovra, valamint a Villamos és vitorla.
Lermontov és Gumiljov című szövegekben.
226
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című versének egy részlete (Árnyak közt árny vagyok, ki egyszer már ivott a / Vízből, mit ád a
föld, de nem csitult a szomja, / S az élők álmait zavarva, visszatér / Az út rögeire, s élő vizet
remél.” [15: 54]), míg az Utazások a fényben. Triptichon Arszenyij Tarkovszkijnak című szöveg
mottójaként az Élet, élet című szövegből vett idézet olvasható („Se rágalom, se méreg nem talál
/ Utat szívembe. Rossz előjelekkel / Nem számolok. A földön nincs halál. / Mindenki, minden
halhatatlan. Nem kell / Rettegni a haláltól, légy akár / Ifjú, akár vén. Létünk fénysugár, / Halál,
sötétség nincs e világon.” [15: 36–37]). Vlagyiszlav Hodaszevics Emlékművem című
alkotásából származik a Pulvis et umbra című vers mottója [16: 130], míg Nyikolaj
Alekszejevics Zabolockij verseiből két idézet is szerepel az Asztrov doktor hazatér című vers
mottójában. Az első Zabolockij Átváltozások című verséből származik Illyés Gyula
fordításában [17: 703–704], a másik idézet a Hárs György által fordított Végrendeletem [17:
714–715] című versben olvasható. Azonban a kötetben fellelhető intertextusok figyelemre
méltó sokrétűségét és átfogó jellegét mérlegelve is jól látható, hogy az utalások és allúziók
javarészt a húszas és harmincas évek orosz irodalmának szerzőihez kapcsolódnak, és a már
korábban hangsúlyozott bulgakovi és csehovi reminiszcenciák mellett kitüntetett szerep jut
Oszip Mandelstamnak és költői hagyatékának.
A „valós” orosz irodalmi allúziók mellett KAF ugyanakkor bevonja a kötet intertextuális
rendszerébe a fiktív orosz irodalom alkotóit is. Bogdán László Vaszilij Bogdanov nevű,
Asztrovhoz hasonlóan fiktív költőalakját [18] a Nature morte russe ajánlásában, míg Baka
István Sztyepan Pehotnij [19] és Király László Nyezvanov nevű alakmása [20] a kötet első
verseként szereplő, Levél barátaimhoz kezdő sorában tűnik fel: „Kedves Pehotnij! Kedves
Nyezvanov!”. Bár a 2010-ben megjelent Alekszej Pavlovics Asztrov hagyatéka című kötetben
már nem szerepel, az Adventi fagyban angyalok Asztrov-ciklusának elején lévő mottó Baka
István első Sztyepan Pehotnij-ciklusának Hodaszevics Párizsban című költeményéből
származik:
E korszak semmitől sem ódzkodik.
Rút katlanából ránk borult a szenny.
Tedd le a tollad! Torkig ér a menny.” [19: 261]
Emellett Baka István hatásáról tanúskodik az Alekszej Asztrov töredéke. In memoriam B. I. [8:
24–25] című vers, valamint a Sztyepan Pehotnij emlékére [8: 26], illetve a szövegalkotás
szintjén a Románc, orosz románc is. Ugyanis a rondóformát idéző szöveg belső refrénként
ismétlődő sorai („Aljosa vár a bús finis”; és „Szemét lehunyta Puskin is”) egyfelől utalhatnak
a József Attila Biztató című versében olvasható „kerül majd egyszer asszony is” sorára [vö. 2:
66–67], ugyanakkor felettébb valószínű, hogy a visszatérő belső refrénes versforma
kialakítására hatással lehetett Baka Istvánnnak a Rachmaninov zongorája című verse, melynek
formája nagyfokú hasonlóságot mutat a Románc, orosz románc felépítésével, és melyben a „Hó
és üszök hó és üszök” sor ismétlődik meg az egyes versszakok elején. A két vers közötti, a
szövegképzésben tematizált kapcsolatot tovább egyértelműsíti a Baka-versben mindössze
egyszer szereplő „Elvérzik közben Puskin is” sor, melyet KAF verse játékos formában „ír
tovább”, ilyeténképpen a forrásszöveg parafrázisa pedig az intertextust működtető szöveg
létrejövésének műveletét tárja az olvasó elé:
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Baka István: Rachmaninov zongorája

Kovács András Ferenc: Románc, orosz románc

Hó és üszök hó és üszök
Bóklászva billentyűk között
Megfagy megég az ujjad és
Elvérzik közben Puskin is [19: 259]

Aljosa vár a bús finis
Nem ádnak tengernagyi posztot
Szemét lehunyta Puskin is
Hurrázhat Perm meg Vlagyivosztok [8: 20]

Bár nem áll módomban a kötet kiterjedt utalásrendszerének egészét e tanulmányban bemutatni,
úgy vélem, az eddigi példák is illusztrálják azt a versalkotási módszert, melyben „a vers – a
szövegalkotó(k) szintjén – erősen személyessé tett viszonyt demonstrál a forrásszövegekhez, s
ugyanerre „szólítja fel” olvasóját/hallgatóját is.” [21: 154] Ez, a vallomásos hangvételtől oly
messze álló lírai megszólalás tehát amellett, hogy a beszélő szövegbéli pozíciója semmiképp
sem tekinthető statikusnak, az asztrovi alakmás működtetésén keresztül megvalósított, az orosz
irodalmi elődök, illetve a magyar kortársak műveivel folytatott, újraíró jellegű párbeszéd révén
egy olyan (de)kanonizációs eljárással él, amely egyszerre építi fel és hozza játékba a
hagyományban létezés poétikai szituációját. A továbbiakban a szövegalkotás e módszerének
részletesebb tanulmányozására teszek kísérletet az Alekszej Pavlovics Asztrov hagyatéka
kötetben szereplő Levél barátaimhoz című vers elemzésén keresztül.
3. Az autoreferencia költői alakzatai Kovács András Ferenc Levél barátaimhoz című
versében
A vershelyzet a szövegalkotásra vonatkozó autopoétikus reflexióval indul („Kedves Pehotnij!
Kedves Nyezvanov! Ma / Írok... vasárnap lomha Novgorod...”), mely után a szövegbéli
szubjektum – hasonlóan más, a levél műfajában elhelyezett lírai szöveggel – látszólag
környezetének leírásával teremti meg a vers motivikus rendszerét („Kint vén kutyámat heccelik
vihogva / Merész jövendők… Néhány hős kölök.”). A lírai beszélőt körülvevő környezet
azonban a Levél barátaimhoz második versszakában belső térré válik, s a „néhány hős kölök”
képből eredeztethető „suhancos évek” sorban pedig már a szövegbeli szubjektumot megtépázó
idő metaforája bomlik ki:
Levél barátaimhoz
Kedves Pehotnij! Kedves Nyezvanov! Ma
Írok… Vasárnap lomha Novgorod…
Naponta mintha más keresztfa nyomna –
Későre jár… Nem óvnak jobb korok.
Gyomrom korog. Ma sem telik pirogra.
Savas, kesernyés téát hörpölök…
Kint vén kutyámat heccelik vihogva
Merész jövendők… Néhány hős kölök.
Suhancos évek gyűlnek élcsapatként,
Meg-meggyötörnek, mint csapzott ebet:
Kiolvasom szemükből még a vad fényt…
Félnek. Röhögnek… Mind nagyot nevet!
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Beszélni nem tud, szólni fél a falka –
Üvöltve koplal, támad, oldalog…
Rettegni bátor, gyilkol készakarva –
Ártatlanabbak tán az ordasok…
Vonít a száj, ha friss étekbe téphet:
Magát alázza, falja fel, szegény…
Meggyűltek itt az éhek, vétkek, évek,
Miként a nyál s a vád a nyelv hegyén.
Hány új hazugság billeg már a nyelven!
Eszmék rohadnak… Fojtó, furcsa szag!
Elmék rágódnak egypár száraz elven…
S a szebb jövő kutyákba rúg… Kacag.
Nem is levél – leláncolt hír, hasonlat,
Vers ez, Sztyepan… Oly téma, Nyezvanov,
Mi bárkivel megeshetik… Ma… Holnap.
Én úgy vagyok, hogy néha nem vagyok… [8: 9]
A szövegben fellelhető motívumok többféle interpretációs irányvonalat is kijelölnek. A
verskezdet alapján a leginkább szembeötlő az idő és elmúlás tematikája, mely egyértelműen
jelenik meg a „vén kutyámat”, a „suhancos évek” és a „merész jövendők” képeiben.
Ugyanakkor a vers egészét tekintve egyértelműen körvonalazódik a kutya- vagy farkas falka
mint idő megjelenítésében a lírai beszélő által „megélt” korszak leírása. Ugyanis több olyan
pont is van a szövegben, amely jól érezhetően a sztálini diktatúra hatalmi berendezkedésére
utal, illetve megjeleníti annak kulturális téridejét, elég csak a „Vasárnap lomha Novgorod...”; a
„Gyomrom korog, ma sem telik pirogra.”; a „Meggyűltek itt az éhek, vétkek, évek / Miként a
nyál s a vád a nyelv hegyén.” vagy akár a „Hány új hazugság billeg már a nyelven! / Eszmék
rohadnak… Fojtó, furcsa szag! / Elmék rágódnak egypár száraz elven.” sorokra gondolni. Ezt
a megközelítést támasztja alá továbbá a vers utolsó versszakában a következő részlet is: „Mi
bárkivel megeshetik… Ma… Holnap. / Én néha úgy vagyok, hogy nem vagyok.”.
Ugyanakkor meglátásom szerint a szöveg vizsgálata során számos, a versírás aktusát
tematizáló, illetve a szöveg születésére utaló jelenséget fedezhetünk fel, melyeket a
szövegvilágot meghatározó kutya-farkas motívumok nyelvi megvalósulásainak mélyebb
elemzésével kiegészítve fogok a következőkben megvilágítani. Ehhez pedig
elengedhetetlennek látom elsőként a Levél barátaimhoz versnyelvének jellegzetességeit
szemantikai és etimológiai síkon is behatóbban tanulmányozni.
Jól érzékelhető, hogy a szöveg magas arányban operál igékkel, melyek ráadásul igen erőteljes
képi világot hordoznak. Ez különösen igaz lesz a második versszaktól fogva, amikor is a farkas
(falka) és kutya motívuma „belép” a vers terébe. A „heccelik vihogva” negatív jelentéstartalmai
mellett a harmadik versszakbeli „meg-meggyötörnek” ige az igekötő ismétlésével megteremti
a szöveg további részeiben tapasztalható hangnem intenzitását. Ezt a hatást pedig még inkább
elmélyíti a „Beszélni nem tud, szólni fél a falka – / Üvöltve koplal, támad, oldalog.” részlet,
melyben a koplal, támad, oldalog igék, illetve az üvöltve határozói igenév mind a farkashoz,
illetve a farkas falkához kulturálisan társított negatív képzettársítások jelentéshalmazát
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aktivizálja a befogadóban. Az oldalog igében foglalt asszociációkkal lép kapcsolatba a
versszakban található rímpárja, az ordasok szó is („Ártatlanabbak tán az ordasok...”), amely
stilisztikai jellegzetességei folytán már a népmesék retorikáját is előhívja a befogadás során.
Mindemellett pedig az a tény, hogy a támad és oldalog szavak elől is „hiányzik” az igekötő (ez
különösen az oldalog hangalaknál lehet feltűnő, hiszen azt leggyakrabban eloldalog formában
szokás használni), a verstérben a látszólag jelenidejű cselekvést a szöveg hiperbolikusan
felnagyítja, ezáltal folyamatossá, időtlenné téve azt.
Érdemes emellett rámutatni, hogy a koplal szó töve (mely azonos a koppant szavunk tövével)
eredeti jelentése a hiába kapkod a szájával valami után, eleve magában hordozza – a kopog,
kopik, koppan igékhez hasonlóan – az éhezéssel, koplalással kapcsolatos jelentéseket is (elég
csak a felkopik az álla, illetve a kopog a szeme az éhségtől kifejezésekre gondolni).
Nyilvánvaló, hogy a szövegben többször is előfordul az éhség, éhezés, az evés motívumának
igencsak naturalisztikus stílusban való ábrázolása, ám nemcsak a farkasfalka képéhez társítva,
hanem már a második versszakbeli „Gyomrom korog. Ma sem telik pirogra” sorban is.
A szöveg ezután tovább árnyalja az evés és falás motívumát a „Vonít a száj, ha friss étekbe
téphet: / Magát alázza, falja fel, szegény...” sorokkal. Az ötödik versszak második két sorában,
illetve a szöveg hatodik szakaszában található költői képekben pedig az evés, éhezés
motívumainak a diktatórikus hatalom képével való „összemosódása” figyelhető meg:
Meggyűltek itt az éhek, vétkek, évek,
Miként a nyál s a vád a nyelv hegyén.
Hány új hazugság billeg már a nyelven!
Eszmék rohadnak… Fojtó, furcsa szag!
Elmék rágódnak egypár száraz elven…
S a szebb jövő kutyákba rúg… Kacag.
Különösen szembeötlő ez az éhek-vétkek-évek szavak belső rímként funkcionáló kapcsolatában,
melyek hangalakja is rávilágít az említett összefüggésre. Míg a vétkek az éhek-évek
hangátvetéses, „fordított” asszonáncként értelmezhető, addig az éhek és az évek tiszta
asszonáncként definiálhatók, melyekben mindössze egy mássalhangzó tér el egymástól.
Tovább mélyíti ezt az összefüggést a szokatlan hangzás az éhek szó esetében: ugyanis ennek
szótöve, az éh leginkább bizonyos, éhséggel kapcsolatos szavak előtagjaként (éhhalál;
éhgyomorra; éhbér), illetve a tő egyes származékaiban él tovább (éhezik; éhező; éhes; éhség),
ezeken kívül pedig leginkább a magyar nyelvjárásokban használatos. A mára már kevéssé
használatos szótő többesjellel ellátott alakjának versbeli alkalmazása tehát azt eredményezi,
hogy az éhek-évek mintegy előtérbe helyezik hangalakjukat, és a három szó (éhek-vétkek-évek)
egymásutánisága, a befogadó figyelmét e nyomatékosítás által megkövetelő egymásra
rímelésük mintha a szöveg történésében eltörölné a különbséget a farkas vagy kutya (falka) és
az idő (mint korszak) motívuma között.
Hasonló költői eljárással él az ezt követő sorban olvasható „a nyál s a vád a nyelv hegyén.”.
Míg a nyál az éhek hangalak jelentéstartalmára utal vissza, addig a vád a vétkek szóval mutat
jelentésbeli hasonlóságot. Ehhez kapcsolható még a következő versszakbeli „Eszmék
rohadnak… Fojtó, furcsa szag! / Elmék rágódnak egypár száraz elven...” sorok, melyekben a
naturalisztikus képek a rothadás, illetve az evés mint automatizálódott cselekvés metaforáival
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mintegy összegzik a versszövegen végigívelő motívumok jelentését.
Hogy a vers mennyiben reflektál saját megírására, illetve mennyiben tekinthető
autopoétikusnak, azt a már etimológiai szempontból megvizsgált szövegrészleteknek és az
eddig még ki nem fejtett versnyelvi jelenségeknek összevetése világíthatja meg. Visszatérve
ennélfogva az első versszakbeli lírai helyzethez, az elemzés tekintetében rendkívül fontosnak
tűnik a levélírás, mint művészi tevékenység megjelenítésének szövegbéli módszere. Már maga
a cím és a vers első sora is többféle irodalmi allúziót mutat fel. A Levél barátaimhoz ugyanis a
cím paratextuális megkötése által a szöveg és befogadó interakciójában létrejön a lírai formában
írt levél vagy episztola befogadásának műfaji szerződése, hiszen az a levélvers rendkívül
gazdag, az európai literatúrával szinte egyidősnek tekinthető műfaj irodalmi
olvasástapasztalatát hívja elő a befogadás során. [22]
A levél elsődleges funkciója szerint a térbeli távolságokat mintegy áthidalva, jelenlevővé teszi
a szöveg íróját a címzett számára, így értelmezhető önmegmutatkozásként, melynek
segítségével teszi láthatóvá magát a szöveg szerzője a levél(vers) olvasója számára. [22: 120]
Ugyanakkor a Baka István és Király László által megalkotott alakmásoknak a levél formai
követelményeinek mentén történő megszólítása, az aposztrophé – amennyiben az aposztrophé
Jonathan Culler által megalkotott definíciójára230 gondolunk – mint a megszólított és
megszólító szövegbeli megalkotója nemcsak, hogy tudatossá is teszi az olvasóban a már ismert
irodalmi mintákat és azok művészi megalkotottságát, de értelemszerűen a vers „szerzőjének”,
Alekszej Asztrovnak fiktív voltát is tematizálja. Így a régebbi korok műfajaival, műveivel
párbeszédbe lépő vers egyidejűleg tekinthető az alakmás kanonizációs és dekanonizációs
eljárásának is, hiszen beemeli azt más, fiktív költői maszkok által létesített irodalmi térbe, ám
ezzel a fajta közvetettségével egyidejűleg rá is világít saját megalkotottságának tényére.
A szövegalkotásra vonatkozó első versnyelvi reflexió az első versszakban olvasható áthajlás,
amely megszakítja a „Ma / Írok…” mondatot, s a fiktív „költőtársak” megszólítása után a
mondat szétválasztásával, és ennélfogva az ige sorkezdő helyzetbe állításával magára az írás
aktusára irányítja a befogadó figyelmét, így azt már nemcsak a szövegvilágban történő
pillanatnyi cselekvésként, illetve az adott levélvers megírásaként olvashatjuk, hanem
úgyszólván a lírai beszélő létmódjaként, mely ki is nyilatkoztatja az írásművészet birtoklását és
képességét. Ennek fényében nem lehet figyelmen kívül hagyni továbbá az írás – illetve az
olvasás – mint intellektuális és művészi cselekvésnek versnyelvi jelenlétét sem. Ugyanis a
farkas és kutya motívumokban az evés és éhezés naturalisztikusan ábrázolt költői képei mellett
a metaforák szintjén is folyamatosan jelen van az írás és olvasás, illetve a beszéd útján való
kommunikáció (illetve az arra való képtelenség) motívuma. Ahogy azt már korábban
említettem, a farkasfalka leírásában számos, stilisztikailag intenzív szó található, elég csak a
„Beszélni nem tud, szólni fél a falka – / Üvöltve koplal, támad, oldalog...” vagy a „Vonít a száj,
ha friss étekbe téphet” verssorokra gondolni.
Ugyanakkor a farkashoz kapcsolt negatív attribútumok mellett szembetűnő, hogy az időt
megjelenítő farkasfalka metaforájához mindvégig csak az artikulálatlan állati(as)
kommunikációt (üvöltve; vonít), illetve viselkedést (koplal; támad; oldalog; tép; fal)
megjelenítő kifejezések kapcsolódnak. Mi több, a szöveg hangsúlyozza is az emberi
„Ez a költői igény tiszta megtestesülése: a szubjektum azon igényének megtestesülése, hogy költeményében ő
ne csupán az empirikus költő, a versíró, hanem a költői hagyomány és a költészet [poesy] szellemének
megtestesülése legyen.” Lásd: irodalomjegyzék 23: 377.
230
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kommunikációra való képtelenséget („Beszélni nem tud, szólni fél a falka”), emellett pedig
többször is előfordulnak a nem a beszéd szintjén megnyilvánuló, viszont az emberi
viselkedéshez köthető reakciók (vihogva; röhögnek; kacag) és érzések (rettegni bátor; fél),
illetve cselekvések (gyilkol készakarva).
A szövegnek viszont a lírai beszélőhöz kapcsolható részletei mindvégig a kommunikáció írásos
és beszélt formáihoz fűződnek, ahogy azt már a vers kezdetén olvasható megszólításban is
láthatjuk: „Kedves Pehotnij! Kedves Nyezvanov! Ma / Írok. Vasárnap lomha Novgorod...”.
Amint azt fentebb említettem, itt nemcsak a versírás tényére való reflexiót fedezheti fel az
olvasó, hanem magát a szövegalkotás aktusának performatív kinyilatkoztatását, a lírai beszélő
és a „suhancos évek” szembenállását leíró „Kiolvasom szemükből még a vad fényt...” pedig az
olvasás cselekedetét pedig mint a megértés képességét aposztrofálja.
Ezzel szemben a suhancos évek és a merész jövendők metaforáiból kibomló, már a lírai beszélőt
„körülvevő világra” vonatkozó sorok a kommunikáció tulajdonképpeni lehetetlenségéről, soha
meg nem valósulásáról beszélnek: „Miként a nyál s a vád a nyelv hegyén.”; „Hány új hazugság
billeg már a nyelven!”. A „nyál s a vád a nyelv hegyén” és a nyelven billegő hazugságok képei
az emberi értelmet nélkülöző, ezért végső soron kimondásra nem kerülő nyelvi közlést
tematizálják, melynek szövegbéli ellenpontja a lírai beszélő szubjektumához kapcsolható
olvasás és írás készsége, valamint az ezekhez társítható magatartásban, a versírásban mint
létmódban való „benne állás”, amely a szövegben a megértésre való törekvés versnyelvi
alakzataként fogalmazódik meg.
Érdemes ezenkívül kitérni a hatodik versszakbéli keresztrímek jelentésalkotásban betöltött
szerepére is: a nyelven hangalak tulajdonképpen magában foglalja a harmadik sorban rá rímelő
elven szót, így lényegében morfológiai szinten is ráirányítja a figyelmet a kommunikáció
problematikájának interpretációs lehetőségeire, amennyiben megfeleltethető az általam eddig
felvázolt, a kommunikáció kérdését alapul vevő értelmezési irányvonalnak. Jóllehet a nyelv szó
utalhat a beszélt nyelv kommunikációs formájára, a kontextusból („Hány új hazugság billeg
már a nyelven!”) kitetszik, hogy itt az etimológiai szempontból elsődleges jelentés, vagyis a
nyelv mint testrész jelentése is szerepet játszik. És amennyiben elfogadjuk hitelesnek ezt az
olvasatot, világosnak tűnik a nyelven-elven kapcsolata az ötödik versszakbéli nyál-vád
hangalakokkal is, ahol a korábbi példákhoz hasonlóan a testi funkciókat ábrázoló kép kerül
alaki kapcsolatba a kommunikációt feltételező vád szóval, ám a sor végén álló nyelv hegyén
szavak kapcsolatában rejlő határhelyzet (elég csak a „nyelvemen van” szólásunkra gondolni)
szintén a kommunikáció meghiúsulását írja le.
A tematika versnyelvi megvalósulása továbbá kiegészül a versszak harmadik és negyedik
sorának egymásra rímelő kezdő szavaival (eszmék-elmék), melyek – akárcsak a nyelven-elven
szavak hangalaki hasonlósága – újabb példái a szövegben fellelhető, a beszédet, illetve az arra
való képtelenséget megjelenítő ellenpontoknak. A mű utolsó versszaka szintén kapcsolódik a
kommunikáció motívumához: Baka István és Király László költői alakmásainak újbóli
megszólításával a lírai beszélő ismét felidézi a befogadóval a szöveg indulásakor „kötött”
műfaji szerződést, majd rögtön meg is kérdőjelezi, el is bizonytalanítja azt:
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Nem is levél – leláncolt hír, hasonlat,
Vers ez, Sztyepan… Oly téma, Nyezvanov,
Mi bárkivel megeshetik… Ma… Holnap.
Én úgy vagyok, hogy néha nem vagyok…
A szöveg tehát a levél műfajának elvetésével felmondja ezt a befogadóval és az irodalmi
hagyománnyal kötött szerződést. A szöveg önmeghatározásának egyik, a vers által kínált
lehetséges iránya a meglepő hangzású „leláncolt hír”, mely többféle irodalmi allúziót is
magában rejt mint a mű lehetséges definícióját: a hír nemcsak mint sajtóműfaj értelmezhető,
hanem akár bibliai vonatkozása, az evangélium (jó hír, örömhír) is eszünkbe juthat, ugyanakkor
a szóhoz kapcsolt leláncolt jelző Aiszkhülösz drámájára, A leláncolt Prométheuszra is utalhat.
Prométheusz – aki az istenektől ellopta és az embereknek adta a tüzet, hogy azok
felülemelkedhessenek az állatvilágon – mitológiai alakja azért is kulcsfontosságú a versnyelv
alkotta jelentésvilágban, mert a tűz, mint az értelem jelképe a szövegben megfeleltethető a
beszéd képességének (valamint az arra való képtelenségnek), amely „hír” azonban nem kerül
az emberek birtokába, hiszen a szöveg végére is „leláncolt” marad.
A szöveg által megfogalmazott másik lehetséges értelmezési nézőpont, a hasonlat, mint költői
alakzat – a levél műfajához hasonlóan – pedig ismét a szöveg megalkotottságára irányítja a
befogadó figyelmét, hiszen a hasonlat, hasonlítás költői cselekedetén keresztül hangsúlyozza a
versbeszéd önreferens, saját megíródását dokumentáló jellegét. Jóllehet úgy tűnik, a versszöveg
megnyitja a lehetőséget saját műfajának interpretációjára, végül a különféle definíciós
irányvonalak felkínálása után versként határozza meg „saját magát”: „– leláncolt hír, hasonlat,
/ Vers ez, Sztyepan”.
4. Összegzés
Mindennek fényében összegzésül elmondható, hogy az általam elemzett szövegben
kulcsfontosságúnak tekinthető a szó hangalaki, morfológiai és etimológiai síkon való
jelentésalkotó szerepébe vetett „hit”, amely talán legvilágosabban az aposztrophé alakzatának
szövegszervező erejében nyilvánul meg. Mindent egybevetve pedig úgy gondolom, hogy a mű
autoreflexív, a szöveg íródására utaló módon fogalmazza meg a szóra, mint költészetre, illetve
az írásművészetre mint kulturális létmódra vonatkozó állításait. Olvasatom szerint Kovács
András Ferenc művében az autoreferencia poétikai eszközének látszólag önmaga definíciójára
irányuló jellege, valamint a valós és fiktív irodalmi hagyomány szimbolikus megszólítása és
újraírása folytán maga is reflektáltan, önmagát felfedve „vesz részt” a jelentés megalkotásának
folyamatában.
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Absztrakt
Philip K. Dick tudományos fantasztikus munkássága előtt még a híresen szigorú ízlésű
Stanislaw Lem is fejet hajtott. A cyberpunk irányzat előfutára volt, művei alapján számtalan
filmadaptáció készült, mint a mára kultuszfilmmé vált Szárnyas Fejvadász, a Különvélemény,
vagy az Emlékmás, melyek népszerűségét tekintve Dick popkulturális hatása vitathatatlan. Az
emberi lét fő kérdései foglalkoztatták, műveinek központi motívumai a valóság és fikció
mibenléte, gyakran egymástól való elkülöníthetetlensége, a hatalom, a manipuláció, a
kiszolgáltatottság problémaköre, a hamis igazságok terjesztése, amellyel valakik, vagy valamik,
sokszor megfoghatatlan eredetű, transzcendentális entitások elfedik a szemünk elől a tényleges
világot. Erősen foglalkoztatta a tudományos haladás, az ember és gép viszonya, az, hogy mit
jelent embernek lenni egy elembertelenedett korban. Munkásságán érződik, hogy klasszikus
műveltsége is figyelemreméltó volt. Érdeklődött a gnosztikus tanok iránt, megérintette Platón
ideatana, de a keleti tanokat is tanulmányozta a Bhagavad Gítától a Tibeti halottaskönyvig, és
a moderneket sem hanyagolta el: olvasott Joyce-tól és kifejezetten nagy hatást gyakorolt rá a
Finnegan ébredése. Emellett maga is jól zongorázott és rajongott a klasszikus zenéért,
különösen az operákért. Gyakran használt drogokat és az ezek révén átélt tapasztalatait
beépítette a történeteibe is. 1974 februárjában és márciusában olyan transzcendens látomásos
élményeket élt át, melyeket halála után töredékben maradt és egész hátralevő életében írott,
több mint nyolcszáz oldalas Exegézisében próbált megérteni és megmagyarázni.
Tanulmányomban az író által a regényeiben és novelláiban körüljárt filozófiai problémákat és
az ezekre adható lehetséges válaszokat szeretném feltárni és bemutatni. Az androidok, idegen
lények és virtuális valóságok eszközök és keretek számára az emberi létezéssel való
kísérletezéshez, mely által talán közelebb kerülhetünk a Dick által mindig is keresett
igazsághoz. Tudjuk-e jól használni a tudást és technológiát, amely rendelkezésünkre áll és
folyamatosan fejlődik? Szabadságot vagy szolgaságot hoz nekünk? Be tudunk-e pillantani a
kulisszák mögé egy olyan világban, ahol minden nap hitelesnek feltüntetett “igazságokat”
ütköztetnek a szemünk előtt, melyek nyilvánvalóan nem lehetnek egyszerre mind igazak? Ki
tudunk-e törni a saját elménk börtönéből? Dick minden művében filozofál, és talán éppen
fikcionárius illúziói révén juthatunk közelebb önmagunk és a világ megértéséhez. Még akkor is,
ha meglehet, a miénk csupán az egyik világ a sok közül.
Kulcsszavak: Philip K. Dick, tudományos fantasztikus, fikció, filozófia
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1.

Bevezetés

1.1 A szerzőről
Philip K. Dick a sci-fi hőskorának egyik legmeghatározóbb alakja, egyike azon íróknak, akinek
szemléletmódja nem avult el az idők folyamán, sőt témái ma is ugyanolyan frissek és aktuálisak,
mint megírásuk idején.
Már a fiatalkora sem volt zökkenőmentes, születése után nem sokkal meghalt az ikerhúga
valószínűleg alultápláltság következtében és ezt sosem heverte ki, és nem bocsátotta meg az
anyjának sem. Valószínűleg ennek köszönhető a nőkhöz való ellentmondásos viszonya is,
egyszer elbűvölő, máskor elviselhetetlen tudott lenni, öt felesége volt, de magányosan halt meg.
A 70-es évektől kísérletezett erőteljesebben a drogokkal, de már előtte is szedett gyógyszereket
számos pszichés problémájára, az egyetemről is a pánikrohamai miatt maradt ki a filozófia
szakról néhány hónap után.
Nemcsak műveivel, de egzisztenciálisan is érzékenyen reagált a mindent behálózó kapitalizmus
elidegenítő hatására, a média állandó jelenlétére. Ehhez hozzájárult még a Hidegháború
atmoszférája, az atomháborútól való félelem, valamint McCarthy és Nixon politikája, amiket
Dick erősen ellenzett. Volt, hogy tényleg megfigyelte az FBI, máskor ő írt jelentést nekik egyes
vele történt incidensekről.
Mindezekből fakadóan erőteljesen foglalkoztatta a valóság és a róla alkotott koncepciók
természete, a hatalom és a manipuláció viszonya, és az olyan pszichés betegségek és állapotok
tematizálása, mint pl. a paranoia, a skizofrénia, vagy a neurózis, illetve ezek „normalitása”.
Regényeiben a fentebbi problémaköröket dolgozza fel és világítja meg újra és újra eredeti,
összetéveszthetetlen stílusban.
1.2 Célok, módszerek
Az Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal c. regénye talán az egyik legismertebb
alkotása, a megfilmesítésének köszönhetően, valamint pszichológiailag is az egyik
legösszetettebb munkája, amelyben az egyébként gyakran tiszta bipoláris ellentéteket
felvonultató író érzékeny pasztell-árnyalatokkal dolgozik, a szereplők jellemrajzát,
jellemfejlődésének bemutatását illetően. A regény alapján készült a Szárnyas fejvadász c.
kultuszfilm, Harrison Ford főszereplésével. A mű fő kérdésfelvetése: mit jelent embernek
lenni?
Jelen tanulmányban arra szeretnék rámutatni, hogy a határok az ember és a gép, a valódi és a
szimulákrum, az igazi és a mesterséges élet között dinamikusan változnak a műben.
Számtalanszor elmosódnak, sőt, helyenként az ember és android szerepet cserélnek, azaz a
mesterségesen létrehozott entitás jobban megfelel az emberi autenticitás általánosan elfogadott
normáinak, mint a jövő reményvesztett, a gépezet puszta mechanikus láncszemévé csiszolt
fogyasztópolgára. Megvizsgálom, hogy mi alapján dől el a regényvilágban az, hogy valaki
ember vagy android-e. Úgy vélem, hogy az elkülönítésre alkalmazott módszer nem felel meg a
hagyományos humanizmus szellemiségében gyökerező etikai normáknak. Feltevésemet a
regényből vett szöveghelyek, és a történetet át-meg átszövő kritikus szituációk elemzésével
szeretném alátámasztani.
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2.

A kulisszák

A történet a jövőben, egy nagy háború után játszódik, amely tönkretette a bolygót. Rengeteg
állatfaj kihalt, amelyeket mesterséges verziókkal igyekeznek pótolni különböző cégek. Nagyon
ritkák az organikus állatok, melyek ezért státusszimbólummá váltak és a különlegesebb
egyedekért az emberek képesek vagyonokat kiadni. A bolygó gyakorlatilag lakhatatlanná tétele
indította el az űrbéli gyarmatosításokat, és ennek elősegítőjeként a humanoid szolgák, az
androidok vagy más néven replikánsok gyártását, akik idővel annyira emberszerűek lettek,
hogy csak egy, a különböző ingerek által kiváltott feltétlen reflexek gyorsaságát mérő
empátiateszttel, a Voight-Kampff teszttel, vagy csontvelő-vizsgálat segítségével lehet
kimutatni nem emberi származásukat. A replikánsokat nem tekintik embernek. Ez a fajta
hozzáállás akkor problematizálódik, amikor közülük néhányan fellázadnak kizárólag
funkcionális eszköz-voltuk ellen, megölik a mestereiket és megszöknek a Marsról a Földre. A
fejvadászok a rendőrség különleges egységének tagjai, akiknek a feladata felkutatni és kiiktatni
a szökött, és minden bizonnyal veszélyes, hiszen bizonyítottan gyilkolásra képes replikánsokat.
A folyamatot nem tekintik gyilkosságnak, egyszerűen visszavonásnak (retirement) nevezik,
annak ellenére, hogy a regényben elhangzik, hogy valójában az emberek bizonyos százaléka
sem menne át az empátiateszten (pl. skizofrének, autisták), amellyel a replikánsokat szűrik.
A mű főhőse Rick Deckard, akinek neve nem véletlenül emlékeztet Renée Descartes-éra, egy
sztárfejvadász, akinek hat Marsról szökött androidot kell visszavonnia. A nyomozás során
találkozik, majd viszonyba is keveredik Rachael Rosennel, aki az androidok legújabb
generációjához tartozik. Deckard motivációja a pénzkeresetre az, hogy vehessen egy valódi
állatot a mostani elektronikus báránya helyett, akit azért tart, mert a társadalmi presztízs
érdekében fenn kell tartania a látszatot, hogy él még a báránya, aki különben már rég elpusztult.
A regény egészének ismeretében az, hogy az emberek képesek-e életben tartani egy élőlényt,
egészen különös perspektívába helyeződik, behelyettesíti azt, hogy képesek-e törődni
bármilyen másik élőlénnyel, tudnak-e megfelelően gondoskodni róla? Ugyanakkor úgy tűnik,
az emberek nagyobb empátiát éreznek a kihalófélben lévő állatok, mint a saját fajtájuk iránt.
Közben egy másik szálon John Isidore mindennapjait követhetjük nyomon, aki egy
másállatokat javító cégnél dolgozik, amely állatkórháznak álcázza magát. Isidore a környezeti
ártalmak miatti csökkent értelmi képességéből kifolyólag nem hagyhatja el a bolygót, tehát
hivatalosan „tyúkeszűként” egyedül lakik egy romos, a szétesés szélén álló bérház-blokkban,
és Baráti Buster műsorát nézi szabadidejébe n. Egyik nap észreveszi, hogy egy közeli lakásba
beköltözött valaki. Ez a bizonyos illető Pris, az egyik szökött android, aki Rachael hasonmása.
Később érdekből beköltözik Isidore lakásába, és nála rejti el a társait is, akikkel a szökés után
sikerül felvennie a kapcsolatot.
Közben Deckard rendületlenül nyomoz és egy másik fejvadász, Resch segítségével több
androidot is a másvilágra küld, majd lefekszik Rachellel, aki ezek után közli vele, hogy csak
azért tette ezt, hogy még inkább leépítse Rickben az androidok elpusztításának képességét, majd
otthagyja a férfit és megöli a kecskéjét, melyet az az androidok után kapott fejpénzen vett. Rick
ezek után bosszútól fűtve utánaered, de azt is megfogadja, hogy miután kiiktatta a célpontokat,
otthagyja az állását, mert nem tudja feldolgozni a munkája során benne jelentkező kognitív
disszonanciát. Isidore lakásán meg is találja az androidokat. Isidore tyúkeszű, és kitaszított, aki
sokáig örömmel fogadta az androidok társaságát, csak hogy ne legyen egyedül, de végül mégis
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elidegenedik tőlük, amikor az androidok állatokat kínoznak a szeme láttára. Ennek ellenére nem
vezeti nyomra a fejvadászt, aki végül magától rátalál a főhadiszállásra. Deckard, miután
lemészárolta az androidokat Isidore lakásán, megcsömörölve a sok gyilkolástól kimegy a
pusztába, ahol teljesen felvillanyozódik, mikor talál egy varangyot, holott a faj már rég kihalt.
Hazaviszi az állatot, de otthon arról is kiderül, hogy csak egy elektromos szerkezet. Deckard
reményvesztetten ágyba dől és a felesége közben felajánlja, hogy beprogramozza a
hangulatorgonáját a jól megérdemelt nyugalomra.
Bár csupán egy nap alatt játszódik le a cselekmény, Deckard maga totális identitásválságba
kerül a regény folyamán, mert nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy hol a határ a természetes
és a mesterséges között és hogy ki, mi is valójában ő? Honnan tudhatja, hogy ember, illetve
mitől ember, ha egyszer léteznek mesterségesen beültetett emlékek, ha a hangulatát gépekkel
programozza és hiába házas, valódi érzelmekre emlékeztető élményeket csupán női
androidokkal kapcsolatban, valamint az empátiadoboz – egy kollektív vallásos tapasztalatot
előidéző virtuális valóság-generátor – által él át? Ezek egyfelől Dicknek az emberiség
modernkori fejlődésével kapcsolatos kritikáját és félelmeit jelenítik meg, másfelől az olvasónak
az emberekkel való értelemszerű azonosulását bizonytalanítja el az is, hogy fokról fokra
kiderül: az androidok általánosságban életrevalóbbak és gyakran emberibbek az embernél, tehát
az evolúció legalább azonos, ha nem magasabb szintjén állnak, mint a létrehozóik. H. Nagy
Péter találó megfogalmazásában a „sci-fi környezetben játszódó krimi” rétegződése fokozatos
kibomlásának köszönhetően olvasható akár „poszthumán biofilozófiai regényként” is. [8]
3.

Wilbur Mercer vs. Baráti Buster

A kollektív apátiába süllyedt Föld maradék szellemi-lelki kapacitásáért Baráti Buster egész
napokon át tartó valóságshowja és a mercerizmus harcol. A mercerizmus az egyetemes
vallás(pótlék), amelyet gyakorolva az empátiadoboz segítségével az emberek, akik
felcsatlakoztak, közösen átélhetik Mercer szenvedéseit. Mercer egy, egyszerre Krisztushoz és
Sziszüphoszhoz hasonlatos, örök életre, avagy inkább örök szenvedésre ítélt mártírfigura. A
mercerizmus azon az előfeltevésen alapul, hogy az empátia az emberiség alapvető tulajdonsága,
ezért az empátiadobozt használók tudata a használat ideje alatt összeolvad, átélik egymás
érzéseit, ezzel igyekeznek pótolni a világukból egyébként teljesen kihalt közösségiséget és
pillanatnyilag elfelejtkezni kollektív magányukról és elszigeteltségükről. Az egyesülés során
mindenki Mercer testében igyekszik feljutni egy hegyre, miközben láthatatlan hitetlenek
kövekkel dobálják. Érdekes, hogy az egyébként virtuális kövek valóságos sérüléseket okoznak.
Az androidok nem használnak empátiadobozt, mert képtelenek lennének azonosulni az
emberekkel. Amikor Rick a doboz használata során találkozik Mercerrel, az alábbi párbeszéd
zajlik le kettejük között:
„- A barátod vagyok – mondta az öreg –, de úgy kell folytatnod, mintha nem is léteznék.
Érted? – tárta szét üres kezét.
- Nem, nem értem. Segítségre van szükségem.
- Hogyan menthetnélek meg, ha magamat sem tudom? – elmosolyodott. – Hát nem érted?
Nincs megváltás.
- Akkor minek ez az egész? Minek vagy te?

501

Hogy megmutassam, nem vagy egyedül – felelte Wilbur Mercer. – Itt vagyok veled,
mindig is itt leszek. Menj, és tedd, amit kell, még ha tudod is, hogy rossz.
- Miért? Miért csináljam? Kilépek és emigrálok.
- Bárhová mész, mindenhol rosszat kell majd csinálnod. Ez az élet alapvető feltétele:
erőszakot tenni a személyiségeden. Előbb-utóbb minden teremtmény erre a sorsra jut.
Ez a végső árnyék, a teremtés kudarca. Ez az átok, ami rajtunk ül, ami táplál minden
életet. Mindenhol a világegyetemben.” [5, 153]
Odáig jutott tehát ez a világ, hogy az emberek már csak a nyomorukat képesek egymással
megosztani egy közös mazochisztikus szeánsz során, egy nihilista ál-vallás keretében és ez által
élnek át valamiféle, a valós érzelmekhez közelítő, ámbár főleg negatív élményeket.
Baráti Buster, a műsorvezető, aki, mint kiderül, szintén android, leleplezi Mercert, mint csalót,
egy alkoholista színészt, aki festett díszletek között komédiázik. Ugyanakkor a leleplezés mit
sem változtat a kvázi-vallás népszerűségén és hitelességén, amit az emberek valódinak élnek
meg, mert hisznek benne, mert akarnak hinni benne.
-

4.

Mi a normális?

4.1 Morális dilemmák
Az a kérdés is felmerülhet bennünk az elemzés során, hogy mi minősül normálisnak egy
társadalomban? Egy szokásrendszer, legyen hagyományon, vagy épp előírásokon,
kényszereken alapuló, amit legitimál az aktuális törvényes hatalom? S mi a garancia rá, hogy
ami a törvény szerint normális, az más normálisak szerint nem abnormális agyrém?
Az alábbiakban fontosnak tartom megvizsgálni a Voight-Kampff teszt legitimitását és
állítólagos megkérdőjelezhetetlenségét, hiszen Dicknél az empátiateszt dönt életről és halálról,
holott csupán egy prekoncepcióra épít, arra, hogy egy olyan világban, ahol lassan nincsenek
állatok, szörnyű megrázkódtatásként kell megélnie egy embernek pl. egy marhabőr tárca
látványát. Tehát napjainkhoz képest megváltoztak a szociális standardok. Aki ezt nem tudja
lekövetni, mert, mondjuk, mint az androidok, más, izolált környezetben nőtt fel, ahol nem is
találkozott ezzel a problémával, azt közveszélyesnek minősítik és lelövik.
De a teszt vizsgálata előtt vessünk egy pillantást az ehhez a szemlélethez vezető útra! A regény
olvasásának kezdetén hajlunk arra, hogy elhiggyük, hogy Deckard gondolatai megvilágítják
számunkra, hogy mi minősül jónak és mi rossznak az ő társadalmában. Tudjuk, hogy egy
fejvadász, akit azért fizetnek, hogy androidokat, azaz emberek által készített ember-utánzatokat
„vonjon vissza”.
A rendőrség, tehát egy hivatalos intézmény alkalmazza őt, és mivel amit tesz, az legális, sőt,
úgy tűnik, szükségszerű egy biztonságos világ fenntartásához, az olvasó könnyedén
feltételezheti, hogy etikus is. Deckardnak nincs problémája azzal, amit csinál, tehát az
olvasónak sincs. Csak miután a történet beindul és rálátunk Deckard előítéleteire, kezdhetjük
megérteni tettei igazi embertelenségét és a társadalmat, amelyben ezek a cselekedetek
törvényesen végrehajtatnak. A könyv nyitójelenetében Deckardot a saját felesége nevezi
„zsarubérenc bérgyilkos”-nak. [5, p 13.] Ennek a vádnak az igazságmagvára csak fokozatosan
derül fény, ahogy egyre többet tudunk meg az androidokról és arról, hogy miért tartják őket
nem-embereknek.
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Az emberektől való elkülönítés egyébként hasonlóságokat mutat a zsidóüldözések náci
ideológiájával és a feketék amerikai polgárjogi mozgalmak előtti jogkorlátozásával. [3]
Mindegyik alapja a dehumanizálás. A fejvadászok előképei azok a náci tisztek, akik a
holokauszt idején szintén nem tekintették embernek az áldozataikat.
4.2 Az empátiateszt
A Voight-Kampff teszt bizonyos kérdések által kiváltott reakcióidő-eltérést tud kimutatni az
emberek és az androidok válaszai között, amely azon alapul, hogy a gerincoszlop felső
csigolyájának reflexív-válasza pár mikroszekundummal gyorsabb az embereknél. Ezen apró
eltérés alapján vajon felelősségteljes-e eljárni élet-halál kérdésében? Sok momentum arra utal
a műben, hogy nem.
A teszt egyébként kísérteties hasonlóságot mutat a poligráfos vizsgálattal, közkeletű nevén a
hazugságvizsgálóval, amely szintén élettani reakciókat mér: légzésszámot, vérnyomást,
pulzusszámot és az alany verejtékezése mértékét – az általában a hazugsághoz társított fizikai
tüneteket. A teszt hatékonyságát fokozza, hogy semleges kérdések közé keverik a bűnüggyel
kapcsolatos kérdéseket. Egyes tanulmányok szerint 95%-os a teszt megbízhatósági rátája.
Figyelemre méltó, hogy az emberek két szélsőséges csoportjánál nem mér jól a teszt: a túlzottan
lelkiismeretes és empatikus alanyok képesek hamis hazugságszignálokat generálni, illetve a
lelkiismeretlen és empátiahiányos szociopaták rezzenéstelenül át tudják verni a gépet. Így aztán
bár felhasználható – az alany előzetes beleegyezésével – bírósági döntések meghozatalában,
nem emelkedhet kizárólagos bizonyítóerőre.
Rachael Rosen, a Rosen Társaság tulajdonában álló android tesztelése a regény kulcsfontosságú
momentuma. H. Nagy Péter a következőképpen foglalja össze a vállalkozás tétjét:
„Ha a teszt sikeres, akkor a rendőrség jól végzi és végezheti is eddigi munkáját, de a
termékvédelem miatt a gyártóval ellentétbe kerül, mivel ez utóbbi célja az embertől
megkülönböztethetetlen android kifejlesztése. Ha a teszt sikertelen, annak kétféle
következménye lehet. Egyfelől – amennyiben a vizsgálat androidként azonosít embert –
bebizonyosodik, hogy a rendőrség bizony nem áll a helyzet magaslatán, hiszen embereket is
likvidált androidok helyett. Másrészt, ha fordítva – emberként azonosít androidot – le kell állni
a gyártással, mert a rendőrség nem lesz képes elvégezni a munkáját.” [8, p 230]
A teszt legitimitásával kapcsolatban tehát rezeg a léc, és Rachael biztosítja Deckardot, hogy
már dolgoznak azon minimális eltérések felszámolásán is, amit a jelenlegi módszer ki tud
mutatni ember és android között.
Az ábrázolt világban a művészeteket is az androidok képviselik, ugyanis az egyik áldozat, akit
Deckardnak ki kell vonnia a forgalomból, egy operaénekesnő, akinek az áriáját az üldözése
megkezdése előtt élvezettel, gyönyörködve hallgatja. Ezért aztán Luba Luft elpusztításakor –
amelyet különben Resch visz véghez – Deckard negatív, destruktív erőnek látja magát. Mivel
saját logikája szerint egy gép, amely hasznára van a társadalomnak – és az énekesnő hangja
Deckard szerint valóban csodálatos – nem az ő problémája kellene, hogy legyen.
Deckard ekkor kezd először komolyan meghasonlani, mivel a munkája elvégzéséhez
szükséges, hogy ne szimpatizáljon az androidokkal, tehát ugyanazt az empátiahiányt kell
produkálnia, amely feltehetően az androidok meghatározó tulajdonsága, akiket elpusztít,
ugyanakkor ahhoz, hogy ember maradjon, empatikusnak kell lennie.
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A Resch-el való találkozásának hatása, megfejelve a Rachael Rosennel való romantikus
viszonyával, az ember és gép közötti szembenállásról való nézeteinek, az egész szemléletmódja
alapjának, sőt, a valóságmezejének drámai inverziójához vezet: „Hát ennyit az élő ember és az
emberszerű szerkezet közti különbségről. A múzeumi liftben két teremtménnyel utaztam, egy
emberrel és egy androiddal…. és az ellenkezőjét éreztem, mint kellett volna. Mint amit
megszoktam. Mint amit szabad lenne.” [5, pp 125-126]
Ez a megvilágosodása azután történik, hogy a Voight-Kampff teszt Resch-t embernek ítélte,
annak ellenére, hogy a viselkedése embertelen, kegyetlen tulajdonságokat mutat. Ugyanakkor
Rachel Rosen elbukik a teszten, aki szinte érzelminek mondható kapcsolatba kerül Deckarddal,
amit megerősít a vele való érzéki kapcsolata. [4]
E szál történelmi előzményeként fogható fel Hoffmann Homokemberében az a kiazmus –
melyre Farkas Zsolt is rámutat –, hogy Nathanael „élettelen, átkozott gép”-nek titulálja nagyon
is emberi, életteli, kedves, bölcs, és a narrátor szerint kitűnő ízlésű menyasszonyát, mert nem
szereti a verseit – ugyanakkor a lángoló elevenségnek látja a merevségével és óraműpontosságával mindenki mást riasztó Olympiát, akiről ki is derül, hogy egy, automata, bár
kétségtelen, hogy nagyon szépen „végighallgatta” az ifjú hozzá szóló szerelmi ömlengését.
További ironikus csavar, hogy az eset hatására vőlegények és férjek arra kérik
menyasszonyaikat és feleségeiket, hogy énekeljenek hamisan, táncoljanak ütemtelenül stb.,
hogy megbizonyosodjanak, nem egy „androiddal”, automatával van-e dolguk.
Hoffmannál az „android” még kezdeti fejlesztési fázisban van, pl. nem tud beszélni, csak
annyit, hogy „Ó!” De megjelenik „az embernél tökéletesebb” motívuma (tökéletes ritmusérzék
és énekhang-magasság), és a célozgatás az emberek elgépiesedésére. Dicknél az android
majdnem mindenben elérte, vagy meg is haladta az ember szintjét, maguk az emberek sem
tudják már megkülönböztetni őket önmaguktól. (De pl. nem anya szülte őket, az élettörténetük
nem emberi.)
Hoffmannál az őrület még egyéni szinten jelenik meg, a szubjektív percepciók szó szoros
értelmében vett (Nathanael rövidlátó, csak nem vesz róla tudomást) és átvitt értelmű
torzulásában: nárcisztikus bűvöletében a bábu természetéből adódó vegetatív állapotát a
személyisége által keltett ájult elragadtatásnak látja. [7]
Dicknél viszont már kollektív elállítottságról van szó, hiszen az emberek elgépiesedtek,
korlátoltak, pusztítják az életet – az androidok viszont olykor a hagyományos emberi
értékekben is jobbak (pl. operaáriában). Az emberek nagy kérdését – honnan lehetünk biztosak
benne, hogy nem csak szimulálják az emberi viselkedést, illetve mennyire minőségileg tudnak
emberiek lenni – immár az emberekkel szemben jogosabb feltenni.
5.

Mi az emberi?

Dick az Ember, android, gép c. tanulmányában azt írja „[…] Az általam »androidnak« nevezett
mentalitás és az emberi közötti különbség az, hogy az utóbbi átesett valamin, amin az előbbi
nem, legalábbis átesett rajta, és másként reagált rá – megváltozott, átalakult, ahogy cselekedett
és ezáltal az is, ami volt; valamivé vált.” [6, p 256]
Eszerint a személyiséget ért behatásokra való reagálás képessége, a változás és az adaptáció is
mind emberi tulajdonságok. Vizsgáljuk meg, hogyan gondolkodnak az androidok minderről, és
mire képesek a saját érdekeik védelmében. Luba Luft, amikor elkapják, Resch-et azzal vádolja,
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szemben:
„Ki nem állhatom az androidokat. Amióta ideértem a Marsról, abból áll az életem, hogy az
embereket utánozom, teszem, amit ők, mintha olyan gondolataim és ösztöneim lennének, mint
nekik. Ami engem illet, az utánzás maga már egy felsőbbrendű létforma.” [5, 118]
A nő tehát a tökéletes utánzáshoz folyamodik, amelyről nehezen eldönthető, hogy tényleges
változásnak minősül-e. De ha úgy gondoljuk, hogy embertársainkat is elsősorban a tetteik
minősítik, akkor Luba Luft az emberi viselkedés mimézisével ismét csak jobban megfelel a
humanitás általánosan elfogadott eszméjének, mint a szociopata Resch, aki élvezi, hogy
(androidokat) öl.
Azok az androidok, akik tisztában vannak mesterséges voltukkal, mind emberek akarnak lenni,
holott tudatában vannak annak, hogy ezt lehetetlen elérniük. Ha tökéletes empátiahiányban
szenvednének, el is fogadhatnák a saját másságukat, ez azonban mégis örökké konfliktusokat
okoz a számukra. Rachael a következőképpen filozofál a Deckarddal való afférja előtt:” Milyen
az, ha van gyereked? Például milyen érzés egyáltalán megszületni? Mi nem születünk, nem
növünk. Nem öregségben vagy betegségben halunk meg, hanem elhasználódunk, mint a
hangyák. Tessék, megint a hangyák. Azok vagyunk. Mármint nem te, csak én. Egy kitines
reflexcsomó, ami nem is él igazán.” [5, 164]
Ezek alapján úgy tűnik, megveti magát, valamint Deckardot többször is arra figyelmezteti, hogy
ne gondoljon bele, most mit készül tenni, mert akkor nem lesz képes megtenni, hiszen ő nem is
nő valójában. Az aktus után pedig Deckard érzelmi potenciálját minősíti, eléggé találóan:
„Az a kecske – folytatta a hangos gondolkodást Rachael. – Talán jobban szereted, mint a
feleségedet. Előbb a kecske, aztán a feleséged és legvégül… – Boldogan felnevetett. – Hát lehet
ezen nem nevetni?” [5. p 171]
Valóban, az állatok megszerzése iránti vágy óriási szerepet játszik ebben a disztópikus
társadalomban. Vö. amilyet egy Lamborghini játszik a ma társadalmaiban. Ez a világ részben
ismerős, a mi világunk lehetséges folytatása, másrészt nagyon távol van attól, ami jelen
sztenderdjeink szerint emberinek mondható. Ambivalens az állatok iránti extrém vágy és
empátia is, hiszen ez annak következménye, hogy az ember kipusztította őket. Az állatokhoz
való viszonya nyilván tükörszerű, ironikus viszonyban van az androidokhoz való viszonyával.
Az állatokkal való együttérzést, és ennek az androidokkal szembeni feltétlen
nemkívánatosságát Deckard fejvadász társa meg is ideologizálja:
- Tudja, ez mit jelent? – kérdezte halkan Resch. – Ha az empatikus azonosulásba nem
csak az állatokat, hanem az androidokat is belevesszük?
- Hogy nem tudjuk megvédeni magunkat.
- Pontosan. Ezek a nexus 6-osok kilapítanak minket. Maga meg én, mi, fejvadászok
állunk a Nexus 6-osok és az emberiség között, mi vagyunk a korlát, ami elválasztja a
kettőt.” [5, p 124]
Vö. hidegháborús paranoia, amelynek jellegzetes sci-fije az idegeneket „ösztönösen” ellenséges
szándékúnak feltételezi.
Rachaelt Prishez is köti valamiféle kapcsolat, lévén egymás hasonmásai.
„- […] Sejted te, mit érzek ez iránt a Pris android iránt?
- Empátiát.
- Olyasmit. Azonosulok vele: én haldoklom ott… Istenem, talán ez is fog történni. A
zűrzavarban engem iktatsz ki, nem őt. Pris meg visszamegy helyettem Seattle-be és éli
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az én életemet. Még sosem éreztem így. Tényleg gépek vagyunk, sorozatban gyártanak,
mint az üveg kupakját. Csak illúzió, hogy én személyesen létezem. Csak egy típust
képviselek – borzongott meg.” [5, p 160]
Az androidok is fel tudják fogni tehát a halál értelmét, bár a fejvadászok szerint az elfogottak
közül többen hajlamosak beletörődni az elkerülhetetlenbe és gépiesen beletörődni a
kivégzésükbe, ami talán a fenyegetettség közelsége miatti üzemzavarnak tekinthető náluk, és
megfeleltethető az emberek sokkhelyzet okozta apátiájának.
Persze az sem zárható ki, hogy Rachael csak szimulál, amikor saját élettelenségéről beszél és
mintegy sajnáltatja magát, minthogy a végső célja, hogy alkalmatlanná tegye Deckardot további
androidok
megölésére.
De
akkor
miért
öli
meg
a
férfi
kecskéjét?
Talán mert a bosszú is emberi? Az androidok egymás iránti szolidaritása végig
kétségbevonhatatlan, például már maga az is jelzi ezt, hogy a földre való szökésük után is együtt
maradnak, mások pedig ál-rendőrséget üzemeltetnek a valódi fejvadászok megtévesztésére.
6.

Konklúzió. Merre visz az evolúció?

„[…] Ahogy a külső világ egyre élettel telibbé válik, kiderülhet, hogy mi – az úgynevezett
emberek – élettelenekké válunk, vagy talán mindig is azok voltunk, abban az értelemben, hogy
vezetnek, beépített mozgásreflexek irányítanak minket, ahelyett, hogy mi vezetnénk.” [6, p 237]
Eszerint az írói nézőpont szerint saját gépeink tükröt tartanak nekünk és félelmetesen
megmutatják valódi természetünket, amely talán mindig is ilyen volt, de az is lehet, hogy éppen
a mi korunkban ebbe az irányba hat az evolúció. Erre a problémafelvetésre sokféle válasz
lehetséges. Az egyik, hogy egy válságokkal és háborúskodással teli időszak után beáll az új,
érzelmektől és szenvedélyektől mentes, tisztán intellektuális „gépember” korszakának
kiszámított és olajozott stabilitása. Ld.: Michel Houellebecq Egy sziget lehetősége, vagy Ito
Projekt Harmónia c. regényei. A másik opció, hogy még időben felismerjük ember-létünk
legfontosabb sajátosságait és azokat a robotjainkba ültetve kooperatív vegyes társadalmakat
hozunk létre, melyekben kölcsönös megértés uralkodik és minden teremtmény képességei
szerint veszi ki a részét a feladatokból. (Ld. Asimov egyes műveit). Philip K. Dick azonban
nem ad megnyugtató választ. Annyi bizonyos, hogy Deckard világában is meglehetősen
képlékenyek a határok a mesterséges és az originális emberek között.
Az androidokkal szemben az ember egyértelműen előítéletekkel viseltetik. Ha a teszt
eredménye negatív, előbb lő, aztán kérdez, sőt, a történet előrehaladtával már a tesztet sem
végzik el, tehát a fejvadász esélyt sem ad arra, hogy a másik például cselekedeteivel
bizonyíthassa emberies voltát. Pontosabban szólva – senkit nem érdekel, hogy egy android
mennyire emberi, ez az opció inkább ijesztő a valódi emberek számára, mert azzal fenyeget,
hogy ennyi erővel az androidok akár a helyükre is léphetnek, és ha most még nem is, idővel
tökéletesebbek lehetnének a teremtőiknél, és valóban ők lehetnének az emberiség jövője.
Mert az emberek sterilek, inkompetensek és gyarlók, megadják magukat az entrópiának, a
tönkretett és szennyezett természet bosszújának, az androidok viszont intelligensek, hatékonyak
és folyamatosan fejlődnek. [9, p 62]
Christopher Palmer szerint „Dick regényei tele vannak kísértetiesen pontos és jól sikerült
szimulákrumokkal – szimulákrumokkal, amelyek eltörlik azokat a dolgokat, amelyeket
állítólagosan utánoznak, így aztán többé nem utánzatai semminek, egyszerűen csak vannak.
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Felvetik a reprezentáció problémáját: a reprezentáció magában kellene, hogy foglalja a
tökéletlenséget vagy az elkülöníthetőséget és ez hiányzik ezekből a szimulákrumokból […]”.
[9, p13]
Különböző ősi kozmogóniák szerint, mint Hésziodosz Munkák és napokja, vagy az Atrahasis
c. mezopotámiai mítosz, az istenek azért teremtették az embert, hogy dolgoztassák őket, amit
ezek vonakodva tesznek. Mindezt egy lázadás követi, egy prométheuszi figura segítségével,
vagy anélkül (aki egy renegát disszidens, aki a saját isteni vagy magasabb rendű fajának
árulójává válik). Az emberek kialakítanak egy bizonyos szintű autonómiát önmaguk számára.
A modern tudományos fantasztikumban a robotokat és androidokat általában hasonló célra
tervezik. Hogy a teremtőik részére végezzenek munkát, ami áthelyezi az embereket a saját
kozmogóniájukban az eddig az istenek által elfoglalt helyre. [4, p 151] Az „emberistenek”
azonban háborúskodásaikkal önmagukra hozták a végzetet és, ahogy Zeusz megdöntötte
Kronosz uralmát, most lehet, hogy az androidokon a sor, hogy megdöntsék lassan apátiába
süllyedő teremtőik hatalmát.
A bemutatott világ pikantériája, hogy az androidoktól való megkülönböztethetetlenségükért
valójában az emberek is sokat tesznek. Áramütésre ébrednek, az érzelmeiket hangulatorgonával
programozzák és gyakorlatilag egy süllyedő hajón élnek, olyan városokban, ahol már pusztán
csak egy-két család lakik egy-egy paneltömböt, mert mindenki elment már, aki kezdeni akar
valamit az életével. Ahol a mérgező radioaktív portól nem látni a napot és vallás helyett az
emberek egy kétes hírű prófétával egyesülnek egy virtuális térben az empátiadoboz által és
szórakozás gyanánt egy bugyuta tévéműsor áll a rendelkezésükre, amelyet egy android vezet
napi huszonhárom órában. Ebben a környezetben a replikánsok valójában emberibbek a fásult,
hétköznapokba beleszürkült, reménytelen embereknél.
Bényei Tamás szerint az androidok azért keltenek visszatetszést az emberekben, mert élőnek
tűnnek, holott valójában halott mechanikus szerkezetek, akár Olympia Hoffman
Homokemberében. [2] Valójában azonban nem tudjuk, ilyenek-e: a valóság és a láttatás, az
érzés és annak utánzása elválaszthatatlanul és zavarba ejtően összemosódnak ebben a világban.
Nietzsche emberfeletti emberét is fellelhetjük az anroidokban: úgy érzik, a cél szentesíti az
eszközt, életben maradásuk jegyében minden megengedett a számukra, ami ezt biztosítja. Az
emberek iránt nem éreznek szánalmat, ahogy az emberek sem tekintik őket többnek puszta
objektumnál.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy míg az emberek egy mechanikus, zárt lét
mókuskerekében őrlődnek, és inkább visszafelé fejlődnek, az androidok képesnek bizonyulnak
az alkalmazkodásra, a fejlődésre és egymás segítésére. Az ember már nem az, ami volt, az
android még nem fejlődött azzá, ami lehet. A társas, kommunikáló lények számára
nélkülözhetetlen az együttérzésre és a nézőpontváltásra való képesség. Ez meghatározza egy
lény humanitásának mértékét is. Ilyen komplex, dinamikus képességeket azonban nehéz egzakt
tesztekkel meghatározni.
Először az ember létrehozta az androidot a saját képmására, hogy a megtévesztésig emberi
társként szolgálhasson számára a külső világokon. Teremtett egy gondolkodni, saját célokat
kitűzni képes mesterséges embert, aztán pedig nem hajlandó elfogadni ezt a szinte azonosságba
hajló hasonlatosságot.
Deckard elbizonytalanodása is emberi: a változás lehetősége. Legyőzni a saját rossz
mechanizmusainkat. Ahogy Deckard előtt is végig ott volt a lehetőség – jelen esetben kiszállni
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a gyilkolásból – mindenki más előtt is ott van. Ha kíváncsi az evolúció további menetére, a
választás szabadsága az ember számára is adott.
Mint Alan Barlow rámutat, ironikus módon egy tyúkeszű, Isidore már rájött arra, amit Deckard
még csak most tanul: keveset számít, hogy valami micsoda. Amit csinál, amit hisz – még akkor
is, ha ténylegesen nem személy – ezek a központi tények, amelyek meghatározzák a
kapcsolatainkat és a másokkal való interakcióink ezen felismerés alapján kell, hogy álljanak.
[1, p 57]
Dick e műve is a kollektív pszichózisok vizsgálata és kritikája. A regényben fokról fokra
lepleződik le az emberek korlátolt előítéletessége. Hogy a replikánsokat nem-embernek,
alacsonyabb rendűnek tekintik, inkább irracionális, mint racionális. Sem tényszerűen, sem
elméletileg nem igazolható a radikális, ontológiai megkülönböztetés. Pontosan ez a
rabszolgaság és a rasszizmus alapproblémája is. Az embertársakhoz való efféle viszony
azonban csak egy igen különleges esete a többi élőlényhez és a természeti környezethez való
általános viszonyulásának: csakis számára szolgáló, korlátlan erőforrásnak, partikuláris céljai
eszközének tekinti. Kizsákmányolja, túlharácsolja, kimeríti; ha nem ő tenné, akkor más tenné
ugyanezt. Ám az evolúció nem a korlátozott erőforrásokért vívott öldöklő háború, ahol csak
egy győztes van, hanem a bioszféra összes lényének növekvő interdependenciája. Dick
regényvilágában az emberek fájdalmasan veszik tudomásul, hogy kipusztították az állatokat, de
nem tanultak belőle.
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Absztrakt
Dukai Takách Judit (1795–1836) neve és alakja napjainkban legfeljebb, ha Berzsenyi Dániel
(1776–1836) hozzá címzett episztolájának (Dukai Takács Judithoz, 1814/15) köszönhetően
kaphat helyet a magyar irodalmi kánon peremén. A tény, hogy egy versírással foglalkozó hölgy
egy, a tevékenységét témává (és egyúttal problémává) emelő férfi költeményének tárgya, jól
láttatja a XVIII–XIX. század fordulóján alkotni vágyó nők helyzetét: önállóan ekkor alig-alig
jelentethettek meg műveket, köteteket. „Te megboszúlva méltóságtokat / Kihágsz nemednek szűk
korlátiból, / Melyekbe zárva tartja vad nemem; / Kihágsz, s merészen fényesb útra térsz […]”
– rögzíti Berzsenyi az említett szövegben. Az út, melyre képletesen Dukai és mellette más
korabeli költőnők (például Fábián Julianna [1765–1810], Molnár Borbála [1760–1825], Vályi
Klára [1750–1820]) rá kívántak lépni, a nyilvánosság, ezen belül az alakulóban lévő irodalmi
intézményrendszer felé vezetett. Dukai (férfikísérettel) elérte célját, hiszen verseit
periodikákban közölték; továbbá 1817-ben (egyetlen nőként) meghívást kapott gróf Festetics
György keszthelyi Helikoni Ünnepére. A nőírók között saját korában tehát kitüntetett szereppel
rendelkezett. Tanulmányom középpontjába Dukai Takách Judit azon verseit állítom, amelyek
még életében folyóiratokban megjelentek. Ezen a csoporton belül az Erdélyi Múzeumban
(Barátomhoz, 1815; Gróf Sigray Józsefhez, 1816), az Aurorában (A beteg Malvina, 1822;
Három szép érzés, 1825), az Aspasiában (A’ Hazához, 1824); valamint a Hébében (A’ Keszthely
vidék leírása, 1825; Malvina keserve, 1826.) kiadott írásait elemzem. Meglátásom szerint így –
többek között – hangsúlyozni lehet a költőnő szerteágazó témavilágát, melyet a kor poétikai
irányzatainak tudatos mintakövetése, valamint a művelt társalgásra jellemző jegyek kötnek
össze Emellett célom az, hogy feltárjam, milyen hasonlóságok és különbségek vannak Dukai,
illetve a korszakban alkotó más szerzők művei között.
Kulcsszavak: magyar felvilágosodás, nőíró, folyóirat, emberkép
1.

Bevezetés, célok

Elemzésem célja – ahogyan a cím egyértelműen utal rá, Dukai Takách Judit (1795–1836)
folyóiratokban megjelent költeményeinek (a teljesség igénye nélküli) vizsgálata. Dukai neve és
alakja sajátos módon napjainkban is elsősorban Berzsenyi Dániel (1776–1836) hozzá címzett
episztolájának (Dukai Takács Judithoz, 1815) köszönhetően kaphat helyet a magyar irodalmi
kánon peremén. A tény, hogy egy versírással foglalkozó hölgy egy, a tevékenységét témává (és
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egyúttal problémává) emelő férfi költeményének tárgya, jól láttatja a XVIII–XIX. század
fordulóján alkotni vágyó nők helyzetét: önállóan ekkor alig-alig jelentethettek meg műveket,
köteteket.
„Te megboszúlva méltóságtokat / Kihágsz nemednek szűk korlátiból, / Melyekbe zárva tartja
vad nemem; / Kihágsz, s merészen fényesb útra térsz […]” – rögzíti Berzsenyi az említett
szövegben. Az út, melyre képletesen Dukai és mellette más korabeli költőnők (például Fábián
Julianna [1765–1810], Molnár Borbála [1760–1825], Vályi Klára [1750-1820]) rá kívántak
lépni, a nyilvánosság, ezen belül az alakulóban lévő irodalmi intézményrendszer felé vezetett.
Az út célját Dukai elérte, nőként egyedülállóan sikeres pályát tudhatott magáénak, nem volt
nála elismertebb költőnő a korszakban. Ebből adódóan alakja szerepet kap az irodalomtörténetírás jelentős összefoglalásaiban. Így részletes életrajzzal, majd verssekkel szerepel Toldy
Ferenc korai válogatásában (Toldy, 234–238. – életrajz; 238–244.). Beöthy Zsolt A magyar
nemzeti irodalom történeti ismertetése (1903) című monográfiájában egy bekezdést szán neki
(Beöthy, 178–179.), ám elismerést már egyáltalán nem, hiszen sekélyesnek, színtelennek tartja
költészetét. A Magyar irodalom történetének második kötete csak mellékesen, néhány sorban
említi a költőnőt, a Kisebb költők Kazinczy korában című alfejezetben, még külön bekezdésre
sem tartva méltónak (III. kötet, 297.)
Nemcsak nőtörténeti kiadványok, például Fábri Anna A szép tiltott táj felé című kötete, vagy S.
Sárdi Margit antológiája (Magyar nőköltők a XVI. századtól a XIX. századig: válogatás), hanem
a korszakkal foglalkozó szövegkiadások (Magyar költők 18. század, Helikon Kiadó, A XVIII.
század költői, Unikornis Kiadó) is válogatnak verseiből. Az MTA Magyar irodalom című
hiánypótló összefoglalásában (szerk. Gintli Tibor, MTA, Budapest, 2011) például nem önnön
jogán, külön alfejezetben, hanem a bárdköltészetet tárgyaló egységben szerepelteti nevét és
alakját Vaderna Gábor. Mivel ennek a kiadványnak célja az irodalomtörténet átfogó
bemutatása, Dukai költészetésztének hanyagolása hiányérzetet kelt. Ugyanakkor A költészet
születése – A magyarországi közköltészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben
(Budapest, Universitas, 2017) című Vaderna Gábor-monográfiában indokolhatóan nem külön
egységben szerepel, hiszen ennek a munkának nem a korabeli költészet egészének bemutatása
a célja. Itt az MTA-kötetet kiegészítve szintén Báró Wesselényi című verse kapcsán van jelen
Dukai, aki versével biztosít halhatatlanságot Wesselényinek. (Vaderna, 85.)
2.

Életrajz

Ha Dukai életrajzára vagyunk kíváncsiak, akkor azt tapasztaljuk, hogy hosszú ideje néhány
kivételtől eltekintve akkor foglalkoznak vele komolyabban, amikor vagy születésének, vagy
halálának nevezetesebb évfordulója van. Ezt példázza, hogy legutóbb 1986-ban, halálának 150.
évfordulója alkalmából jelent meg verseinek válogatása Az én képem címmel (Sárvár, 1986).
Ezen alkalmakkor sem történik jobbára más, mint a korábbi adatok újrafogalmazása. Ennek oka
legalább kettős. Egyrészt sem kiemelkedő jelentőségű, Kazinczyhoz, Csokonaihoz hasonlítható
életműről és szakirodalomról nem beszélhetünk; másrészt nem állnak rendelkezésre maguk az
adatok, amivel közelebb lehet kerülni a költőnő mindennapjaihoz, életéhez. Ezt jól példázhatja
Sudár Lászlóné esszé jellegű könyve a költőnő életéről (Juditból Malvina lesz, 2015,
Szombathely), mely regényes betétekkel dolgozik, azaz fikciót hoz létre. Csupán a tényekre
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támaszkodva is következtetéseket vonhatunk le, illetve kell levonnunk ahhoz, hogy a kutatás
újat mondjon.
Ennek ellenére és éppen ezért fontosnak vélem néhány életrajzot illető megjegyzés közlését,
melyek elengedhetetlenek annak megértéséhez, miért írt és publikált ilyen verseket, illetve,
hogy miért épp ezekben a kiadványokban. Az „újraírás és újramondás láncolatát” Toldy
indította el (Toldy, 234.), akire Szinnyei mellett Vadász Norbert és Fábri Anna is támaszkodott.
Ahhoz, hogy Dukai Takách Judit nagyon fiatal korától kezdve költői sikerben, elismerésben
részesüljön, olyan családi közegre volt szüksége, amely támogatta versírói tevékenységét,
lehetővé tette számára a költészet megismerését, tanulmányozását, a szárnypróbálgatásokat.
Köznemesi származású volt (Dukai Takács István és Vittnyédi Terézia lánya), másképp szinte
lehetetlen lett volna az alkotás, minden valószínűség szerint az olvasás és írás készségével sem
rendelkezhetett volna.
1811-ben, azaz 16 éves korában elveszítette édesanyját, mely fájdalmas életeseményt több
versében megörökített (például: Dukai kriptában lételem), ám első költeményei még ennél is
korábbiak. Sopronban tanult 1811 után, majd Dukára tért vissza, ahol olvasott, verselt, zenélt,
illetve a háztartással is foglalkozott (Vadász, 11.) 1814-ben látogatta meg Döbrentei Gábor, az
ifjú Wesselényi Miklós báró, valamint az ő nevelője, Pataky Mózes – akik már tudtak róla,
kíváncsiak voltak rá. Judit mindhármunknak címzett verset a találkozás után (Döbrentei Gábor
barátomhoz Erdélybe, Báró Wesselényi, Pataky Mózes barátomhoz). A találkozás – nem
elhanyagolható szempontként – egyben publikálási lehetőségeket is nyitott. Pályájának
kiemelkedő eseménye a Keszthelyen, Festetics György nevéhez köthető Helikoni Ünnepen való
szereplés (1817–18 között négy ilyen eseményen verselt). A poézis ünnepén sikerrel,
emlékezetesen szavalt, mely szövegek elemzése, az események Dukait középpontba helyező
feltárása külön tanulmány tárgya lehetne. Költészeti tevékenysége 1818-ig, első
házasságkötéséig volt aktívabb (férje Geöndöcz Ferenc, birtokos, jogász). Ebben a házasságban
12 évet élt, majd megözvegyült. 1832-től haláláig, 1835-ig ismét férjnél volt (Patthy István
ügyvéd házastársaként).
3.

A kutatás menete, módszertana

Dukai folyóiratokban publikált verseihez a kiindulópontom Szinnyei munkája
(http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/), amelyből tudható, milyen folyóiratokban milyen
verseket publikált a költőnő. A kiadványok és a versek felkutatása után Vadász Norbert
tanulmányát (Vadász, 1909) alapul véve elemeztem a verseket. Szinnyei azonban nem
katalogizálta az összes megjelent verset. Például a Hébe 1825-ös számában nemcsak Keszthely
vidék leírása című vers kap helyet, hanem A haldokló Damalis, valamint A farsang utolsó
órájában is. Ebből adódóan feltételezhető, hogy más folyóiratokban is fellelhetők még Dukaiszövegek. Ezek megkeresésével egyelőre nem foglalkoztam.
4.

Folyóiratok

A versek elemzése előtt fontosnak tartom kiemelni, hogy milyen folyóiratokban jelentek meg
Dukai művei. Nem véletlen, hogy legkorábban Döbrentei Gábor lapja, az Erdélyi Múzeum
(1814–1818) közölte két versét, Barátomhoz, illetve Gróf Sigray Józsefhez címmel. Döbrentei
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– ahogyan már említettem – személyesen látogatta meg a költőnőt Wesselényivel, illetve annak
oktatójával, Pataky Mózessel Dukán. A hallomás ezáltal személyes ismertséggé vált, mely
megismerkedés után a költőnő szövegeit közlésre megfelelőnek, érdemesnek találta.
Az 1822-ben az Aurorában (1822–1837-ig létezett, Kisfaludy Károly lapja volt) megjelent
Dukai vers (A beteg Malvina) illusztris társaságban vált olvashatóvá: Kazinczy Ferenc A
tanítvány, Kölcsey Ferenc Az ideál, és az Andalgások című műve is ugyanitt kapott helyet.
Mellettük például Kisfaludy Sándor, Katona József, Vitkovics Mihály, Döbrentei Gábor,
Szemere Pál szövegei szerepeltek a zsebkönyvben, azaz Dukai egyértelműen a korabeli
költészeti elit része lett. Ugyanez, azaz a mai és a korabeli kánon kulcsszereplőinek társasága
jellemezte az 1825-ös Aurórát, valamint Igaz Sámuel lapját, a Hébét (1822–1826) is. A
Kovacsóczy Mihály szerkesztette Aspasia című zsebkönyv egyetlen számmal 1824-ben jelent
meg, melynek meg nem valósult célja az volt, hogy az Aurora vetélytársa legyen.
5.

A versek elemzése, következtetések

Tanulmányom következő szakaszában a folyóiratokban megjelent verseket elemzem. Dukai
Takách Judit szövegeinek témavilága nagy változatosságot mutat. Egyrészt jellemzőek a
nagyon személyes, önmegszólító, önreflexív versek, ahol életesemények (anyja, lánya halála:
Juliskám halálára), alkalmi találkozások (Wesselényi, Döbrentei), heves érzéseket kiváltó
események (házasságkötés, farsang vége: A farsang utolsó órájában) késztetik írásra; másrészt
nem hiányoznak a korszakra jellemző hazát tárgyazó írások (Békességkívánás, A hazához) sem.
Továbbá olvashatunk Dukaitól dicsőítő verseket (Örvendező versek felséges I. Ferenc ausztriai
császár s felkent magyar koronás királyunk születése napjára). Az Erdélyi Muzéum 1815-ös
évfolyamának második számában jelent meg a Döbrentei Gábor barátomhoz Erdélybe című
vers
(http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/erdelyimuzeum/BCUCLUJ_FP_106354_
1815_003.pdf 40–41. oldal), melynek ihletője a már többször szóba hozott látogatás, amikor
Döbrentei személyesen, az otthonában ismerte meg Dukait. A nyolcstrófás szöveg így
kapcsolatba hozható az alkalmi versekkel; emellett az elégia, valamint a dicsőítő versek
műfajával is. Az első szó felkiáltása, „Haszontalan!” (mely ebben az esetben a lehetetlen
szinonimájaként értendő) már utal a vers egészének hevességére, arra, hogy mennyire
megérintő a tárgy, az ihletadó. Az első egységben Dukai önnön érzéseit jeleníti meg,
elfogódottságáról, meghatódásáról egyaránt szól: „Nem titkolhatom el örömkönnyeimet, /
Elfogták árjai érzékeny szívemet / Mély tiszteletemnek.” (40.) Még a második versszakra is a
késleltetés jellemző, nem Döbrenteiről, vagy hozzá szól, hanem a megismerkedés élményének
hatásáról. A harmadik szakasz „eddig” szava kezdetre utal, melyet az új barátság hozott létre.
Megjelennek a költőnő korábbi barátságai is, melyek a mostanival ellentétben fájdalmat
okoztak. A következő strófa szintén az új időszak kezdetét jelzi, mely léthelyzet boldogsággal
ajándékozta meg: „Érzem, hogy emberek s angyalok közt élek / Megnyiltak szemeim, szent
sugárt szemléltek / Sorsom volt bús egén.” (41.) A vers második felében közvetlenül, tegeződve
szól már Döbrenteihez, rögzíti a találkozás helyzetét: „Erre jöttél onnan, hol narancsok érnek, /
S festetted míveit a szépmesterségnek / Hív útitársaiddal.” (Uo.), ugyanis Olaszországból
visszatérve megy el Dukára Döbrentei. Érezhetően rengeteget jelent a költőnőnek a bátorítás, a
tény, hogy megerősítést kapott költészetét illetően, barátként, egyenrangúként tekint rá az eddig
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idegen, elismert költőtárs. A záró versszak első és utolsó sorában is felbukkan a barát szó
képzett alakja, mely Dukaira és Döbrenteire is utal, a baráti kéz jutalma és érdeme a barátnő
hűsége: „Barátságos kezet mindjárt kész nyújtani, / A parányi szikrát lángokra gyújtani /
Legfőbb dicsősége. / Azért nem szűn szívem téged üdvözleni / S tántoríthatatlan követőd fog
lenni / Barátnéd hívsége.” (Uo.)
(Felső- és Alsósurányi) Gróf Sigray Józsefhez (Erdélyi Múzéum, 1816, Ötödik füzet,
http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/erdelyimuzeum/BCUCLUJ_FP_106354_1
816_005.pdf 125–127. oldal) hosszú, 14 strófából álló dicsőítő költeményt címzett Dukai. A
felütés tegező formulát használ; már az első strófa nagynak, bölcsnek, virtusosnak, kegyesnek
írja le Sigrayt: „Idvez légy nagy férjfi, hazám bölcs polgára, / Te, kinek szent hévvel nemzeted
javára / Gyuladoz kebeled. / A virtus, kegyesség benned egyesülnek…”. (125.) Sigray
tulajdonságait Dukai idealizálva örökíti meg, példás tetteit (szegények segítése, a közösség
érdekeinek, a hazának szolgálata) hibátlannak láttatva. Személyiségét egy tölgyfahasonlattal
jellemzi: „Mint sok időt látott tölgy, széles ágait / Terjedten nyujtja köz haszonra árnyait / ’S
édes enyhülést ád / / […] Bár háborgó szélvész őtet fenyegeti / Vég veszedelemmel. […] /
Alatta a bokor nyugalmát találja / Csendes figyelemmel.” (Uo.) Vagyis: élethelyzeti
tulajdonságaiból adódóan a megszólított Te anélkül segít, hogy tudatában lenne ennek, azaz
akkor is tud nemesíteni, pallérozni, amikor nem ez az alapvető szándéka. Az erénykatalógus
adott pontján a versbeszélő/lírai perszóna abbahagyja a felsorolást abból a meggyőződésből,
hogy az időnek nincs rajta hatalma, valamint azért, mert a valódi virtus nem kívánja, nem várja
el a magasztalást: „Szükség-é a virtust mesterséges szókkal / Cifrázott, fellengző nagy
gondolatokkal / Mondani bájolónak […]”. (126.)
A vers utolsó harmadában – egy talán kicsit szervetlen váltással – a természet kap kiemelt
szerepet: a szöveg eléri címzettjét, akinek Dukai emléket állít. Megörökíti ezzel a tettel Sigray
mellett a maga költői mivoltát is. A természet idillje párhuzamba állítható Sigray idealizált
alakjával. Az Amélia liget szóhoz (Vadász, 111.) – ahol a gróf néha megpihen – Dukai jegyzetet
ír, ami a mindenkori olvasónak szól, a jobb megértést szolgálja, azaz befogadókra számított,
nekik teszi egyértelművé a helymegjelölést.
A fiatal költőnő sorain érezhető, hogy tájékozott: ismeri Sigray József tetteit (minden bizonnyal
személyes kapcsolatban volt a Takách és a különböző pozíciókat betöltő Sigray család),
méltatása ezáltal nem mesterkélt, élőnek, igazinak hat. Emellett a versírás követelményeivel,
technikájával tisztában van, gyakorlottan alkalmazza azokat, illeszkedik a költőtársakhoz.
Az Aurorában vált olvashatóvá (1822–1837) A beteg Malvina (http://realj.mtak.hu/7313/1/MTA_AuroraHazaialmanach_1822.pdf 303–304. oldal) (1822) című verse,
mely önmegszólítás, a költőnő önmagát helyezi a vers középpontjába, témája a betegsége. Bár
1822-ben jelent meg nyomtatásban, 1815-ben készült.
Négysoros strófákból áll, melyek páratlan sora tíz, páros sora tizenkét szótagos. A nyolc
versszak mindegyikét szabályos rímek jellemzik, többnyire keresztrímek, néhány esetben
bokorrímek lelhetőek fel, utóbbiak az ott leírtak kiemelését segítik.
A felütés virágmetaforát használ, az élet szépségét és értékét a virágzó rózsa képe jeleníti meg:
„Mi az ember? egy kinyilt rózsa szál / A virító kornak tündéres kertjében” (303.) Ám még
ugyanebben a versszakban feltűnik a tövis is, melyet minden bizonnyal a betegség
szimbólumának szánt, ami a legszebb korban okoz hervadást, azaz elmúlást az élőnek: „Addig
virít, míg tövisre talál / S elhervad életének legszebb idejében.” (Uo.)
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A szövegszervező alakzat az ellentét, az egészséges állapot áll szemben a betegséggel. Az
előbbi velejárója a boldogság, a „félisteni lét”, a gyémántkert, a jövő ígérete. A betegség
ezekkel szemben a reményekben való csalódás. A negyedik versszak két költői kérdést
tartalmaz. Az első („Óh, ki tudja, mit fedez előlünk / A titkoló kárpit sűrű homályba?” – Uo.)
remek, mivel a kárpit utalhat a „sorsra”, a tényre, hogy rejtve van előttünk a jövő, illetve
felmerülhet bennünk a színházi függöny képe is, ami elrejt, takar valamit (díszletet,
cselekményelemet), amit a néző csak befogad, nem teremti meg; ugyanígy a betegségnek
elszenvedője, tárgya, nem konstruálója. A következő költői kérdés előkészíti a hangnemváltást
(„Ki tudja, mely pillanatban dőlünk / A szerencsétlen sors prédáló sírjába” – Uo.); a költemény
második felében az elvontságot a személyes hangnem követi, mely az igék egyes szám első
személyű alakjában is megmutatkozik. A múlt és a jelen az időszembesítő szerep mellett
értékszembesítő szerepkörbe is kerül. A boldog, értékgazdag múltat az értékvesztett, szomorú,
beteges jelen váltja. A halál képzete megjelenik a hatodik versszakban („Kezemet bágyadtan
végbúcsúra nyújtom” – 304.), majd a hetedikben, („Mulékonyság tetőled megválom” – Uo.)
ami azért különös, mert a halál, maga az elmúlás szünteti meg önmagát. A zárlat önreflexív:
sírját láttatja, melyen olyan versek olvashatóak, melyeket neki írtak.
A
Három
szép
érzés
című
költemény
(http://realj.mtak.hu/7325/1/MTA_AuroraHazaialmanach_1825.pdf 1825, 63–66. oldal) tíz nyolcsoros
strófát tartalmaz, melyek keresztrímesek. Az első versszak középpontjában a szent jelzővel
illetett lelkesedés áll, ami változást hoz létre. A magányt elűzve, vad táj helyett rózsaligetet
varázsol, azaz jobbá, szebbé, termékenyebbé tesz; a bút elűzi: „Te a magány vad pusztáit /
Rózsaligetté teszed / S az életnek bús óráit / A szívekről elveszed.” (63.) A második és a
harmadik egység ezt a gondolatot folytatja: a lelkesedés képes megváltoztatni a kegyetlen
lelket, szenvedőnek enyhülést, durvaság helyett érzékenységet hoz. A halandót isteni
magasságokba viszi. Érzés nélkül nem emberinek mutatja a létet, enélkül nem létezhet nemzet.
A negyedik versszakban tudatosul a befogadóban: nem kizárólag érzések állnak a centrumban,
hanem három művészeti ág, melyek lélekemelő hatással rendelkeznek, azaz „szép”, emelkedett
érzetet keltenek. Ezek közül az első a játékszín, azaz a színház. A történelmi darabokat emeli
ki a vers, (a korban ez megszokott volt, a nemzeti múltat több korabeli darab idézi) utal Hunyadi
és Zrínyi tetteire. A második említett művészet a poézis: ehhez kapcsolódóan szintén a hazára,
annak védelméért vívott csatákra utal: „Ez majd Parnasszuson rózsákat / Szed s azoknak
örvendez, / Majd vitézeket s csatákat Ossziánként zengedez.” (65.) A költő teremtő
tevékenysége egyenesen isteni mivoltot jelent: „Midőn teremt Isten ő.” (66.) A harmadik
művészet a zene, mely „Olvaszt, emel, lángra gyújt”, nemesebbé tesz (Uo.). A művészetek
eltávolítanak a földi világtól, az istenihez, a transzcendenshez, a szenthez visznek közelebb.
A’Hazához
https://books.google.hu/books?id=E3guAAAAYAAJ&pg=PA2&lpg=PA2&dq=aspasia+1824&source
=bl&ots=nDJ0pROYx5&sig=pFUUCmbAAGpcxlXPYtWkFj_PXkY&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEw
jM0ZqPp7fbAhWQ_aQKHWVPCXU4ChDoAQgpMAE#v=onepage&q&f=false (1824, 41–42.

oldal) az Aspasia egyetlen kötetében megjelent óda. A témánál – ami a lassan reformkorba jutó
haza méltatása, ostorozása, létének kérdése aligha találhatunk aktuálisabbat a megjelenés
évében, 1824-ben, amikor Kölcsey már megírta a Himnuszt. Az első (három) versszak
megszólít („Édes hazám!”), emlékeztet a harcokra, melyek viszontagsága ellenére fennmaradt
a hon.
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Ebben a szövegben a költőnő nyomatékosan utal nemére, mintha azt érezné, szabadkoznia kell
választott tárgya miatt: „Engedd meg, hogy egy leány szent buzgóságával / Odajárulhasson
gyengéd lantjával / Dicső oltárodhoz.” (4. versszak, 41.) A női szemlélet uralja a sorokat: a más
költőnőknél tapasztalt mentegetőzés figyelhető meg, rögzíti, hogy ő nem képes vérét áldozni,
harcolni a hazáért: „Nem engedi ugyan az én gyenge nemem / Hazámért egy olyan áldozatot
tennem / Mely vérbe kerülne… […] Vagy mellemet én is pánczélba kötözzem, / Sisakot
viseljek és így megütközzem / Vágván ellenemre / S oldalamra bosszúálló fegyvert kössek, /
Vagy azáltal nyitott vérrel földet fössek, / Vagy fussak végemre?). (5–6. versszak, Uo.) A
kérdések azt sejtetik, ha erre kérnék, részt venne a csatákban. Válaszában azonban elutasítja ezt
a lehetőséget, ugyanakkor elismeri a háborúk szükségességét. A záró két strófa a költő(nő)i
mivoltot nyomatékosítja. A haza oltárára költeményeit szánja, melyek elfogadása boldogság
számára. A zárlat („Mi örömmel áldom, – mely büszkén hirdetem / Azt, hogy magyar vagyok!”
42.) hazaszeretetről tudósít.
Végül néhány gondolat a Hébe (1822–1826) folyóiratban megjelent két szövegről. A’ Keszthely
vidék leírása 1825-ben jelent meg. (http://real-j.mtak.hu/9499/1/MTA_Hebe_1825.pdf 165–
169. oldal) A tizenhat versszakos tájleíró költemény elhangzott a Helikoni Ünnepen. A felütés
a várost szólítja meg, ezáltal megszemélyesít, Berzsenyi versére utal, majd önmagát kicsinynek,
választott tárgyához méltatlannak gondolva („Engedd e nagy után egy kicsiny zenghesse /
Arcadi fekvésed bájos kellemeit” – 165. oldal) magát kezdi a környezet pontos, következetes
bemutatását. A nézőpont távolról indul, a hegyek irányából a gazdagon termő fákon keresztül
jut el az ott élő emberig. Az ábrázolás idealizál, tökéletes életet mutat be a meseszép
környezetben. Az itt élő ember szorgos, hívő, hálás (6. versszak, 166.); szinte magától értetődő,
hogy erkölcsileg is kifogástalan (7. versszak, uo.). A hegyek után utal a völgyek virágaira, majd
a gabonát termő síkra. Az utolsó harmadban a Balaton szépségéről szól, Keszthely mellett
immár más településekkel (például Tihany, Szigliget) együtt. A zárlat Keszthely mecénását, a
Helikoni Ünnep kitalálóját, gróf Festetics Györgyöt méltatja: „Fénysugár borítja e bölcsek
hazáját; / Maecénás lakik itt: gróf Festetics – a Nagy, / S dicső földi isten!...” (169.) A szöveg
mitológiai utalásokat is tartalmaz.
A
Malvina
keserve
1826-ban
jelent
meg a
zsebkönyvben.
(http://realj.mtak.hu/9500/1/MTA_Hebe_1826.pdf 139-140. oldal) A cím - személyére külső nézőpontból
utalva - Dukai írói nevét tartalmazza, mely a James Macpherson (1736-1796) által életre hívott
ossziáni hagyományból ered. A szöveg három versszakból (24 sorból) áll, melyeket – a felütés
kivételével – keresztrímek kapcsolnak össze. Vadász Norbert könyvének tartalomjegyzékéből
tudható, hogy a fájdalom oka Tölcsányi Csányi Zsófia (Horváth József Elek menyasszonyának)
halála, ami jóval korábban történt, mint a vers keletkezése, ez már a második alkotás, mely a
gyász alkalmából íródott (Vadász, VI.), mely téma ossziáni toposz. A helyszín a síremlék, ahol
fájdalma nem enyhül, tehetetlen a halál véglegességével szemben: „Haszontalan sóhajtásom! /
Fel nem kél már sírjából / Haszontalan zokogásom, / Nem jön szózat szájából.” (139.) A
második versszak a lírai én beletörődése a megváltoztathatatlanba. A záró strófa ismét a nem
enyhülő bánaté, fájdalomé; a halott személy okozta üresség betölthetetlen: „Hívom, de szót ne
kapok / Ráborulok keresztjére / S némulva – ott maradok.” (140.)
Az elemzett versek utalnak Dukai tematikus világának változatos voltára (melyet a kor poétikai
irányzatainak tudatos mintakövetése, valamint a művelt társalgásra jellemző jegyek kötnek
össze), alkalmazkodására a korabeli viszonyokhoz, verstípusokhoz, a nyelvi normához.
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Érzékelhető, hogy tudta, a kortársai mit, illetve hogyan írnak, önmagát ebbe a rendszerbe el
tudta helyezni. Irodalomtörténeti helye, rangja mindezek fényében újragondolandó.
Az említettekből (legalább) egy ellentmondás felsejlik. Azt írtam, hogy költőileg aktív időszaka
a házassága előttre, azaz 1818-nál korábbra esik. Versei mégis inkább 1818 után jelentek meg.
Ennek több oka is lehetett. Ezek közül az egyik az életkor (1), hiszen 1818-ban is csupán 23
éves volt, 1814-ben látogatta meg Döbrentei, aki segítette publikálását (2). Emellett későbbi
írásai mind témavilágában, mind szerkezetében, mind pedig szóhasználatában magasabb
szinten álltak, mint a korábbiak (3). Továbbá – bár a születési nevén jelentek meg szövegei – a
társadalmi és magánéleti szerepének is jobban megfelelt férjes asszonyként, mint hajadonként.
Összefoglalás
A kutatások és szövegkiadások hanyagolták Dukai életművét annak ellenére, hogy saját
korában ismert és elismert volt. Ezt bizonyítja, hogy a korszak vezető folyóirataiban jelentek
meg versei, melyek témájukban, nyelvi világukban illeszkedtek (férfi) kortársaiéhoz.
Fontosnak vélem Dukai műveinek újraolvasását, valamint azt is, hogy szövegeit új kiadásban
tegyük elérhetővé, hiszen a legutóbbi majdnem teljes kiadás már több, mint egy évszázados,
hiszen 1909-ben jelent meg Vadász Norbert szerkesztésében.
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Abstract
In this paper, I will examine the relation between the philosophy of Foucault and Kant based
on the philosophical concept of the transcendental. It is an unquestionably central term in the
Kantian philosophy but one can find indelible traces of it in Foucault’s critical approach as
well. The term of historical a priori, and its renewed versions in the later texts, are closely
related to the transcendental point of view both terminologically and philosophically. For that
reason I argue for the relatedness of Kant’s and Foucault’s philosophical approaches, although
at first glance Foucault, at least in the earlier period of his career, tackled the Kantian
philosophy. After one gets to know the Foucauldian examinations about our scientific
discourses and cultural practices better, it become evident that Foucault’s main interest was to
decipher the conditions of possibilities under which our knowledge could be produced. In this
manner, one could call the Foucauldian approach transcendental as well, since it contains a
polarity that inherent to the Kantian way of thinking that focuses not on the specificity of the
object but on how can they be perceived and known by us. On the other hand, this polarity
between the constituted and the constitutive elements of the cognition designs the essential
feature for any approach to be qualified philosophical at all. The question of the truth finds
itself in this correlation, since according to a transcendental account, nothing is knowable for
us without the constitutive conditions. It is highly important, though, to describe the polarity
crucial in relation to the Foucauldian philosophy. His analyses and his critic could not function
without it, in other words, it is its sine qua non, albeit, it does not mean that Foucault
unwittingly repeats the criticized anthropological-foundational project of Kant. The formal
resemblance does not indicate automatically the correspondence in content.
Keywords: transcendental, historical a priori, formal polarity
1. Introduction
The philosophical discourse deals with authors and concepts. The philosophical texts are always
labeled with an author in order not merely to immortalize the man who “was able” to invent
something memorable, but also to support posterity in orienting in the abundance of the
produced arguments. [1] The readers, in fact, read and interpret these books to find an
alternative approach to grapple with problems they confront either on personal or professional
grounds. It proves true, even so, from the personal point of view that the diagnosis established
from the birds-eye perspective: one expects usually something from an author. At least,
coherency, avoidance of self-contradiction, artistic or technical quality. A kind of coherency in
the chosen topics, neither formal nor substantial contradiction in the reasoning, and a need for
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an underlying continuity in her or his works. These are some out of the effects that the authorfunction can bring about. These effects, however, have one thing in common, they are supposed
to order the discourse.
The philosophies themselves, by the way, introduce new or apply traditional concepts. I
generally agree with Deleuze and Guattari about the distinctiveness of the philosophy in relation
to science and art. According to them, philosophy constructs complex concepts which are
composed from more simple elements. Any modification in the disposition of these elements
makes minor or major adjustments in the operation of a conceptual machinery. It means that, a
little replacement could call for considerable change in the modes of thinking about a topic or
another. And that is the reason why, as maintained by them, there are philosophies, more
exactly, it is possible to see things different with a more or less identical toolkit. [2. 15–23]
In this paper we are going to focus on Foucault’s philosophy by means of an important concept,
namely, the transcendental. It has at least two ways to understand the term. One uses it
prephilosophically for unusual, strange experiences or events that cannot be understand in
ordinary ways because they are, or seem to be, super-sensible. The philosophical usage, of
course, has to do with this ordinary formulation, but it is more technical than the ordinary and
is not reduced only to some inexplicable phenomena. If we bring the later into focus, we can
say that the transcendental is not only apt to illustrate that how the concepts play a central role
in the philosophical thinking, by making possible to conceive the world in one way or another,
but we are also able to demonstrate their constituent part in an epochal thinking merely by
changing the arrangement of their components and their position in the praxis of application.
2. The two transcendentals
2.1 The Kantian roots of the transcendental
The concept “transcendental” has a long history from the scholastics till our days. In the late
medieval age, it was used for the most common predicates of the things such as being, one,
true, good and subsequently beautiful. From the beginning of the modern philosophy, though,
this concept played a fundamental role in a more specific meaning. This usage has spread far
and wide under the impact of the philosophy of Kant. In the Critique of Pure Reason, he
announced an original conception and, thinking in terms of it, he set a sophisticated system up
as the ultimate solution for a few traditional epistemological problems, that is, the scope of our
scientific judgments, the legal limits of our knowledge and the legitimate function of some
metaphysical ideas, such as God, freedom, soul, in our cognition.
Kant’s aforementioned genuine idea is called Copernican turn. In a different context and with
a different indication, Kant, as the famous polish astronomer in astronomy, caused a
fundamental shift in the epistemological paradigm. He rejected the thought, which was admitted
by modern rationalist or empiricist philosophers as well, that reality is knowable in itself and
that our experience conform self-evidently the world. He brought up, on the contrary, the
subject that our mental, cognitive and sensual faculties largely determines the nature of our
experiences. Currently, we get the revolutionary meaning of the term ‘Copernican turn’ right.
Not our knowledge conforms to the objects, just the opposite, the things are perceivable and
conceivable as they conform to the (adult, sane) human reason. This turn was undeniably an
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idealist type that put the presupposition of the immediate recognition of the world to a stand
and redoubled the world in two ways.
On the one hand, it recalled a brand new field of investigation into life that is populated with
phenomena and not with things in themselves (Dinge an Sich). Kant called into question the
traditional metaphysical conception, according to which, the objects of recognition exist
independently from any kind of subjective interaction. The German philosopher, though,
maintained their existence and strongly emphasized the causality between phenomena and
things, but the later were reckoned, without appeal, as unknowable to us. By this restraint, it
became possible for Kant to repulse the hostile critique of skeptic and empiricist philosophers
regarding the possibility of cognition of the world and the formation of universal a priori
judgments. These two conditions are essential for the scientific discourse as it was exclusively
understood in the end of the eighteenth century.
On the other hand, the position of the subject was doubled as well. The classical philosophers,
for example, René Descartes in the Meditations or David Hume in the Treatise of Human
Nature, deemed the subject as knowing and existing simultaneously, although in the
interpretation of the Critique of the Pure Reason, these activities took place in two ontologically
different spheres. Since it was the mind that constituted the possible experience, by adding
unremittingly its spontaneous activity to the passive matter of the chaotic multitude of the
unknowable realm, the knowing subject detached itself from the empirical subject whose
natural disposition and involvement in the nature precluded the proper formulation of a priori
judgments. The empirical subject is not able to form universal judgments about the reality, not
only for the reason that it is one among the things that exist in the world, but because that the
possibility of such judgments stands, according to Kant, on a primordial description. One should
first deduce that how can the elements of our inalterable human mental capacities come upon
the matter of our experience. Upon what grounds can the coordinating ingredient such as time,
space and our categories, refer to the matter of our experience? In Kant’s philosophy it is vital
importance to adequately describe the relation between our cognitive capacities and the object
of cognition. As Kant says, “I call all cognition transcendental that is occupied not so much
with objects but rather with our mode of cognition of objects insofar as this is to be possible a
priori.” [3. 149. pp.]
The conditions of possibility of the knowledge plays a central role in the transcendental
philosophy. Without any condition prior to experience, as claimed by the transcendental
approach, the sensations would be inaccessible because they can not produce the arranged field
of experience that is inevitable to reach infallible judgments about the reality itself. It is
primordial, therefore, to these philosophies to trace the true origin where from the experience
regulating and knowledge producing conditions come, and to give a veritable account about the
authority of these conditions. Kant, for instance, found the origin in the transcendental subject.
[4. 245–257] The active contribution of the faculties of the transcendental subject open up, in
the Kantian philosophy, the world. In other words, within the range of the human standpoint
that is common in us, excepting those individuals who have any mental deficit that hindering
the correct activity of our intelligence, get the things available to any sort of reflection. [4. 97–
118] Apart from the Transcendental Dialectic and the Transcendental Doctrine of Method, the
major part of the Critique of the Pure Reason discusses the transcendental origins of the
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knowledge and the relation that one finds between them and the sensations with which they
connect.
It is undeniable that there is a remarkable variety in the transcendental philosophy, in point of
aims and methods as well, from the German philosophers of the early nineteenth century
through Husserl until the contemporary phenomenologists. This variety, nevertheless, for the
most part, rests not only within a sort of idealistic framework but maintains the central position
of the subject in the constitution of experience and knowledge as well. Foucault is one of the
rare exceptions, if we take him as a transcendental philosopher, since he calls into question this
two general theoretical foundations. That is the reason why it proves somewhat controversial
to call his approach transcendental for those who insists on the traditional definition of
transcendentality. It is right, nonetheless, as I take it, to argue in favor of a constant organizing
transcendental modality in his oeuvre.
2.2 Foucault’s version of the transcendental
Foucault’s view about the formation of the knowledge, especially in the history of modern
Western sciences, rests on an outstanding polarity. He wrote several books about the
epistemological history of the clinical medicine and, by means of the human sciences, the
linguistics, economics and biology. Based on their method these studies are called
archaeological, because they deal with stratas (archae) of our thinking about topics in order to
determine the reason (logos) within them. In these texts the aforementioned two poles are the
material body of the proclaimed knowledge and their inner principles. Foucault analyses a host
of archive texts taking them as the corpus of knowledge in a given field of study and in a specific
era in the history, in order to describe the rules in them via the statements (énoncé), considered
as scientific, could be formulated and could be accepted. Almost every science altered in the
course of time, and sometimes these mutations were radical. It could make us unsure of the
credibility of the criteria applied in the science. Foucault comes to a different, maybe more
radical conclusion. The configuration of the fields of knowledges changes from time to time.
The surprising matter in Foucault’s reading is that he did not invoke neither the idea of the
progression nor the existence of an objective reachable truth that, usually, allow us to clear the
situation. Without these resources, though, it is hard to propose a satisfactory explanation of the
well-known phenomena within the usual approach adopted towards the historicity in general.
Foucault did not go astern, he tried to decipher the rules that could form in a given manner or
an other the way our ancestors explained, saw and, the most important, experienced particular
aspects of the world. His solution, however, is qualified not merely a challenge to the historians
of idea but also to those philosophies that take for granted the foundational aspects of the
subject. On the contrary, he writes that “I shall abandon any attempt, therefore, to see discourse
as a phenomenon of expression – the verbal translation of a previously established synthesis;
instead, I shall look for a field of regularity for various positions of subjectivity. Thus
conceived, discourse is not the majestically unfolding manifestation of a thinking, knowing,
speaking subject, but, on the contrary, a totality, in which the dispersion of the subject and his
discontinuity with himself may be determined.” [5. 60. pp.]
Foucault, applying the archaeological method, was able to understand alternatively the rules
that operate in the analyzed texts. From the archaeological point of view, the rules are, albeit,
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not independent of the material and historically existing corpses of knowledges but they are not
constituted in the same way. The discursive rules are, actually, constituting the statements. A
kind of immateriality governs, therefore, in Foucault’s view the materiality of knowledge. The
knowledge is regarded by him material since it impacts not only on the production of the new
utterances but impacts also upon institutions concerned with humans as social entities. This
means that the boundaries of our conception of the world and the frames of our selfinterpretation were never free of some constituting set of rules. Since Foucault does not regard
them solely as restraints, they were responsible not merely for the contingencies but also for
the possibility to conceive anything at all. He calls these rules historical a priori, that is, not
universal conditions of possibilities. Here is the point where Foucault’s view breaks with the
traditional transcendentalist approaches, meanwhile, he stays within the Kantian framework to
a great extent.
2.3 Comparison between the two version of the transcendental
Foucault, as the founder of the modern transcendental discourse long before him, talks about
two complementary poles in relation to knowledge. For Kant, the receptive dimension of the
cognition had as much importance as the active dimension, he summarized it as: “thoughts
without content are empty, intuitions without concepts are blind.” [3. 193–4. pp.] The German
philosopher, however, thought that these concept and the forms as well within which the
intuitions are given to us are atemporal, universal and solely based in our human faculties. The
complementarity, ergo, did not mean equality for him. The “given” (“es gibt”) was regarded
as a disordered multiplicity and required something to be coordinated. For this end, the
contributions from the side of the transcendental subject were necessary to guarantee the
possibility of cognition and the apodictic nature of the judgments made on transcendental
grounds. It came natural to Kant that the sensual inputs from the world reach us permanently.
By setting aside this “triviality”, the center of his interest laid in the description of the mode in
which any knowledge can be established. It follows that the pure subject transcendentaly
anticipates the data arising from the world, at least, as he explained in the Critique of the Pure
Reason. [3. 257–260 pp.]
We can find a similar reciprocity in the archaeological account as well. Immaterial conditions
govern the formerly formulated statements that take effects on our empirical life, in turn, the
conditions themselves could not exist and could not have an effect on anything without these
utterances. The role of the “given” is converted as well, since it is, as stated by Foucault, already
structured in one way or another. These structures, however, do not origin from a transcendental
subject, but it comes from an entirely anonymous sphere, from the discourse, from a practice
or, as Foucault later calls it, from power/knowledge. It is true that, as this conceptual shift
clearly indicates, Foucault’s approaches went through unforeseen and seemingly radical
changes through his career. Despite these shifts the outlined polarity plays a key role in the
formation of every knowledge in every topic alike that one finds in Foucault’s. Statements and
the rules of their formation, the interaction between discursive and non-discoursive practices
and their conditions of acceptability, and one can find, in some degree, this polarity in the later
texts since they are focusing on the different forms of subject constitution. There is no
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difference in that respect how objects can appear to us at all. They are conceivable for us insofar
as they are connected with some rules that transcend them.
Kant arranged, establishing the legal limits of the human reason, every possible experience start
off a transcendental subject. This subject, based on its definition, is not the empirical one that
acts accordant with its restricted possibilities and determined by the imperatives of the natural
laws as all things in around it. The transcendental dimension, with its components, organizes
the experiences that are given in the outer and inner sense of the empirical subject, thus,
functions as the supreme foundation. Foucault abandons not merely this anthropologicometaphysical description of the subject but also its central position. For him the “given” is
structured not by the subject but by an autonomous order. From this differing point of view the
“world”, in the modus of the Heideggerian ready-to-hand (Zuhandenheit), holds the first place
in the logical structure in the production of knowledge. The range of the transcendental
dimension, however, does not lessen at all. As Kant takes it, it is impossible to us to see things
as reasonable animals or disembodied intelligentia (angels or God) do. For Foucault, on the
contrary, it is nearly impossible to us imagine a specific phenomena to ourselves beyond the
actual set of rules that regulate our sciences and practices. There is, therefore, a parallel
component in their theoretical constructions that is indispensable to a description about the
mode objects are constituted within a framework without which nobody could apprehend them.
This “non empirical” dimension differs, nevertheless, between the two account in a further way.
It is universal for Kant and historically given for Foucault and it has impact not merely on the
status of the knowledge made on their grounds, and on the status of the subject in the process
of cognition but it implies also a substantial consequence regarding the critical attitude of the
two philosophers. Kant criticized the false claims of the reason accepted by his predecessors
that led to trespasses. He tried to get rid of them by developing a coherent narrative about the
transcendental cooperation of the invariable human reason. For Foucault, on the other hand, the
transcendental conditions changed constantly over the time and locally in relation to the
different fields of knowledge. That is why he reasonably presumed that every constitutive
disposition suffers change somehow and sometimes. The assumption of a transcendental
dimension, however, enabled both of them to take a critical stance towards the empirical given.
Found on the universal transcendental, Kant could draw the line between the possible
experience and the illusions, found on the historical transcendentals Foucault could justify the
reason why was a statement not merely unacceptable but also unthinkable in the past, and
accepted today or vice versa.
The critique, in the case of Foucault, has not bearing on the unjustified claims of the reason
made by earlier philosophers, since it is given to him in a more structured sense than it was to
Kant, but it has bearing on the illusion that our present framework could be qualified as
universal and unchangeable. That is why Foucault hailed the critique of Kant and regarded
himself as a successor of the German philosopher. By showing the contingency of our culture,
Foucault criticized constantly the conditions of the present, most of all its dogmatically close
relation to the subjectivity and the theoretical central place of a concept, the “human”. Foucault
was honestly expected to exceed the transcendental constitution promulgated by Kant, since he
reckoned with the tenet of the transcendental subjectivity and the anthropological disposition
but he applied furthermore the polarity released by Kant himself. Concentrating on the concept
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transcendental, therefore, one can draw the distinction and make the connection between the
two philosophies.
3. The transcendental as the entrance to Foucault’s philosophy
3.1. The possibility of a philosophical interpretation of the historical a priori
After the discussion of the Kantian heritages of Foucault’s philosophy it is necessary to speak
about the conjuncture of the paradoxical elements of the concept “historical a priori”. Since the
transcendental was in its original sense free of change, it is seemingly contradictory to conjoin
the mundane contingency of the historical and the absolutist purism of the transcendental.
Especially in the manner that Foucault does. It is true that, although, Foucault did not put a
neologism across, since Husserl has already used the term historical a priori in his Crisis.
According to the ‘later’ Husserl, we have to call into question (rückfragen) the past in order to
understand what organizes our conceptual systems. The transcendental examination, in other
words, should be attached to a historical one because the intentional origins of our scientific, or
as he synonymously calls, meaning-bestowing project has been faded in the course of time. By
analyzing the stages of the process of this sedimentation (Sinnsedimentierung), one will be
capable to pose the adequate questions that help us to the inner perhaps forgotten meaning and
the hidden teleology of the philosophical history. This treatment may support the reposition of
the apodictical claims of our scientific practices and may resist to the positivist hegemony that
called forth the crisis mentioned by Husserl. [6. 1–18 pp.] In this account, therefore, the
transcendental has something to do with the history, it manifests itself in that, it can be covered
over by that, however, finally, it is not in the history. It is located far beyond the empirical
realm, since the transcendental does not change at all. The repetitive task, therefore, is to
uncover it from any deceptive triviality that may occur in the course of time.
Foucault understood the historical a priori quite differently. He went beyond even the
Husserlian interpretation by means of the variability of the transcendental. Variability in this
context means that the a priori is constituted such as the factually occurring events and working
ideas do. That interpretation obviously contradicts the original definition of the philosophical
term itself. One calls a knowledge a priori because it is independent of experience. No empirical
evidence could be included in it, according to the traditional meaning. Foucault, however,
eagerly tried to circumscribe the guiding principles of the production of the conceptions,
believes and practices. They are latent but they manifest themselves in arranging opinions and
placing bodies at the same time. The question is that whether Foucault interpretation is
legitimate. We spoke about the fact that the constitutive rules of our knowledge changed
through time. The complicated problem to be solved, in this regard, is that whether the
transcendental principles described by Foucault were correctly apprehended and whether their
nature could be rightfully called, transcendental at all. The first question belongs predominantly
to historians or philologists while the second belongs eminently to philosophers. The
interdisciplinary character of Foucault’s work is one of the few reasons for the continuing
intense discussions around it.
It would be possible, in the first instance, to vindicate that Foucault’s analyses reserve merely
to the historical critique. In this case, one should judge his merit only on the correctness of his
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interpretations and his conclusions. Based on this approach, the Foucauldian concepts and
methodological attempts are used to be qualified as some useful tools whose values lie in their
pragmatic benefits. If that were the case, than there would be difficult to speak about what is
permanent and solid in Foucault’s critique of the present. If that was the reason, the Foucauldian
analyses could be easily sweep aside as misreadings or “tendentious” interpretations by few
technical remarks. It strengthens certainly this position that Foucault pinned down, on several
occasions, that he did not consider himself as a philosopher.
It is plausible, although, to consider him as a philosopher, at least, by the reason of his
employment of empirical-transcendental polarity. We saw that he had done all in his power to
shake the foundations of the traditional philosophy. Still, it is indubitable still that his analyses
were concerned directly with the situation of the truth and that his interpretation always
deployed a regularity that worked on what we think and what we do. Any regularity has to be
qualified as transcendental, on one hand, in order to have the efficiency Foucault attributed to
them and, on the other hand, to one could be interested not in the objects themselves but in the
mode we recognize them. Foucault certainly did this, that is why his critical analyses are worth
the trouble of a philosophical consideration as well.
There is more than one right approach to ravel Foucault’s relation to the philosophical discourse
out. We should add that there are a lot of non Kantian elements in Foucault’s critical project as
well. The aim of this paper is, avoiding that this part of the daguerreotype is overexposed, but
to show that this heritage is vital to situate Foucault within the philosophical discourse. Besides
his several critical reflections upon the accepted premises, domains and methods of academical
kind of philosophical manner of thinking (such as the phenomenological and the marxist
tendencies were in that time), Foucault himself tried to understand the historical settings of the
truth in our culture. And even if he was not a realist it was essential to him, and consequently
for his philosophical approach as well, to describe correctly the prevailing, improving and
sometimes deteriorating conditions under which truths were accepted and can be accepted at
all. The suggestion that transcendentality should be regarded inherent to Foucault’s
archaeological and genealogical works does not imply automatically neither an epistemological
regression to a pure idealist standpoint nor a potential predestination to the return of a subjectcentered way of thinking.
3.2. A controversy over the relation to the transcendental
Foucault’s intellectual heritage is one of the most discussed oeuvre of the twentieth century in
the humanities. It is criticized by many scholars, rightfully or not, due to the interpretations of
the textual resources or of its methodological shortcomings. It is hailed, fairly or unfairly, for
its transformative and interdisciplinary character that produced a brand-new way how we
“problematize” the cultural, religious, economic, moral, political or even aesthetic dimensions
of our lives. Whatever we think about Foucault’s ideas and methods, two facts are beyond
dispute. Firstly, the considerable measure of the study that Foucault made by consulting the
archives here and now unfamiliar to us. Secondly, the desperate reflection not merely to the
admitted philosophical and historical tenets of our thinking but also to the latent defect of his
own writings. That is the reason why Foucault’s oeuvre awards still the merit from both sides.

525

Among the numerous debates concerning his work, I would like to refer only to one that I
consider not merely the most intense debate on a particular segment of the oeuvre, but also the
one that has intimate connection with the philosophical term of transcendental and the
accompanying polarity introduced in chapter two. The discussion about the extension and the
potential misconception of the Foucauldian “historical a priori” was renewed after the
publication of Béatrice Han-Pile’s epochal monograph, whose English title is Foucault’s
Critical Project. [7] In this book she tried to analyze the layer that, according to her, should be
ground the critical project of the French author. The originality of Han-Pile’s argument was
construed on the basis of her reading of the Introduction to Kant’s Anthropology, a text
unpublished until 2008. Mark Kelly alluded, for his part, to the general tendency that used to
display among this type of specialist book, that is the publication of the original texts replace
and marginalize the commentaries. [8. 92. p.] The importance of Han-Pile’s analyses, in my
reading, has not diminished by the publication of the source, since the critical aspect that she
adapts to Foucault remained puzzling. Her analysis deals with the core of the project of the
French thinker, namely, the philosophical stand and self-(mis)understanding of it.
The Introduction was known for the scholars for nearly ten years more by hearsay than by direct
acquaintance. Only the researchers could access to it and, for a long time, unreliable
transcriptions and translations circulated on the Internet. There are at least two reasons for this
procrastination. First of all, Foucault’s last will and testament regarding his posthumous
writings. The secondary thesis, on this head, could be labeled arguably so, since Foucault
published only a significantly abbreviated version of it as an introduction to Foucault’s 1964
translation of Kant’s lectures. [9.] Furthermore, he never elaborated or prepared it for a
forthcoming publication as the juries of the Doctorat d’État had proposed. Secondly, as Michael
Maidan put it, this premature text that it is “mainly interest the student of Foucault’s work” and
the historians of philosophy who are “interested in the reception of Kant, Heidegger and
Nietzsche in postwar French philosophy.” [10. 122. p.]
It is not absolutely true that Foucault’s secondary thesis has solely philological interest as the
majority of the text attempts to show the relation between Kant’s critical writings and the
viewpoint adopted in the anthropological lectures. Han-Pile exceedingly assumes Foucault’s
remarks about the four possible modes how the Anthropology would repeat the Critique
(mirroring, presupposition, completion and mediation). [7. 22–26. pp.] In her reading of
Foucault, the main problem with the anthropological repetition is that the succeeding discourses
related to the truth about the mankind, included the philosophy as the outstanding practice of
reflection, are seriously misleading as they search within the empirical realm for a knowledge
that could have transcendental value while they forget that the transcendental can not be
grounded by its definition in the empirical. The Anthropology exhibits, therefore, symptoms
for Foucault why it is unsupportable to find the transcendental in subjectivity and to understand
the model that was copied by most of the thinkers after Kant. Han-Pile rightly concludes that
Foucault’s Kant readings, throughout his whole career, have strategical importance that can not
be disregarded. However, her position should be nuanced and, in some point, to be challenged,
on the strength of what we said about the key role that polarity plays in Foucault’s thinking,
because, according to him, every real knowledge in the past, in the present and, consequently,
in the future seems to be constituted.
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By examining an early, unpublished text of Foucault that deals in detail with the problem of the
close and unreflected relation between the transcendental and empirical, analyzed tersely in a
sub-chapter of the Order of the Things, Han-Pile was able to locate the source of Foucault’s
theoretical disinclinations towards phenomenology and the social studies. She attempts, in the
rest of her book, in terms of the Introduction and in concentrating on the ‘historical a priori’,
to evaluate Foucault’s standpoint in the relation of the transcendental-empirical problematics.
By focusing on Foucault’s well-known methodological problematics and his possible
philosophical affiliations, she assesses that Foucault was not get rid of the described trouble
since he always tried to put transcendental determinations across. Han-Pile’s important
diagnosis on Foucault’s archaeological standpoint, that depends upon some transcendental set
of rules to have claim to vindicate the prescriptive and necessary character of any condition of
possibility, is that Foucault missed to elaborate a philosophical account of his transcendental.
According to her, the archaeological works were close to lean on some kind of
phenomenological firmament, but they were not consequent enough. The genealogical and the
‘ethical’ examinations, by the same token, did not cast an account the danger that their
unreflected metaphysical concomitants (the omnipresent notion of power, or the self-doubling
eventuality of the formal self-relation of the subjectivity) could pose. Han-Pile, first and last,
waits for some kind of philosophical, more closely “phenomenological” justification to deem
admissible the utilization of the transcendental dimension refound in Foucault’s critics. Without
this, she accuses him not only with lack of philosophical consistency but also with the
misunderstanding of his standpoint and, therefore, all of his project.
It is important to know that her interpretation has lot to do with two (and not the all) types of
the usual routine of the Foucault studies. One of these ways, opened up by Han-Pile herself,
that tries to read Foucault through the lenses of transcendental phenomenology. The second
one, and this one existed long before her book, is to read Foucault primarily as a historian whose
work is embedded in philosophy and has philosophical proceedings as well. This view was
maintained by both the critics and supporters, but this has a serious outcome. The whole
conceptual grounding of Foucault’s method and analyses, in my opinion, cannot be reckoned
as secondary that is adjusted permanently to the themes and goals of a particular study. Of
course, there are a lot of changes, some of them are serious indeed, and have to be mentioned,
interpreted and even criticized, but there is a solid ground of philosophical domain in his works.
Foucault was not a bricoleur of ideas as a “mere-historian” marker suggests.
4. Conclusion
For that reason, I count Han-Pile’s work valuable, even if she tried mistakenly to connect the
philosophical heritage of the French thinker with the German phenomenological tradition and
not carried out a conceptual analysis that can show not merely that how Foucault’s historical a
priori relates to Kant’s more rigorous, and perhaps, misgrounded formal a priori, but also that
Foucault is inside of the philosophy. First of all, for the utilization of conceptual core of the
transcendental philosophy, as we take it for his formal not material characteristic. Finally for
the persistence in the application of this conceptual heritage referring to the conditions of our
knowledge, its historicity and the conditions of knowing and forming our own subjectivity in
relation to the epistemological, social and ethical requisitions. Foucault has answers to these
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questions that not only can be named as philosophy but also we can take them as object for
philosophical commentary as well.
This does not mean, of course, that all of the interpretations are right that make a connection
with Foucault and philosophy, even if the compared tradition contains the term
“transcendental”. In this paper I tried to established a criterion, by means of a conceptual
analysis and comparison, how to decide between legitimate and illegitimate claims of the
interpretation. We saw also, in this context, that the role of the transcendental is markedly
different in the work of Foucault and Kant. Based on this difference Foucault differentiates his
standpoint from transcendental phenomenology. We will be able to lay down and satisfy the
criterion, if and only if we describe correctly not solely his hostile interpretation of the term of
“transcendental”, but his not so much cryptic relation to it” and the considerable and significant
modifications he made in the domain of this concept. For that reason I consider Foucault as a
transcendental philosopher, not in phenomenological but in a Kantian manner, even if that
comes purely from the formal polarity between the regularized and the regulatory that relates
the investigations of the two philosophers. But since Kant critical realization concentrated on
the relation between these two fields, in place of the regularized, the Foucauldian oeuvre can
be integrated into this sort of philosophical examinations since his critical suggestions are
possible on account of the polarity introduced by the Kantian transcendental philosophy.
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Abstract
In my essay, I compare three villainous characters from the popular A Song of Ice and Fire
books (1996–) and TV show Game of Thrones (2011–) with the villain of the gothic novel The
Mysteries of Udolpho (1794) by Ann Radcliffe, known today as the target of Jane Austen’s
satire in Northanger Abbey. 18th-century gothic novels have the prevailing atmosphere of
mystery and terror, so the character of the villain gained new significance in that period: he
became more dominant than the hero and he was admired as well as feared. In my analysis I
will introduce three different concepts of evil: presented as mysterious and demonic (by
Formosa), presented as part of the universe, a temptation man can give in to (by Ricoeur), and
presented as inherent in everybody (by Zimbardo). Villainous characters in these works
incorporate something of all these concepts to make an effect on the reader: they are distanced
and different from other characters, yet their sins can be forgiven because of their
extraordinary circumstances. In my discussion of the four characters, I am going to identify a
set of stock characteristics which apply to all of them and which build on the philosophical
concepts of evil to make the villains compelling. I will show that these characteristics are the
same in Montoni, the villain of The Mysteries of Udolpho, as well as in Tywin Lannsiter, Lord
Petyr Baelish (Littlefinger) and the Night King in A Song of Ice and Fire saga. For the analysis
of Tywin Lannister and Littlefinger, I will mainly use the books, but the Night King has not
made an appearance in the books yet, so for his character I will rely on the TV show Game of
Thrones.
Keywords: evil, villain, fantasy, popular culture, gothic novel
Introduction
In this essay, I am going to take a look at the character of the villain in the popular Game of
Thrones TV show and in A Song of Ice and Fire books and compare it with the villain in The
Mysteries of Udolpho (1794), a gothic novel written by Ann Radcliffe. First, I will offer a brief
introduction on the philosophical concept of evil, then I will show how the character of the
villain gained significance in the gothic novels of the second half of the 18th century. I will
discuss the character of Montoni, the villain of The Mysteries of Udolpho, an exceptionally
popular gothic novel of the period and I will compare him with three characters from the Game
of Thrones saga: Tywin Lannister, Lord Petyr Baelish (Littlefinger) and the Night King. In the
case of Tywin Lannister and Littlefinger, my analysis is based mostly on the books with some
529

remarks on the TV show, but as the Night King hasn’t made an appearance in the books yet,
for the analysis of his character I will use the TV show and what little can be known of him
from the books. I will show that the same set of stock characteristics make all three characters
compelling and effective villains.
The concept of evil
Evil is a much discussed concept in philosophy, ethics, political theory, and psychology; there
are several different theories regarding why so much evil exists in the world and how we should
relate to evil acts. One way of looking at evil is by distancing it from ourselves and from our
everyday world. Formosa (2007) starts his essay with these words: “Evil acts strike us, by their
very nature, as not only horrifying and reprehensible, but also as deeply puzzling. No doubt for
reasons like this, evil has often been seen as mysterious, demonic and beyond our human
powers of understanding.” In this sense, evil can be defined as an act which is so morally
abhorrent that it goes beyond mere moral wrongness. Whether a person commits an evil act
depends on the situation, and according to Formosa there are evil-encouraging and evildiscouraging situations. In evil-encouraging situations there is often “a lack of security,
combined with dysfunctional or rapidly changing economic, social and cultural conditions”.
Formosa recommends that perpetrators of evil should not be regarded as mysterious,
unfathomable enigmas because this only glorifies evil; we should rather try to understand what
kinds of environment encourage evil and take steps to minimize their occurrence [1].
Analysing the Biblical myth of creation, Ricoeur came to the conclusion that as the serpent was
already there in Paradise, evil is inherently part of the structure of the universe. As a
consequence, “man is not the absolute evil one, but the evil one of second rank, the evil one
through seduction […] he makes himself wicked […] by consenting to a source of evil.” [2]
In psychology, Philip Zimbardo conducted research on the nature of evil. His Stanford prison
experiment came to the conclusion that the power of group conformity and obedience to
authority can overcome individual initiative and so ordinary people become capable of evil
deeds. In his definition of evil, he emphasized intentionality: knowing that one’s actions will
cause harm to innocent others, and still doing it [3].
The gothic novel and the villain as a stock character
Gothic novels first appeared in England in the second half of the 18th century; The Castle of
Otranto (1764) by Horace Walpole is regarded as the first gothic novel [4]. Consumer society
evolved in this period with the so-called ‘consumer revolution,’ and the new methods for
distributing and marketing books expanded the reading public substantially [5]. The institution
of the circulating libraries made it possible for members of the middle classes to read the latest
novels which otherwise would have been too expensive to buy [6].
Gothic novels are extremely diverse; there is no generally accepted definition to describe them.
The Encyclopaedia Britannica emphasizes that these novels have the prevailing atmosphere of
mystery and terror and that they have several recurring elements, for example medieval
buildings and ruins such as castles, monasteries equipped with subterranean passages, dark
battlements and trapdoors [7]. Stock characters of the gothic novels include the passive and
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persecuted heroine, the sensitive and rather ineffectual hero, the evil prioress, the talkative
servant, and the villain which is the focus of my analysis in this essay [8].
18th-century English novelists relied on a number of literary examples when creating their
villains. There are many influential and complex villainous characters in Shakespeare’s plays
which served as models in gothic literature, such as Richard III, Iago or Macbeth. The famous
line of Richard III – “I am determined to prove a villain” – is ambiguous, the word determined
can either be interpreted in a way that Richard III was destined to be a villain, he couldn’t do
anything about it, or it may indicate that it was his own decision to follow the path of villainy
[9]. Iago is a man to be admired for his intelligence, efficiency and competence, but he “has
fallen into evil ways” [10]. Bence Bodó claims that Macbeth’s fate mirrors what Ricoeur
emphasized in connection with the Fall: that he is not inherently evil, he is only seduced by
evil. [11].
Another influential model for the gothic villain is Satan in Paradise Lost. Milton portrays Satan
as a rebel who fights against the rule of God [12]. He is proud and ambitious, he invites respect
[13] and does not tolerate any limit to his freedom [14].
Prometheus is another influential forebear of the gothic villain. Like Satan, he rebelled against
authority, though he did it for the benefit of mankind [15]. The quality he lends the gothic villain
is his grandeur, his superiority in strength, the intensity of his emotions and his faculty for evil.
Keech thinks that focusing on this capability for extraordinary evil deeds is the necessary
element of the gothic novels. The stock character of the villain is a narrative device which can
have this effect, but any agency of absolute power can replace him, for example the Inquisition
in some gothic novels [16].
In gothic novels, the villains are often much more dominant than the heroes. As Van Eck
remarks, the protagonists tend to be boring because they have no potential to act outside the
parameters of virtue and morality. Each reader has his or her dark side, so it is easier to identify
with the villain. He claims that villains existed before the appearance of the gothic novel, but
only to be “vanquished by the forces of good.” In gothic novels, by contrast, the villain is often
triumphant, and even if he is not, he is far more exciting and complex psychologically than the
hero. Remorse is also an integral part of his character, and there is always a possibility to use
his talents as a positive force, making it easier for the reader to forgive him his crimes. He was
much more popular than the hero of the gothic novel, and he later became an important source
for other literary genres. His character later developed into the Byronic hero, into the private
eye of crime stories and into the Gothic hero/villain, e.g. Batman [17]. It was the villain, not
the sentimental hero whose character developed into the romantic hero [18].
Edith Birkhead emphasizes that it was Ann Radcliffe who created the figure of the romantic
villain. This character “glories in his misdeeds”, he commits numerous crimes, yet throughout
the novel he appears as a dignified, respected gentleman. He inspires admiration, fear and pity
at the same time. Birkhead adds that the character of Montoni has so much vivacity that the
reader rejoices when he appears on the pages [19].
For the villains, the laws of society are artificial restraints. Kilgour draws a parallel between the
gothic villain and the romantic poet: they are both revolutionaries, seeking freedom from
determining traditions. The villains are rarely vanquished by the forces of good, often they
quarrel between themselves and ruin each other [20].
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The gothic villain is often portrayed as reserved, even morose, with a secret sin in his past. He
has a strong personal magnetism which draws the other characters and the reader toward him.
He is often the leader of a band of outlaws. He seeks freedom from all constraints and rebels
against authority, and to be effective in this, he needs to be intelligent and he needs to be able
to control his passions [21].
Montoni in The Mysteries of Udolpho
In the novel, Montoni is characterized by an absolute power over the heroine, both by marrying
her aunt and becoming her guardian and by taking her to his castle Udolpho, where he rules as
a feudal lord, just like Manfred is the feudal lord in Walpole’s The Castle of Otranto. It is
obvious that he has no love for either the heroine or her aunt, but only wanted their money and
power. He is the leader of a gang of bandits who rob the neighbouring castles. He answers for
his crimes independently of what he did to the heroine: one of his enemies report him to the
authorities, he is arrested and murdered in prison. It is true of him what Kilgour claimed about
the gothic villain in general: he is not defeated by the forces of good, but dies as a result of
quarrels between the villains.
His personality is similar to the general description of the characteristics of the gothic villain
discussed in the previous section. He is suave, self-controlled, and coldly courteous. He loses
his temper only once, when his honour is questioned [22]. He has no interest in art, music or
beauty, which is an important indicator of moral values in the world of the novel: the positive
characters are passionate lovers of music, and the villains are indifferent to it [23]. He lives in
Udolpho in Italy, his world is presented as foreign and deviant, compared to England where
Ann Radcliffe and the readers of The Mysteries of Udolpho lived [24].
Most of the novel is written from the point of view of the heroine, so despite the fact that
Montoni is a significant character, the reader knows about him only what the heroine knows
and much of it is deduction. He is a mystery to both the reader and the other characters; there
are hints that he committed a terrible crime in the past. However, the threat he represents is not
explicit, he is never seen committing a violent act.231 His most frightening characteristic is what
Keech also emphasized in connection with the gothic villain: his faculty of evil [25]. He exudes
an atmosphere which indicates that he is capable of anything, he inspires fear and – as a result
– immediate and blind obedience
A Song of Ice and Fire saga
Game of Thrones is one of the most popular book series and TV shows today. Several million
copies of the books have been sold [26] and each episode is watched by several millions of fans.
The first volume, A Game of Thrones was published in 1996 [27] and the story still has not been
finished, there is no definite release date for the 6th and 7th volumes of the book yet [28]. The
last season of the TV show will probably premiere in 2019 [29].

231

There is one exception when he fights a duel, but in that scene the opponents fight as equals, there is no
indication of Montoni’s superior villainy.
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A Song of Ice and Fire is famous for its many plotlines and plot twists and its many complex
characters. The reader may label a character a villain in the first volume and call him a hero in
a later volume -- the character of Jaime Lannister is a good example. The author, George R. R.
Martin knows the rules of the fantasy genre and its usual tropes well, but the effect of
unexpectedness and realism that the story is famous for is the result of Martin consciously
breaking these well-known rules. Despite the medieval settings and the presence of magic, the
world of the novel thus becomes like the everyday world of the reader [30]. Similarly, he makes
his characters complex by initially indicating a good and evil distinction between them and later
making the seemingly good characters fail in their righteous causes and presenting the
seemingly evil characters in such situations that they can act in ways we would expect of the
good characters. Based on the first novel, the reader would expect that the Starks are the positive
characters, while the Lannisters and the Others are the negative characters. Napolitano notes
that the first three novels favour the point of view of the positive characters because introducing
the negative characters in depth would have ruined the mystery effect of the novels [31].
There are several characters in Game of Thrones who have much in common with the gothic
villain. I chose three from among them: Tywin Lannister, Littlefinger, and the Night King,
because they are all very important characters in the story. As I will argue, all three of them
have their predecessor in the gothic villain, yet they are also different from each other and they
play different roles in the story.
Tywin Lannister
Among the three characters, Tywin Lannister is the closest to the gothic villain. He is a feudal
lord, just like Montoni in The Mysteries of Udolpho and Manfred in The Castle of Otranto. He
rules not only over his family and his vassals, but he rules in the entire kingdom as well. He
served as Hand of the King (a position second to the king in power and authority) under two
different kings, Aerys and Joffrey. They were both incapable of ruling for different reasons, so
Tywin Lannister was in effect the absolute ruler of the kingdom. Aerys and Joffrey are also
members of Houses who are enemies of each other, but Tywin Lannister managed to keep his
position as a ruler after the rebellion which killed Aerys. Even when he was not Hand of the
King, he retained his position of power as Warden of the West, ruling the quarter of the
kingdom. He had also married his daughter to the new king and kept giving loans to the treasury,
so at the beginning of the first volume the kingdom is already in his debt without any hope of
paying it back.
His personality is strikingly similar to Montoni’s. He is always in control of himself and he
doesn’t confide in anybody, so even his closest family members don’t know about his plans.
The books of A Song of Ice and Fire consist of chapters narrated from the point of view of
specific characters, but he has no chapters of his “own”, the reader can only learn about him
through the point of view of other characters. He is usually seen sitting at a table chairing a
council, and although he fights wars, he is a military mastermind [32] and orders the execution
of people, he never commits these acts himself.
His reputation is enough to inspire fear and obedience. A song that is repeatedly alluded to in
the series, The Rains of Castemere tells the story of how he obliterated a noble house for
opposing his family and thus serves as a cautionary tale for all the other characters. There are
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also indications of a crime committed on his orders in the past, during the rebellion against
Aerys: the exceptionally brutal murder of Elia of Dorne and her children, regarded as terrible
even by those who fought in the rebellion, but nobody knows anything specific about it. These
events happened in the past, but Lannister also maintains his reputation by executing people
who come close to offending his House. When his own son is attacked in an inn – a son he
otherwise despises – he hangs the innkeeper because the honour of the House is at stake [33];
he also orders the so-called Red Wedding, the execution of the Stark family and their vassals
when they come to a wedding. Finally one of the people he had wronged murders him in
revenge at the end of the third volume, which can be interpreted as a form of moral justice for
his crimes.
Littlefinger
Lord Petyr Baelish represents a slightly different take on the conventional gothic villain. He is
also a feudal lord, just like Tywin Lannister, Montoni and Manfred, but his lands are minor and
insignificant. His nickname Littlefinger refers to his small size and to his lands, because there
are five peninsulas on the coast of the kingdom called Fingers and he owns the smallest of these.
Like Iago, from humble birth he managed to rise to an important position thanks to his own
talents, and became the Master of Coin, a member of the royal council.
Littlefinger uses very different techniques from Tywin Lannister to exert control over others.
He has spies in the court, knows all the secrets of the aristocracy and uses this information to
manipulate people, making them believe he is on their side, so he stays in a strong position,
regardless of who seems to be winning the game of thrones [34]. He trusts nobody and makes
sure that nobody knows his intentions. He sometimes consciously acts against his own interests
with the sole purpose of confusing anybody who might try to guess his motives. Like Tywin
Lannister, he has no point of view chapters, so the reader only knows him through the point of
view of others. He has been called a psychopath by critics claiming that he has no emotions and
he is dead inside [35]. Although he is quick to squash his opponents, he never commits a violent
act himself, he uses the subtler method of manipulating others to murder for him [36] (we only
know of one exception, but he made sure that it remained a secret). There are hints of crimes
committed by him in the past like the seduction of Lysa Arryn, the murders of Ser Dontos, Jon
and Lysa Arryn, and the betrayal of Eddard Stark, but these are not so widely known as the
crimes of Tywin Lannister. They are not cautionary tales for the other characters, and they
reveal Littlefinger’s personality only after the reader has been able to put together the different
pieces of information.
His role hasn’t ended in the novels, but in the TV show he is condemned and executed for his
crimes, although there is a fan theory claiming that he is still alive and will make an appearance
in the last season. The comments under the youtube video explaining this theory show that
many fans wish Littlefinger to outwit the positive characters and continue in his villainy [37].
The Night King
The Night King is the most mysterious character in the story. He hasn’t appeared in the novels
yet, and is mentioned only once, but his tale there does not match what we know about him
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from the TV show. He lives far away, in a place that is strange, exotic and dangerous for the
other characters, just as Montoni’s home, Italy is represented as full of assassins and warring
bandits compared to the civilized England in Radcliffe’s novels. There is a huge Wall marking
the border of the kingdom, built with the help of magic for the purpose of protecting the people
from the Night King and his army.
He shows no signs of emotions. He does not speak; it is uncertain whether he is capable of
speech or even thought, and whether he has a plan to conquer the kingdom or he just mindlessly
wants to kill everybody. He has the ability to reanimate the dead who become strange creatures
called Others and act as his army. He is called the Night King, a name that suggests some kind
of feudal hierarchy – develop the point. In battle he is usually far away, watching the fight from
a hill, and when he himself acts, it is only to do an extraordinary deed that only he is capable
of. There are legends of a huge war between the living and the dead in the past, but the majority
of the people do not believe they are true and they give little help with regards to how to fight
the Night King. He is the embodiment of evil that Formosa called mysterious, demonic and
beyond the powers of human understanding. We learn that he was also a man before he was
magically turned into the Night King, which indicates that a terrible injustice was done to him,
and raises the possibility that his creators are at least partly responsible for his evil deeds.
Although the last novel has not been published yet, fans strongly suspect that there will be an
epic battle between the Night King leading his army of the Others and the living characters, in
which justice will be served and the Night King will die, but by then the living characters will
have suffered terrible losses. George R. R. Martin seems to have partially confirmed this theory
when he said that the series will have a ‘bittersweet’ ending [38].
Summary and Conclusion
Gothic villains are usually presented as people to be admired and feared at the same time and
in many cases the reader identifies with them. These characters seek freedom, and their crimes
are the result of their extraordinary circumstances, for example of having been rejected by
society. They are not inherently evil, there is always the possibility that they will use their
talents for a good cause; as Ricoeur wrote, they make themselves wicked by consenting to a
source of evil. Zimbardo’s experiment showed that everybody can do evil deeds under specific
circumstances.
In this essay, I analysed three characters from Game of Thrones with regards to their similarity
to the gothic villain, specifically Montoni in The Mysteries of Udolpho. I found that there is a
set of stock characteristics which make villains and villainous characters effective. These
appeared first in the gothic novel, the first widely read popular novel in English, and they are
still used in contemporary popular fiction. Within one novel series, they are used to make three
different characters frightening.
Writing about Machiavelli, Marcus Schulzke claimed that Littlefinger’s talent to manipulate
others shows virtù, virtù meaning the skill one needs to take power and hold it [39]. All four
characters I introduced display virtù. They are extremely talented and they are successful in
achieving their purposes which invites admiration, drawing on the concepts of evil introduced
by Ricoeur and Zimbardo. They are also mysterious, because the reader has extremely limited
access to their thoughts, and there are tales of them having committed crimes in the past; so
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they are distanced from the reader and presented as unfathomable enigmas, in line with the
concept of evil presented by Formosa. They are frightening because they maintain an
atmosphere of uncertainty. With the exception of the Night King, these characters are all
respected members, even rulers in society, they never stoop to do violence themselves, yet they
have the power to commit their crimes through other people and without any repercussions
from the laws of society. In the end, they all have to answer for their crimes – at least in the
world of fan fiction.
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A TÉRHATÁROK METAFORIKUS FELBOMLÁSA
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TAMÁS BOSSZÚJA CÍMŰ
NOVELLÁJÁBAN
Rédai Gergely
Pázmány Péter Katolikus Egyetem-IDI, doktorandusz, redaigergely@gmail.com
Absztrakt
Szitár Katalin már 2000-ben, a Kosztolányi prózanyelvéről írt tanulmánykötetének
bevezetőjében egyértelműen kijelenti, hogy a Kosztolányi-képünket formáló kritikai
attitűdökben jól látható az elmozdulás a történeti-biográfiai megközelítés felől a filozófiaiegzisztencialista és a nyelvszemléleti kérdésfelvetések felé. [16: 3] 2012-ben Érfalvy Lívia az
egzisztencialista és lélektani érdekeltségű megközelítéstől a nyelvi-poétikai irányultság felé
történő súlyponteltolódást regisztrálja. [3: 15] Érfalvy ugyanakkor azt is kiemeli, hogy bár az
életmű nyelvi alapú megközelítése egyre több interpretációt generál, ezek elsősorban
Kosztolányi regényeit, az Esti Kornél-novellákat, illetve a Tengerszem című kötet írásait
vizsgálják. [3: 33] A pályakezdő írások többségükben kiesnek a recepció látóköréből, a terek
és a testek nyelvi reprezentációjának vizsgálata pedig csaknem teljesen hiányzik a korai
novellák olvasataiból. A Boszorkányos estékben szereplő, Tamás bosszúja című írás egy igen
feszes szerkezetű és többszörösen rétegzett szöveg, amelyben elsősorban a háromosztatú
jelentéstelített térstruktúra motivikus szerepét, illetve a térhatárok metaforikus felbomlását
vizsgálom. Ez utóbbi – értelmezésem szerint – nyelvi eseményként konstruálódik a
narratívában.
Kulcsszavak: Kosztolányi Dezső, nyelvszemlélet
1. Bevezetés
„Nietzsche szerint a tragédia metafizikai
vigasza éppen a tragikus alapélmény
nyelvi összefüggéssé transzformálását
jelenti, ami elképzelhetetlen a vizuális és
zenei szféra jelenléte nélkül.” [1: 56]

Az elemzett novella Kosztolányi első novelláskötetében, a Boszorkányos estékben [8] jelent
meg 1909-ben, tehát a kritika által kevésbé kitüntetett prózaírói indulás korszakához kötődik.
Átfogó, elemző feldolgozás a szövegről ez idáig nem született, noha egy rendkívül feszes
szerkezetű írásról van szó, mely motívumrendszere és stilizált deskripciói révén a nyelv (mint
valóságkonstruáló erő) poétikai működését – az életmű sokat vizsgált darabjaihoz hasonlóan –
narratív és motivikus szinten is tematizálja.
A Boszorkányos esték tematikus kategorizációja által kínált csoportosításban a Tamás bosszúja
a bosszú/büntetés/ítélet témájára épülő szövegekkel állítható egy sorba. Szilágyi Zsófia az
Istenítéletet, a Kőimádót, a Károly apját és a Sakk-mattot is ide sorolja. [13: 94-96]
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Elmondható továbbá, hogy a Tamás bosszúja azon Kosztolányi-szövegek sorába illeszkedik,
amelyekben a történet a primer olvasat szintjén – a cselekményvezetés, illetve a karakterek
motivációs rendszerének explicit síkján – nem magától értetődő fordulatra fut ki. SzegedyMaszák Mihály számos példán mutatja be, hogy az értelmezéstől tartózkodó elbeszélő, illetve
a nyitott zárlatban végződő szerkezetek, valamint az ésszerűtlen cselekvések indoklás nélküli
exponálása mennyire jellemzőek már az első novelláskötetekben is. [13: 94-96]
A következőkben arra teszek kísérletet, hogy a Tamás bosszúja című novella
szövegszerveződési sajátosságait feltárva rámutassak a mű térpoétikai olvashatóságának
produktivitására, a tér-és testképzetek hangsúlyosan jelenlévő motivikus szerepére, illetve a
nyelvi-poétikai fókuszú szövegépítkezés sajátosságaira.
2. A szöveg metonimikus és metaforikus cselekményegységei
2.1. Metonimikus cselekmény
A Tamás bosszújában a konfliktus és a fordulat ok-okozati összefüggései a narrátor számára és
így az olvasó előtt sem rejtettek vagy értelmezhetetlenek, a végkifejlet mégis meglepő, az
előzményekből nem szükségszerűen következő reakcióként jelenik meg. A cselekmény
tömören a következőképpen foglalható össze:
Egy tengerparti közösségben a titokzatos előéletű fiatal fiú, Vaál Tamás különös, „pajtáskodó
barátságot” köt a fürdőtelep lányaival, akik közt „tíz-tizenkétéves rövidszoknyások, eladó
lányok és vénkisasszonyok” egyaránt találhatók. Tamás szolgai hűséggel lesi a lányok minden
kívánságát, hozza-viszi ernyőiket, kabátjaikat, pincért hív nekik, és teljesíti minden kérésüket,
amiért azok tegeződnek és időnként csókot váltanak vele. Egy alkalommal a lányok megkérik,
hogy énekelje el azt a dalt, amit gyakran hallanak a part lakói az erdő vagy a tenger felől
átszűrődni, de senki sem ismeri, mert Tamás mások előtt nem énekli. A fiú vonakodva, de
belekezd a dalba, mire a lányok kinevetik. Tamás bosszút forral, és pár nappal később félrehívja
az egyik lányt (Ellát), vadul csókolózni kezd vele, majd faképnél hagyja a vágytól felhevült
lányt, szemére vetve, hogy kínozták és bántották őt.
Ez az áttekintő jellegű tömörítés persze önmagában is értelmező jellegű, hiszen számos
beékelődő epizódon és leíró részen átugorva hangsúlyozza a cselekményt közvetlenül
előremozdító történetelemeket. Csakhogy a szöveg időkezelése korántsem ennyire lineáris, a
szövegszerveződés pedig több ponton metaforikusan és nem metonimikusan232 bontakozik ki.
Tamásról a parti lányokhoz fűződő különös barátságán túl annyit tudunk meg, hogy feltehetőleg
kényszerből került a partmenti településre. Apja, akivel rossz viszonyban van, „korhely”
nagybátyja gondjaira bízva űzte el magától, valamint, hogy magányában rendszerint egy orosz
népdalfélét dúdolgat. Ha a hiányosan felvázolt lélektani okságról figyelmünket a szöveg nyelvi
alakzataira, térelemeire és a leírások narratív trópusaira irányítjuk, közelebb kerülhetünk ahhoz
a sűrített érzelem- és tudatábrázoláshoz, ami mitikussá dagasztja a banális cselekményt,
megadva ez által a novella tulajdonképpeni tétjét.

232

A metonimikus és metaforikus narratíva megkülönböztetést Kulcsár Szabó Ernő nyomán használom. Vö. [9].
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2.2.Fények és tekintetek
A térképzetek, illetve a vizuális percepció kiemelet jelentőségére a fény motivikus használata
és szemnek a leírásokban betöltött központi szerepe is ráirányítja a figyelmünket. A fiút végig
a szem leírásával jellemzi a narrátor, eleinte a „mélázó szemű”, illetve „álmos szemű” jelzőkkel,
később pedig, a tekintet leírásával: „fáradtan nézett maga elé beteg szemeivel”, illetve „sanda
bizalmatlansággal nézett a lányokra”.
A történet fordulópontján (a kinevetés) is a szemben érzékelhető változás jelzi, a hős öntudatra
ébredését, amikor már nem a hold, illetve a holdkórosság konnotációi kísérik tekintetének
megjelenítését, a szem sokkal inkább a nap attribútumait veszi fel.233 A mélázó szomorúság és
egykedvűség helyett, már a ragyogás jelentésmozzanatát társítja hozzá az elbeszélő, hatásában
pedig az égető naphoz válik hasonlatossá, pirosítva a lány arcát: „a leány meglepődött, a fiú
szemébe nézett és fülig elvörösödött. Soha ilyen különös, ragyogó férfiszemet nem érzett még a
testén”. A szem leírása még egy alkalommal változik, méghozzá a dal éneklésekor: „Szeme az
éjben kigyulladt és dalolni kezdett egy fájdalmas dalt”. Tamás tekintete tehát akkor élénkül
meg, és akkor veszi fel a nap attribútumait asszociáló jelzőket, amikor egyedül van az erdőben,
és kedvenc tengerész-dalát énekli, illetve amikor bárgyú udvariasságát levetkőzve bosszút áll.
A történet első felében tehát a szem mint jelentéskonstrukció a holddal kerül szoros, motivikus
kapcsolatba. A főszereplő családi hátteréről nem sokat tudunk, de az egyetlen, kézzelfogható
információnk az apáról (miszerint egy „dúsgazdag lámpagyáros”), ugyancsak a fény
metaforikus szignifikációját erősíti, ami illeszkedik a szöveg egészét átitató fény-árnyék
szimbolikába és az égitestek motivikus hálójába. A lámpa (mint a napfény hiányában, sötétben
használatos világítóeszköz) a holddal (mint a szintén az éjszakához kötődő, a nap fényét
továbbító másodlagos fényforrás) való jelképes kapcsolatot erősíti.
A hold, ami kulturális toposzként többek között a függőség szimbóluma, [18] nemcsak a tipikus
jelzők, de a szöveg színszimbolikája, illetve a cselekményelemek asszociációs köre révén is
konvergál a hős jellemrajzával és viselkedésmintáival. A hold első szövegbeli megjelenésekor
összekapcsolódik a főhőssel, akire ekkor még csak „nagyon szőke fiú”-ként, illetve „szomorú,
szőke fiú”-ként referál a narrátor. A kövér lány bizonyításul, hogy a fiú nehézségtörős, azt a
történetet eleveníti fel, amikor Tamás beszökött a kertjükbe „egy ingben, egészen fehéren, a
holdvilágban” (…) arcát a hold felé fordította, és a falra akart mászni”. Végül a látszólag
önkívületben lévő fiút a lány apjának kell karonfogva hazavezetnie. Tamás tehát holdkórosként
jelenik meg a helyi pletykákban, és ez az öntudatlan, alvajárásszerű magatartás jellemzi további
viselkedését is. Ahogy az előbbiekben kimutattam, a neve előtt cserélődő eposzi jelzőkben is
rendre az öntudatlanság, holdkórosság képzettársításai érhetők tetten („mélázó szemű”, „álmos
szemű” stb.).
A lányokkal való kapcsolatának megjelenítése is erről az öntudatlan, akaratlan függésről
árulkodik (pl. „unalmasan és kelletlenül csókolja szájon és öleli át, mintha csak nyújtóznék”).
Később a holdkórosság motívumát erősíti a „kutyahűséggel” kifejezés is, (hiszen az állat a
közhiedelem szerint a teliholdat ugatja), mely a fiú lányokkal szemben tanúsított szolgai
alázatát írja le. Tamást, aki „bárgyú közönnyel teljesíti a lányok parancsait”, egészen a
sorsfordító mikrotragédia bekövetkeztéig ez a holdkórosság jellemzi.
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A szöveg második felében a hold helyett a napé lesz a központi szerep. A megalázó mulatozás
egy fülledt augusztusi estén következik be. Az ezt követő napon Tamásban már „forr” a bosszú
gondolata, és a délutáni hőségben körültekint a tájon. Ezen a ponton hosszas leírást kapunk a
napozásról és a nap erotikus fényjátékáról. Tehát amíg Tamást a hold (és a tenger) bűvköre
tartja fogva, addig a lányok a parton a napsütés hevének adják át magukat, ellankadva és kéjesen
elnyújtózva, míg a „mámoros pilláikra ólmos lázak és sötét vágyak nehezednek”. Az esemény
folyamatosan erotikus konnotációkkal telítődik a deskripcióban: „ez az a perc, amikor az ember
pirosan liheg a feléje közeledő vágyakra és levetkőzve mindent, állattá lesz. A házak s a fák
aludtak, a tenger odaadóan adta át magát a nap csókjainak s a levegő szúrt, mint az izzó
pörnye. Benn a villákban a síkosra mosott, napfürdőben ellankadt nőtestek kéjesen nyújtóztak
a puha pamlagon és érezve selyem-ing s a vékony pongyola cirógatását, azt álmodták, hogy
egészen meztelenek. Az apró szájacskákban aranyvégű cigaretták forogtak, a szomjas ajak úgy
szívta magába a füstöt, mintha tüzes férfiajkat csókolt volna sápadtra, véresre. Mámoros
pillákra ólmos lázak, sötét vágyak nehezedtek.”
A parton fekvő lányok napozása a szexuális együttlét allegóriájába ágyazódik, és amint a
többség elhagyja a partot, az allén közeledő három lány közt Ella valóban úgy tűnik fel, mintha
szeretkezés után, kifáradva pillantanánk meg („Ella kócosan és sápadtan sietett elöl”).
Azáltal, hogy a szem és a tekintet, illetve lányokkal való kapcsolat nyelvi környezetében is a
hold konnotációi cserélődnek a nap képzettársításaira, ugyanannak a fényforrásnak a közvetett,
illetve közvetlen jelenlétét sugallja a szöveg metaforikus síkja. Míg az előbbihez az öntudatlan,
reflektálatlan, felszínes kötődések tartoznak, utóbbi a nyílt intimitás mozzanataiban íródik szét,
de míg a közvetett vágyakozásra és kapcsolatfüggésre a közöny és az elfojtás a válasz, utóbbira
a sértettség és a gyerekes bosszú. Mégis ugyanabból a forrásból, a szociális vágyakból,
kapcsolódási, erotikus-intim késztetésből vagy akár szeretetéhségből eredeztethetők (melyben
a nap vérbő, direkt és elsődleges, míg a hold sápadt, indirekt és másodlagos visszatükrözés).
2.3. Az elfordulás, a vizuális kontaktus hiánya
Bár az elbeszélő végig hangsúlyozza Tamás szociális beágyazottságát a part menti
közösségben, ahol lengedák övezik alakját, és személye állandó téma, továbbá különös,
intimnek látszó, pajtáskodó, erotikától sem mentes barátságot alakít ki a helyi lányokkal, mégis
az implicit jelzésekből és néhány elbeszélői kommentárból kitűnik, hogy a fiú képtelen a valódi
kapcsolatok kialakítására és a közösségbe való beolvadásra. Nemcsak a szem szövegszerű
metamorfózisai, de az interakciós helyzetekben megjelenített kinémák is többszörösen
aláhúzzák Tamás szociális izolációját.
A történetben a tekintetkommunikációnak végig fontos mozzanata az elfordulás, a lefelé nézés,
a kapcsolódás hiánya. Rögtön az első jelentben az elbeszélő implicit módon sugallja a
szemkontaktus nélküliséget. Itt a „mélázó szemű” Tamás a fürdőorvossal diskurál, és
beszélgetőpartnere is csak szórakozottan hallgatja őt, „miközben a tengerre bámul”.
Miután elválnak, Tamás „andalogva, lógó fejjel” tart a lányok felé. A következő
visszaemlékezésben, amikor a kis kövér lány ablakába próbált felmászni, „arcát a hold felé
fordította”. Apjával való viszonyának megjelenítése is a látásra, illetve annak hiányára
fókuszál. A rejtélyes tengeri kaland utáni, csodálatos megmenekülését követően „[a]z apja, aki
akkor már gyászruhában járkált a fürdőben, rögtön hazautazott és meg se nézte a fiát.” A
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fordulópontnál, Tamás kinevetésekor a megbántott hős szeme mintegy térré szemantizálódva,
a víz (tenger) és a vihar jelentésmozzanatait sűríti magába: „Mindent megértett. Lehajtotta a
fejét, könnyei csurogtak. Szemében apró, hideg szikrák villámlottak fel.” A bosszú pillanatát is
a tekintet irányváltása és a szemkontaktus felvétele vezeti be: „Tamás felkelt a homokból, zsebre
dugta a kezét és ránézett.”
3.

Átszemantizált terek

3.1. Háromosztatú tér
Az általam elemzett novella mesei-mitikus térszerkezete három jól elkülöníthető térelemre
tagolódik. A lakott, szervezett, rendezett civilizációs tér és a lakatlan, szervezetlen, rendezetlen
káosz természeti terei alkotják az imaginárius világot. Az egyik oldalról ott van a tenger,234
amihez a bolyongó hajósról szóló dal, illetve a kétnapos kiúszás kapcsolja hősünket. Tamás
megélésében ez az elvágyódás, az intim magány és a szenvedélyes érzelmi megélés színtere.
A másik oldalról pedig ott az erdő,235 ami nem a menekülés, hanem az elrejtőzés hasonló
funkciókat betöltő közege, ahol Tamás magányosan és szenvedélyesen énekli dalát, illetve
ahova végül behívja Ellát is, hogy „bosszúját” beteljesítse. A kettő közötti határvidék pedig a
part falusias kisközösségének, a szociális érintkezésnek a terepe, ahol felszínes rutinok és
udvariaskodó játékok szervezik az életvilágot. A parthoz képest a tenger a külső végtelen tere,
az erdő pedig a belső végtelen sűrűje. A part így több értelemben is határhellyé válik. A fiú az
erdőben is a tengerről és a tengerre vágyakozva énekli dalát, amitől elválasztja a part világa. A
part mint a falusias közösség terepe ugyanakkor a nyilvánosság társadalmi színtere is. Sajátos
szerkezeti hely (heterotópia), mely szemben áll az erdő és a tenger utópiáival.
3.2. A tenger
Tamás kiúszása a viharos tengerre egyfajta menekülési kísérletként, utópisztikus vágyként
értelmehető, bár a cselekményelem motivációját illetően még csak utalásszerű magyarázatot
sem kínál az elbeszélő. A korábban rendre álmos és méla szeműként hivatkozott fiú szemei csak
A tenger mint toposz az őseredeti egység, a káosz, a formátlanság, az anyagi létezés, az állandó mozgás. Az
európai művészetben leggyakrabban a természet fenséges és egyben félelmetes erejét példázza (Géricault: A
Medúza tutaja, 1819, Párizs, Louvre; Turner: Tengeri vihar, 1805, London, Tate Gallery), valamint a magányt
(John Constable: A weymouth-i öböl, 1816 k., London, National Gallery) és a kontemplációt. Az irodalomban
állandó toposza az utazásnak, az életútnak (Homérosz: Odüsszeia; Baudelaire: Az utazás). Coleridge Ének a vén
tengerészről című művében és Baudelaire Az utazás című versében a hajó az ismeretlenbe visz. [18]
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A világot az ősi, kozmikus méretű emberi testből eredeztető mítoszok az ősóriás haját az erdőkkel és a
növényzettel feleltették meg. A hindu aszkéták az erdőbe vonulnak vissza, hogy ott elmélyedhessenek a
meditációban. A hindu hagyományban „erdőlakónak” hívják azt az embert, aki elhagyta az aktív életet a
kontemplatívért, s így meghalt a világ számára: „Ám azok, kik a vadonba vonulnak, / önmérséklettel, szent
elmélkedéssel […] az Örök Lélek birodalmába jutnak” (Mundaka upanisad, I, 2, 11). Az áthatolhatatlan sűrű erdő
az állandó életfolyamat jelképe: „Amit neveznek erdőnek – a születések lánca az. / Benn határtalan sűrű – az
emberélet erdeje” (Kút-példázat, Mahábhárata, XI. 6). Az antikvitásban egyes erdőket, ligeteket az istenek
szentélyeinek tekintettek. Seneca így ír erről: „[…]az erdő hatalma és titokzatossága, a zavar, ami elfog minket a
messzeségbe nyúló mély árnyékban, mindez nem azt az érzést adja-e, hogy egy isten lakik ezen a helyen?”
Dante Isteni Színjátékának kezdetén a nagy, sötétlő erdő az igaz út elvétését jelzi = Uo.
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az erdőben gyulladnak ki, egy tengerész dal dúdolása közben: „Tamás elballagott és
különöseket gondolt a sötét erdőben”. „Szeme az éjben kigyulladt és dalolni kezdett egy
fájdalmas dalt.” „Ez a dal gyakran hangozott fel az erdőben […] Néha késő éjjel tompán és
szakadozottan a tengeren csendült fel.”
Tehát egyedül az erdő és tenger az, ahol a holdkóros álmodozó szemei életre kelnek, ezek a
színterek kínálak menekülést számára a part határvidékének nyüzsgő, de udvariaskodóan
szeretettelen légköréből. A történet végén szemei ismét ragyogó jelzőt kapják, amikor az erdő
mellett találkozik Ellával, hogy behívja a fák közé: „Soha ilyen különös ragyogó férfiszemet
nem érzett még a testén.”
Tamás dalának csak az első két sorát ismerjük („sötét vizek, / csapják hajómat”), amiből arra
következtethetünk, hogy a dal szintén a viharos tengeren való utazást tematizálja. Maga a hajó
Foucault szerint példaértékű heterotópia. „Egy úszó térdarab, egy hely nélküli hely, mely
önmaga által létezik, mely önmagára zárt, és ugyanakkor átadatik a tenger végtelenségének, és
amely kikötőről kikötőre, szélről szélre, bordélyról bordélyra, egészen a gyarmatokig megy,
hogy elhozza a legértékesebb kincseket, amit csak a távoli kertek rejtenek, megértjük, miért
lehetett a hajó a civilizációnk számára […] a képzelet legfontosabb forrása is.” [5: 157]
3.3. A part
Tamás láthatólag elvágyódik a partvidékről, ahova apja száműzte, a parton nem önmaga,
öntudatlan és szolgai rutincselekvések jellemzik magatartását, a kifejezéstelen közöny álarcát
csak a tengeren és az erdő sűrűjében tudja levetni, saját fantáziavilágába merülve. A történetben
a Vaál-fiúnak tehát senkije sincs. Csókjai és gesztusai érzelemmentesek és közönyösek,
anyjáról nem tudunk, apja nem törődik vele, így a fürdőközösség körében a gáláns
udvariaskodás szerepében éli meg a kapcsolatait, és csak a tenger vagy az erdő magányában
enged meg magának valódi érzelmeket és némi lírai önkifejezést. A part láthatóan a dionüszoszi
mámort képviselő lányok világa, ahová fiú nem képes tökéletesen integrálódni.
3.4. Az erdő
Többször említésre kerülő vezetékneve (Vaál) amellett, hogy önmagában beszélő névként
érzékelhetjük (amennyiben a „válik, elvál” ige inskripcióját olvassuk benne), megidézi Vajda
János szülőhelyét és versét, A vaáli erdőben című elégikus idillt. A versről Németh G. Béla így
ír: „a gyermekkor idillikus világát idézi, de nem az emlékezés, hanem az élet és halál
szemszögéből. A vers fő témája az elvágyódás, a beszélő a világból, a civilizált létből szeretne
kiszakadni, s panteisztikus, nosztalgikus-szentimentális vágyakozással gondol az erdő
csendjére, nyugalmára. Nem a gyermeki élmények idéződnek vissza, hanem […] a természet, a
nyugalom és béke szigeteként az élet viharaitól menekülő, a világtól megcsömörlött ember
enyhelyének allegóriájává lesz. […] A költemény kulcsszava az ismétlés erősítésének
köszönhetően a pihenni igenév. […] A versnek nem a halál a témája, a szónak elsődleges
jelentése a meghatározó, s miként Hamlet nagymonológjában, a halál itt is az örök béke,
nyugalom jelképe.” [12: 188] A többször említésre kerülő családnév tehát intertextuális
trópusként hozzájárul a karakter jellemrajzához, topológiailag pedig az erdőhöz, mint a
nyugalom és a békés magány jelentésmozzanataival átszemantizált térhez köti a figurát.
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4. A térhatárok metaforikus felbomlása
4.1. A színpad
A történet fordulópontján, amikor a lányok színpadszerűen beöltöztetik és körbeállják Tamást,
maga a partmenti szeglet is új térformává szituálódik. A színpad, illetve színházi tér az intenzív
megszilárdulás–átmenetiség ritmusa révén eltérő szerkezeti helyként, heterotópiaként
exponálóik. A heterotópia ellenszerkezeti hely, amely kiforgatja a reális, a kultúra belsejében
levő valódi szerkezeti helyeket, és minden valóságos helyhez képest külsőnek bizonyul. A
színpad azért heterotópia, mert egyazon reális helyen többféle teret képes egybegyűjteni,
egymáshoz képest idegen színtereket. Ugyanakkor az ezekbe való átlépés heterokróniát is
létrehoz, vagyis az egyezményes, lineáris időből való kiszakadást. Heterotópia-jellege szerint a
színpad egyazon előadáson belül is átlényegül, illetve különféle helyeket gyűjt magába. [20:
50] A test rituális átalakításáról Foucault azt írja, hogy a test feldíszítése valójában egy másik
térbe helyezi a testet, egy képzeletbeli tér darabjává teszi kiszakítva saját helyéről.236 Tamásnak
nemcsak testi valóját vonják be ebbe a kvázi-nyilvánosságba, de a korábban csak magányában
dúdolgatott dalt is. A nyakra kötött hajszalaggal, a kalappal és a piros napernyővel feldíszített
Tamás – aki tehetetlenül és közönyösen tűri az átalakítást, és azt, hogy egyfajta színpadi
helyzetbe kerül – nyugalmát csak a dal éneklésekor, illetve annak fogadtatása során veszíti el.
A líra bensőséges nyelvét nem képes és nem hajlandó átvinni a felkínált komikus színpad
nyilvános terébe.
Amikor a lányok tudtukon kívül felbontják kimondatlan „szövetkezetüket”, nem pusztán a
kinevetés általi megalázottság okozza a hős mikrotragédiáját. Tamást arra kényszerítik, hogy
rúgja fel azt a határt, ami eddig elválasztotta őket és misztikus ködbe burkolta a fiú alakját. A
tengeri útról szóló ének Tamás bensőséges titkai közé tartozott, melyben érzelmeit megélhette,
mikor nem kötötték felvett szerepei. Bár korábban arról értesültünk, hogy a távolról szűrődő
éneket a helyiek élvezettel figyelték, és Ella is azzal bíztatja, „énekelj, Tamás, nekünk. Neked
oly szép hangod van”, közönség előtt mégis „szánalmasan rikácsoló, rekedt hangján” kezd
bele az éneklésbe.
4.2. A tenger és a napzápor
Tamás tehát nem pusztán nem kívánja emocionális világának kódjait megosztani és mások elé
tárni, de egyenesen képtelen rá. Amint közösségi, kvázi színpadi produkcióvá kellene tennie az
erdőben énekelt, , tengerről szóló dalát a part lányai előtt, képtelennek mutatkozik az előadásra,
és kudarcot vall. Maga az éneklés megkezdése is a víz, illetve a tenger konnotációt hordozó
metaforákkal jelenítődik meg, de nem a vágyott, menekülést jelentő képzetekkel, nem a dalban
megelevenedő, a tengeren hajózó szabad utas jellemzőivel, hanem a fuldoklás elemeivel társul,
ahogy a korábbi menekülési kísérlet utáni partra érkezéskor:

„A maszk, a tetovált jel és az arc kifestése egy nyelv: egy enigmatikus, kódolt és titkos nyelv; rásimul a testre
és ráhívja az isteni erőt, a szent csendes hatalmát, vagy a lüktetően élő vágyat. A maszk, a tetoválás, a kifestett arc
egy másik térbe helyezik a testet, egy olyan helyre juttatják, melynek nincs közvetlen helye a világban; a testet
egy képzeletbeli tér egy darabjává teszik, amely az istenek birodalmával vagy a másvilággal fog kommunikálni.
El fogják ragadni az istenek vagy valaki más, akit nemrég épp ő maga csábított el. Valójában a maszk, a tetoválás
és az arcfestés olyan műveletek, melyekkel a test kiszakad saját teréből és egy másik térbe kerül.” [6]
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Énekelj! – hangzott fel kórusban.
Tamás habozott.
– Azt a szép dalt énekeld el, Tamás.
Egy kicsikét várt, nyelt, köhögött, aztán elkezdte szánalmasan rikácsoló, rekedt hangján:
„Sötét
vizek
Csapják hajómat…”
Ezt követően a lányok nevetése is a tenger hullámzásának allegóriájává transzformálódik:
Erre azután már dörögve, harsogva, tombolva tört ki a nevetés és a taps:
– Nagyszerű! Hogy volt, hogy volt.
Ilyen kacagást Tamás még sohasem hallott. Hasonlított a vizek dörgéséhez, de volt benne
valami ismeretlen, üres, rekedt és kegyetlen, ami nyomban megfagyasztotta a szívét és
megbénította minden izmát. A nevetéshullámok egyre emelkedtek, dagadtak, feltornyozódtak,
körülgyűrűzték s ő, mintha fuldokolt volna, e kacaj-óceánban levegőért kapkodott.”
Tamás menekülési kísérlete a tengeren így egyfajta metaforikus előképe lesz az
elszigeteltségből való kiemelésének, amikor személyes terébe hatolnak a dal kikövetelésével.
A hangzavarban való fuldoklása hasonlít a tényleges partra érkezéshez, amiről egy retorikai
fokozás, vagyis növekvő intenzitással halmozódó igesor tudósít mindkét esetben „várt, nyelt,
köhögött” ; „paskolta, verte, sodorta, visszaköpte a reátajtékzó hullámokat”, azzal a
különbséggel, hogy itt a korábban jó úszóként megőrzött lelki nyugalmát is elveszíti. A nevetésóceánban való fuldokláskor Tamás tehát nem csak a méltóságát véli elveszteni, hiszen korábban
is több alkalommal olvassuk, hogy a lányok nevettek rajta, amit ő egykedvű közönnyel viselt,237
hanem a dal kizárólagosságát és bensőségességét, és a dalon keresztül az erdőt és a tengert
veszíti el, amint az „őrjöngők” kacajhullámai belemintázódnak nyelvileg a tenger képzetébe,
megszentségtelenítve magánya és intimitása zárt tereit.
Tamás számára a személyes térhatárok felbomlása az utópikus térszerkezet felbomlásával jár
együtt. A part mint köztes hely a tengerre éppúgy kiterjed (mikor a parton a nevetés óceánná
dagad, illetve a napozás viharos napzáporrá lényegül át), mint a kezdetben sötét és egyhangú
erdőre, ahová betörnek a nap színeket sokszorozó fényei. A napozáshoz kezdetben az arany és
a piros szín képzete kapcsolódik, majd a nap prizmaként szórja szét a fényeket: „babonás
színeket csent a sötétségbe”, „olykor fehér fürdő-pongyolák, rikító szalagú szalmakalapok,
lila, sárga, bronz-vörös fátyolok surrantak el a távoli horizonton”. A pirosító és színeket
sokszorozó napsugarak játéka, erotikus jellege mellett, a (szín)határok elmosódását, az álom és
valóság kontúrjainak feloldását („azt álmodták, hogy egészen meztelenek”), illetve a különböző
téregységeket elválasztó út metaforikus megsemmisülését, felégését, elfüstölését eredményezi
(„távol a locsolt út kavicsos pora valósággal füstölgött.”).
Azt ezt követő végkifejletben Tamás láthatólag nem pusztán Ellán áll bosszút, hanem rajta
keresztül a part összes lányán, a „részeg menádokon”, így talán magán a női nemen is. Szitkait
egy általános névmásban végződő fokozásban terjeszti ki: „Tudd meg hát nem kellesz… nem
kelletek… gazok, bestiák vagytok mind”. A novella zárósoraiban, miután sérelmén elégtételt
vett, „vigyorogva, fütyülve kirohant a napfénybe, a sárga és vörös színben égő sziklák közé.

„s egészben véve, úgy látszott, nagyon keveset törődik velük. Ha nevettek rajta, leült egy padra s megvárta, míg
elmúlik a jókedvük.” (kiem. tőlem. R.G.)
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Felkacagott a napra.” A revans tehát még kozmikusabbá és egyszersmind komikusabbá is
válik ,238 ahogy a fiú magának a napnak fizeti vissza a bántó kinevetést.
4.3. Dionüszosz és a menádok
Bár a cselekmény a Kosztolányinál megszokott kisrealista miliő banális mindennapjaiba
kalauzol, az időmegjelölés és a konkrét hely hiánya (valahol egy magyar vagy osztrák
tengerparton, nyár végén) kitágítja a szöveg univerzumát, és a külső, referenciális közegről az
általános, mesei-mitikus referencia felé irányítja a figyelmünket. Amellett, hogy színpadi tér
projekciója sajátos heterotópikus jellege révén a szöveg egészén végigvonuló metaforikus
térzajlásnak a folyamatába illeszkedik, jelentősége a mítikus allúziók révén is megerősítést
nyer. A novella végén a magára hagyott lányt Tamás úgy látja, mint „egy dühös részeg menád”ot. A szövegben ez az egyetlen explicit mitologéma, mely a történet újraolvasása során új
jelentéselemeket és összefüggéseket tárhat fel. A mitológiai lexikon így jellemzi a menádok
alakját: a menádok Dionüszosz női követői, bakkhásnők (az isten mellékneve Bakkhusz
nyomán). Bortól, vagy csak az isten ihletétől megmámorosodva, eksztatikus táncban követték
uruk menetét (nevük őrjöngőt jelent). A későbbi, már történeti időkben tartott Dionüszoszünnepeken a menádok nemi szabadosságukkal szereztek hírnevet, a mítikus időkben azonban
őrjöngésük sokkal veszélyesebb volt. Mint Lükurgosznak, a Minüaszoknak, Pentheusznak és
Proitosz lányainak a mondái tanúsítják, „szent” dühükben iszonyú erő szállta meg őket,
állatokat és gyermekeket szaggattak szét puszta kézzel és foggal, és hasonló sors érte a férfit is,
aki ilyen alkalommal a kezük közé került. [19]
Visszafelé olvasva tehát nem tűnik véletlenek, hogy a történet egészében a part lányain, akik
hasonló szeretet nélküli hűséggel és mímelt közönnyel viseltettek a fiú iránt, ahogy azt ő is tette,
egy fülledt augusztusi estén az őrület lesz urrá.
Egy füllesztő augusztusi este azonban őrült kedvük volt a leányoknak. Bukfenceztek a homokban, cigarettákra gyújtottak, tilos dalokat énekeltek, amiket máskor remegve susogtak
egymás fülébe. A tenger némán nyúlt el, mintha valamire várt volna. Tamást kézről-kézre
adták, ölelték, csókolták, csiklandozták.
Korábban a viszonyukat így jeleníti meg az elbeszélő: „Szerették, csipkedték, kínozták
mindnyájan.”
Dionüszosz kultuszának tehát jellegzetes része volt az őrjöngésig fokozódó tömegtánc,
melyben nemcsak a bor és a mámor kultuszát, hanem a menádok őrjöngését, áldozataik
elevenen széttépését is megelevenítik. Bár a novellában széttépésről nincs szó, csupán
csipkedésről és csókolgatásról, a szöveg egészén átívelő analógiák transzparens párhuzamot
teremtenek.

Hogy a komikum és az irónia érzékelését az explicit jelzések hiányában sem kell erőszakos túlinterpretációnak
tekintenünk, azt Kosztolányinak a komikum és tragikum elválaszthatatlan kettőségéről vallott elképzelése igazolja,
amit Szegedy-Maszák Mihály a következőképpen foglal össze: „Ismeretes, hogy Kosztolányi minden írás
nélkülözhetetlen sajátosságának tartotta a humort. Azt állította, hogy »a humor a nevetséges fönsége«, melynek
bölcsességére »egy alig látható, eltűnődő mosoly a válaszunk«. […] Mivel a humor »a legnagyobb és legkisebb
dolgokat állandóan összeveti«, és az értékek viszonylagosságára emlékeztet, csak egy paraszthajszál választja el a
tragikumtól. »A tragikum váratlanul komikumba billent, és a komikum váratlanul a tragikum fönségét sejteti.«”
[13]
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Ezt követően pedig a hasonlat által létrehozott jelenkeretben áldozatot mutatnak be, ahol maga
a fiú válik áldozattá: Egy kis leány kibontotta hajából a szalagot, s a nyakára kötötte, a másik
a kalapját nyomta a fejébe, s kezébe adta a piros napernyőjét. A hosszú fiú csak állt és várt, mit
se sejtve, mint egy felszalagozott áldozati barom. Ella, az ideges, nyúlánk leány magánkívül
volt az örömtől. Összetett kézzel rimánkodott.
A hétköznapi szertartásos játék nyelvi képzettársítások révén válik Dionüszoszi
áldozatbemutatássá. A hétköznapi tárgyak is részben Dionüszosz kultuszának kellékeit
idézhetik: az ernyő a fenyőtobozban végződő botot239 vagy szőlővesszőt, a szalag a NagyDionüsziák virágkoszorúit.
Dionüszosz tiszteletére gyakran mutattak be bikaáldozatot, mivel sok egyéb állat mellett a bika
az egyik leggyakoribb attribútuma a félistennek.240 A „felszalagozott barom”-ként aposztrofált
fiú feláldozásának tehát előrevetítése lehet, hogy korábban az egyik lány bikához hasonlítja
Tamást a holdkórossága ideje alatt tapasztalható nagy ereje miatt. A bika persze azért alkalmas
áldozati állatként, mert az erő és a hatalom mellett termékenységszimbólum is, így a szexuális
mámorral is jellemezhető Dionüszosz-kultusz megfelelő reprezentánsa. Tamás azonban sokkal
inkább egy kasztrált plátói viszonyt létesít a lányokkal, a termékenység és férfierő legfeljebb
lappangó potenciálként tételeződhet a „menádok” szemében. Áldozatbemutatásuk, ami egyben
beavatásként is értelmezhető (ahogy a fiút bevonják a közösségbe és a mulatozásba), sikertelen
lesz. Tamás képtelen a dalt élvezhetően előadni a közösségben, és a nevetésben, mulatozásban
is csak eszközként vesz részt. Bosszúját végül nemcsak Ellán teljesíti be, de rajta keresztül az
összes metaforikusan menádként tételezett, bestiaként megjelölt lányon, illetve magán az
erotikus csábítóként megjelenő napon. A nap, ahogy korábban utaltam rá, nem pusztán erotikus
telítettsége miatt válik a bosszú középpontjává, ami (ti. az erotika) már önmagában is az
intimitás terének megbontását és a személyes szféra feladását követeli meg, hanem határokat
elmosó jellege miatt is (színhatárok, álom-valóság, az utak felégetése), ami kihívást jelenít meg
Tamás zárt, osztott világával szemben. A mitikus olvasat nem pusztán a fiatal lányok
archetipikus jellemzését szolgálja, de ironizálja is a történetet. Tamás egyfelől nem alkalmas a
Dionüszoszi szerep betöltésére, másfelől a végkifejletben megjelenő örült kacagása, a nap
princípiumán vett bosszúja mégis egyfajta dionüszoszi őrjöngő állapotba sodorja, kiragadva őt
korábbi hűvös nyugalmából.
Tamás kiemelése magányának zárt, szegmentált tereiből, az izolációból sikertelen lesz. A
térhatárok felbomlanak, a nyelvi transzformációk (nevetéstenger, erotikus naprítus, a part
„Dionüszosznak a szőlővessző mellett különösen szent fája a fenyő. A delphoi jóshely meghagyta a
korinthosziaknak, hogy egy bizonyos fenyőfát úgy tiszteljenek, »mint az istent«; így két Dionüszosz-szobrot
faragtak belőle, amelynek arca vörös volt, teste aranyozott. A művészi ábrázolásokon az isten vagy tisztelői
rendesen egy fenyőtobozban végződő póznát visznek.” [7: 112]
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„Dionüszosznak mint a növényzet istenének természetével első pillantásra nem egyezik meg mitikus jellemének
az a vonása, hogy gyakran fogják fel és ábrázolják állat alakjában, különösen bika formájában, vagy legalábbis
ennek szarvával homlokán. Így azt mondják róla: „tehénszarvú”, „bika”, „bika alakú”, „bikaképű”,
„bikahomlokú”, „bikaszarvú”, „szarvat viselő”, „kétszarvú”, „szarvas”. Hittek benne, hogy - legalábbis egyes
alkalmakkor - bika képében jelenik meg. (…) Ha végiggondoljuk azt a szokást, hogy az istent bikának vagy az
állat némelyik sajátosságával felruházva ábrázolták, továbbá azt a hiedelmet, hogy bika alakjában jelenik meg
hívei előtt a szent szertartásokon, s azt a legendát, hogy bika formájában szaggatták darabokra -nem
kételkedhetünk benne, hogy amikor Dionüszosz hívei az ő ünnepén széttéptek, és elfogyasztottak egy élő bikát,
hitük szerint az istent ölték meg, az ő húsát ették, és az ő vérét itták.” [7: 113].
239

548

színházi térré alakítása) révén, de a fiú nem képes túllépni a határain. Sem a dionüszoszi mámor,
sem dionüszoszi színpad nem oldja fel szorongását, és a partmenti lányokkal szövődő
kapcsolatának története gyerekes bosszúba fullad (magán a napon véve mitikus revansot).
Köszönetnyilvánítás
A dolgozat megírásában nyújtott támogatásért, köszönettel tartozom doktori témavezetőmnek,
Osztroluczky Saroltának, aki az anyaggyűjtéstől kezdve a lektorálásig az elkészítés minden
fázisánál segítségemre volt. Az ő szakmai közreműködése nélkül jelen szöveg nem jöhetett
volna létre.
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Absztrakt
A mai zeneterápia számos várakozással, feltételezéssel és kísérlettel fordul a zene és az ének
hatása felé. Ennek tükrét szerettem volna közös kulturális emlékezetünkben az
irodalomtudomány és antropológia eszköztárával megkeresni – a gyógyításon túl valóban az
ének hatalmát, a manipulatív ének leírását. A magyar irodalmi emlékezetben fellelhető énekfogalom hatalmának feltérképezéséhez érdemes a régi magyar irodalomban található
ráolvasásokra (Pócs Éva és Ilyefalvi Emese és Voigt Vilmos munkássága nyomán), illetve
archaikus népi imádságok töredékeire (Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése) is időt szentelni, jelen
dolgozat ezt tűzte ki céljául. A korszak ráolvasás típusú szövegeit végrehajtásuk és hangalakjuk
szerint csoportosítva mutatom be és hasonlítom össze a sámánizmusban feltételezett alakkal és
szándékokkal.
Kulcsszavak: ének és irodalom, ráolvasás, ható ének, extázis, sámánizmus
Bevezetés
Dolgozatom eredeti célja - doktori munkámat segítendő - az volt, hogy az ének erejének
koncepcióját régi magyar szövegemlékekhez, varázsszövegekhez kíséreljem kötni, s a
varázsének koncepcióját magyarul írott emlékekben is tükröződni láthassam.
Az ének erejéről szóló legendák (Orpheus, Halewyn, Vejnemöjnen, stb.), az animizmus és a
sámánizmus vonatkozó szakirodalma (Eliade, (4); Geertz), illetve az ezekhez köthető KözépJáván terepen végzett kutatásom és interjúim alapján az ének erejét a szómágiához hasonló
helyzetekben és hasonló intenzitással tapasztaltam megjelenni. Ennek magyar vonatkozásait,
párhuzamait szerettem volna ráolvasásirodalmunkban keresni.
Azonban a legrégebbi magyar varázsszövegek, ráolvasások kutatása során jellemzően nem
akadtam olyan adatra, mely szerint a magyar ráolvasásokat dallammal, énekkel, kántálással
kellett volna előadnia a varázsszöveg használójának. (Ugyan Erdélyi Zsuzsa archaikus magyar
imádsággyűjteményében akad számos énekelt forma, azonban ezek nem tekinthetőek
egyértelműen ráolvasásnak.) Így dolgozatom 3 témára terjesztettem ki: 1. a koraújkorig terjedő,
hazánkban meglévő ráolvasáskincs mint műfaj leírása és kutatási körülményeinek rövid
bemutatása, 2. a hangalakjukat illető jellemzés, az előadásmód leírása, 3. lehetséges okok az
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énekes hangalak és a ható szöveg kimondott hangalakjának kettéválására, elgondolkodva azon,
rendelkezhetett-e a kettő közös eredettel valaha vagy léteztek-e párhuzamosan.
1.

Ráolvasáskincsünk a koraújkorig

1.1. A kutatás kezdetei
A régi magyarországi irodalom az elmúlt 50 évben jelentős ráolvasáskinccsel lett gazdagabb.
Bolgár Ágnes 1934-ben Magyar bájoló imádságok a XV.-XVI. századból címen még 9 forrásból
26 szöveget közölt (7, p17) betűhív átírásban, ezt megelőzően „szisztematikus gyűjtést egyedül
Jankovich Miklós régiség- és műgyűjtő történész végzett, azonban kéziratos Imádságok,
varázsimák, ráolvasások című gyűjteményének feldolgozására a XX. század második feléig
nem került sor. (13, p173) Mára viszont már többszáz ráolvasást ismerünk ugyanebből a
korszakból.
Míg Erdélyi Zsuzsanna elsősorban az archaikus népi imádságok gyűjtésének szentelte
munkásságát (5), s az ezekből megjelent gyűjteményben “mellesleg” akadtak ősi ráolvasásszerű imák; addig Pócs Éva kifejezetten a ráolvasások gyűjtésébe fogott. 1986-ban megjelent
tanulmánykötete, a “Szem meglátott, szív megvert” (11) először foglalt magába kizárólag
ráolvasásokat. (Előzményként tekinthetünk Ipoly Arnold Magyar mythologiájára, melyben
1854-ben foglalkozott a ráolvasások gyűjtésének központba helyezésével, ám ez csak egy
fejezetnyi anyagot tett ki a kötetben Igézés, ráolvasás címmel.) (7, p13)
A kötet megjelenése óta a kutatás hatalmasat lépett előre, az akkori, vékonyka munkát
tanítványa, Ilyefalvi Emese segítségével két kötetes, közel 1500 oldalas anyaggá növelték,
melyből csak az Ilyefalvi által rendezett 1488-1850 közé datálható anyag 319 szöveget
tartalmaz: “a 15. századból három, a 16. századból kilencvenhét, a 17. századból
százharmincnyolc, míg a 19. századból ötvennyolc szöveget közöl. A fennmaradt és megtalált
források esetlegessége és töredékessége miatt azonban e számok szinte semmit nem mondanak
el a ráolvasások tényleges használatáról, sőt annak az adott században való intenzitásáról sem.“
(7); ez áll szemben a ‘86-os kötet 19.szd közepéig keletkezett 26 darabjával.
A középkorból csupán egy amulett maradt ránk: Kálmány magyar király X. századi köszvény
elleni feliratos aranygyűrűje. (10, p28) Az első magyar nyelvű ráolvasás-feljegyzések a XV. sz
végéről, a báró Nyáry család levéltárából maradtak fenn, ezek a Bagonyai ráolvasások (1488)
névre hallgatnak, margináliaként maradtak meg és 1871-ben láttak napvilágot tudományos
publikációban, mint régi magyar szövegemlékek (nyelvi értékük miatt voltak kihangsúlyozva,
s nem műfaji elsőségük okán). Az eztán következő legrégebbi, XVI. századi emlékek közt van
további 9 marginália, köztük a Szelestei-féle és Gyöngyösi ráolvasások (1516, 1529), 4
mindeneskönyv-beli feljegyzés is e századra datálható, a boszorkányperek közül pedig 3
kolozsvári anyag maradt ránk a legrégibb időszakból. A kódexek közül a Nádor kódex (1508),
Czech-kódex (1513), Gömöry-kódex (1516), Teleki-kódex (1525-31) Peer-kódex és a
Thewrewk-kódex (1531) tartalmaznak több ráolvasásnak minősíthető egyházi jellegű szöveget,
melyek apácák és szerzetesek tollából maradtak ránk. A babonaellenes írások közt Bornemisza
Péter 1578-ban 8 szöveget jegyzett fel, melyeket közlőjük egy paptól tanult, s egy miszilis levél
került elő még 1592-ből Zétényben. A feljegyzések ezt követően szaporodtak meg, nagyobb
számban a 18. században tűntek fel – ezek nagy része főúri körökben volt használatos szöveg
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(8) – azonban jelentős részük eljutott a köznéphez, ahol átalakítva, megmetszve és néhol
népköltészettel feldúsítva éltek tovább. (11, p239)
1.2. Az 1850 előtti forráskötet anyagának feltárása, kategorizálása, a gyűjtés körülményei
A Pócs-Ilyefalvi kötetek külön fejezetben foglalkoznak azzal, miért volt olyan mostoha sorsa a
ráolvasások kutatásának, hogy a 19. századi Ethnographia és Magyar Nyelvőr is csak egy-egy
megjelenés erejéig foglalkozott velük, ellentétben a már akkoriban nemzetközi szinten
megjelenő (skót, norvég) specifikus ráolvasásgyűjteményekkel. A kutatást nehezítette a műfaj
jellegének valamikori tisztázatlansága, a számos kétségesen besorolható szöveg (melyeket ők
többnyire inkább belefoglaltak a kötetükbe.
Hogy érzékeltessem a problémát: rokon műfajként leválaszthatók a fiktív ráolvasások,
varázsigék (Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok!), a mindennapi élet sztereotip jókívánságai,
sztereotip átokformulák, szitkozódások, közösségi varázsköltészet, azaz rítusénekek, ünnepek,
alkalmi jókívánságok. Ezeket, bár mágikus viszonyt fejeznek ki, mégis közösségi jellegük
elválasztja a ráolvasásoktól, a cél nincs elég pontosan meghatározva, így ezekkel nem
foglalkoztak Pócs Éváék. (Érdekes, hogy ennek a közösségi jellegnek köszönhető a magasabb
esztétikai szintje is a felsorolt rokonoknak. A mágikus funkció gátat szab a poétikai funkció
elsődlegessé válásának. Így kollektív rítusénekeket hiába keresünk a gyűjteményben.) Hasonló
sorsra jutott a játékos mondókák nagyrésze, míg egy kisebb csoportjuk átmeneti kategóriaként
bekerült a ráolvasásgyűjteménybe: ezek a pénzvarázsló, egészségvarázsló, munkakísérő
mondókák. Bejutottak még a mágikus imák, nem sztereotip varázsigék, mágikus alkalmi
jókívánságok, jósló és istenítéleti szövegek. (10, p20-21)
Külön érdemes kiemelni a történelmi anyagot tartalmazó kötetbe beemelteket: kódexek óvó,
bajelhárító imái, varázskönyvek kényszerítései, himnuszai, fohászai - melyek céljukban egyedi,
konkrét esetekre irányulnak -, a magyar környezetben latin vagy idegen nyelvű ráolvasások is
ide kerültek. Az amulettek szövegei nem jutottak be, csak ha orvosságos könyvbe kerültek
feljegyzésre. Az archaikus népi imádságok sorából pedig a ráolvasó bájoló imádságok ítéltettek
idetartozónak, melyek szerkezetük szerint elkülöníthetőek a többi archaikus imától: “A bájoló
imádságok túlnyomó része tartalmaz egy bibliai hátterű apokrif történetet, amely egy korábbi
sikeres gyógyítást beszél el (prototípus). A mágikus eljárás működési elve az analógia: ahogy
az elbeszélt történetben sikeres volt az eljárás, úgy a jelen esetben is sikerülnie kell. A
prototípus tartalmilag egy jószándékú lény találkozása a bajhozó démonnal, nyelvtanilagformailag – elhanyagolható kivétellel –párbeszédes formájú (a párbeszéd is erősen ritualizált:
állandó részei a kérdés – válasz – elküldés).” (12, p92)
Mindemellett a körültekintő válogatás mellett a rendkívül széleskörű feldolgozandó anyaghoz
ők is csak a forrástípusokat erősen szelektálva mertek hozzányúlni.
Az így elhatárolt anyag elsődleges kategorizációja lelőhely szerinti. Eszerint a ráolvasások
margináliák, kódexek, házi mindeneskönyvek, babonaellenes írások, egyházi és világi
hatóságok feljegyzései, boszorkányperek, kincskereső varázskönyvek, ismeretlen források,
misszilis levél részét képezhetik. Mindemellett a Pócs Éva-írta kötet szövegszerkezet- és
irányultság (óhajtó, parancsoló, másra küldő, fenyegető, hasonlaton, ellentéten, lehetetlen
feltételen nyugvó ráolvasások, kijelentő, számláló, állító, tagadó szövegek mellett jelennek meg
az értelmetlen varázsimák), illetve a ráolvasás haszna szerinti besorolása: embergyógyítás,
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állatgyógyítás, állatok megrontása és védelme, gyermekszülés-és nevelés, szerelem, házasság,
halál, időjárás befolyásolása, gazdálkodás, vadászat, halászat, méhészet, ház körüli munkák,
családi élet, pénz, kincs, szerencse, jósors biztosítása, kártevők és élősködők távoltartása,
tolvajlás, eltűnt dolgok, védekezés démonoktól, boszorkányoktól, átok, rontás, jóslás, lelki
javak, ismeretlen cél - is működtethető a szövegekre.
Megkülönböztetnek primer- és szekunder forrásokat - a primerek a felhasználó tollából
származnak (margináliák, kódexek, házi mindeneskönyvek, kincskereső varázskönyvek
jellemzője ez), míg a szekunder a felhasználót idéző, általában elítélő iratokból (egyházi és
világi hatóságok feljegyzései, babonaellenes írások, boszorkányperek) maradtak ránk. A primer
források a szöveg tisztaságát adják; a szekunder források - bár gyakran az eredeti ráolvasás
töredékét tartalmazzák, vagy annyit sem - gazdagon árulkodnak arról, mit hitt a nép, mire képes
az adott varázsige s felhasználója, illetve a “szertartás” körülményeiről tudhatunk meg többet.
Így hát mindkét forrás egyaránt fontos helyet kap a gyűjtésben.
Részben a későn kezdett kutató- és gyűjtőmunkának is betudható, hogy még mindig komoly
források várnak feltárásra - a nemesi levéltárak átfésülése például túl tág kutatási feladatkörnek
bizonyult, illetve, bár a feldolgozott orvosságoskönyvekből teljes gyűjtést végzett a
szerzőpáros, számos orvosságoskönyv még nem hozzáférhető, és feldolgozatlanul várja sorsát.
A ráolvasások definíciójaként végül a következőnél kötött ki a Pócs-Ilyefalvi szerzőpáros: “A
ráolvasás a mágia verbális eszköze, amelyet egyénileg, általában hagyományos formában,
meghatározott körülmények között mondtak el, a mindennapi élet bármely pozitív vagy negatív
irányú befolyásolása céljából. Szűkebb meghatározása szerint hagyományosan rögzült
formulákat és szövegeket értünk rajta, tágabban értelmezve azonban nincsenek tartalmi-formai
kritériumai e műfajnak.; szinte bármilyen szöveget lehet ráolvasásfunkcióban használni. Pócs
Éva meghatározása szerint a ráolvasás inkább egy olyan A-->B viszony, amelyben A mint
fölérendelt hatalom kényszerítően befolyásolja B-t (mely lehet tárgy, élőlény, természeti erő,
földöntúli hatalom, stb.). E kényszerítő szerepben azonban nem feltétlen csak
ráolvasásszövegek állhatnak, hanem nagyon gyakran határ- vagy rokonműfajok, azaz átkok,
áldások, illetve imák is. A történeti források esetében a műfaji besorolást nehezíti, hogy sok
esetben a használatra és a kontextusra vonatkozóan egyáltalán nincsenek információink.” (7,
p11)
Mivel ezzel a ráolvasás műfaja a mágia alá lett besorolva, érdemes megjegyezni, hogy
Malinowski meghatározása szerint különíti el Pócs Éva a mágiát a vallástól: a vallás az emberi
lét alapvető problémáira, míg a mágia a speciális részletproblémákra vonatkozik. (10, p22)
1.3. A ráolvasás etimológiája
A műfaj körvonalazását és gyűjtését is nehezítette, hogy maguk a ráolvasások nem rendelkeztek
ezzel a gyűjtőnévvel, számos névvel illették a “műfajba” tartozó szövegeket. Gyakori, hogy
megnevezés egyáltalán nincs, a jegyzet csak annyiból áll a szöveg fölött, hogy mi ellen, illetve
mire jó a szöveget ráolvasni. A Bornemisza Péter által ránk hagyott anyag (1578) például
‘bájoló imádság’ címen illeti, mely megnevezés inkább a keleti országrész szóhasználatában
jellemző. Döbrentei Gábornak köszönhetjük a Szelestei-féle ráolvasás, az 1528-as latin nyelvű
Biblia lapján megmaradt nyilakra parancsoló kincskereső ráolvasások, valamint az 1530-ban
Tübingiában nyomtatott könyv címlapja elé kötött lapjain található kórság és ördög nyila ellen
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írt szövegek megjelentetését a Régi magyar nyelvemlékek c. munkájában. (7, p13) Nála a
“babonás keresztelés, kísértő olvasás”, “babonás mondóka” megnevezéseket találjuk. Ezek
mellett “kuruzsló gyógyításszöveg”, “babonás kuruzsló ráolvasás”, “varázsima”, valamire való
imádság vagy igézés kifejezések jelennek meg.
A ráolvasás, varázsige és varázsima, varázsformula (7, p20; 8) maradtak a XX. században
bevált fogalmak.
Maga a ráolvasás három értelemben is jelen lehet a szóban: az olvasás maga eredetileg a
számolás, megolvas, megszámol értelemmel rendelkezett, melyet később a betűk
számbavételével kialakuló felolvasott szöveg kiolvasása kapott meg, végül a valaki fejére olvas,
ítéletet, varázslatot mond (mint performatív aktus) értelem járul hozzá. Ezek az értelmezések
összefonódnak a visszaszámláló/visszaolvasó ráolvasásszövegek csoportjában. (7, p21)
2.

A ráolvasás végrehajtása, a hangalakok feltűnése

Számos cselekmény, rítus kísérheti a ráolvasásokat, függően a céltól, melyet a ráolvasó el kíván
érni: ha árpát távolítanánk el a szemről, kaszáló mozdulatok, égi segítségkérés esetén
keresztvetés, szerelmi varázslat esetén pedig például a legény lábnyomának kiöntése és
kemencébe vetése dukál. „Mint Hutton Webster írja, a mágia szöveges rítusainak alapja
ugyanaz, mint a cselekményeké: az egyik gesztusokkal, a másik szöveggel testesíti meg a
teljesülés óhaját. A mágia bármely egyéb eszközéhez képest a szómágia többlete, hogy ezt a
„ráhatást” a szöveg konkrétan és világosan meg is fogalmazhatja.” (10, p14) Ugyanakkor
magát a ráolvasást önmagában is rítusnak tekintjük. (10, p18)
Változó a ráolvasás ismerője, s a ráolvasó is, sokszor a feladatot elvégző hivatalos egyházi
személy az egyetlen különbség “népi varázslás” és egyházi rituálé, ördögűzés egyház által
elfogadott műfaja közt. „A középkori Európában a ráolvasás szerepeit – legalább részben – az
egyház hivatalos benedikció- és exorcizmusrítusai is betöltötték (…) a szövegkincs jelentős
része közös volt a keleti egyházéval. Az egyház ezzel a hívek lelki gondozása mellett földi,
anyagi jólétüket is biztosítani igyekezett, és minden konkrét baj esetén segítségükre volt.” (10,
p22) Ezeket magánszolgáltatásként is igényelhették a hívek (ház, szántóföld és állatok
megáldása, az eszközök rossztól való megtisztítása, a rossz idő s élősködők elűzése,
beteggyógyítás és ördögűzés voltak a jellemző szolgáltatások).
A középkor századaiban a varázsló, illetve a mágikus specialista szerepét tehát részben a papság
töltötte be, de szükség esetén laikusok is elvégezhették a liturgikusan rögzített rítusformát. Ők
a rítusokon való részvétel után a szövegek töredékeit felhasználva utánozták a szertartást. A 20.
századi parasztság gyakorlatából megismert ráolvasások jelentős része innét származik. 14801532 között nyomtatott helyi rituálék láttak sorozatosan napvilágot. A benedikciók ötvözték a
laikus mágia elemeit, a népi ráolvasások szövegmotívumait, keresztényiesítve őket. Az egyházi
benedikció szövegeinek jelentős része vallásos kontextusba ágyazott mágikus szöveg volt. A
félhivatalos szövegeket és hagyományokat - melyeket a kolostorok közvetítettek s terjesztettek
Európa-szerte - az egyház gyakran ellenezni és tiltani kezdte, azonban Délkelet-Kelet
Európában ezek a mai napig fennmaradtak, míg nálunk a XVIII. századig voltak jellemzőek.
Jelenlegi adataink szerint a ráolvasás az elmúlt két évszázadban már csak a parasztság által
használt műfaj, bár megkülönböztethető a szerzetesi használatból származó, illetve egy vallásos
tematikájú szöveganyag. (10, p23-25, p27-29)
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Közismertek a szerelmi, egyszerű házibajok (árpa elmulasztása) elleni ráolvasások, ezeket
bárki használhatta, míg vannak, melyek specialisták “titkos” hagyományozásában maradtak
meg, itt az anyag akár csak egy családon belül maradhatott fent. Ezek a kiemelkedő gyógyítók
sokszor birtokolták a ráolvasás leírt változatát is.
Maguknak az egyes ráolvasásoknak az aktusa is többféleképpen lehetséges, más-más
hagyomány mentén alakult tovább. Dolgozatom szempontjából a leglényegesebb az elhangzó
(ha nem is elénekelt) forma, így ráolvasások hangalaki megjelenéseit igyekeztem
összegyűjteni. Ezek nagyjából a következőképpen alakulhatnak:
1. A “legextrémebb” példa talán a csupán elgondolandó ráolvasás. Ilyenből maradt fenn
szerelmi varázslás, részegség elleni “rágondolás”, némító rontás. Ebben az esetben a
hangalak zéró, de a kigondolt szó is több, mint egy érzett, alakuló formában lévő szándék,
így a szavak valamiféle megformáltsága mégis megjelenik. (7, p29)
2. Fülbe suttogott szó. Ebben az esetben csak a célszemély és a suttogó között valósul meg a
hangalak.
3. Suttogott szöveg. Gyakran azzal a céllal suttogják el, hogy más ne hallhassa meg a suttogón
kívül – számos feljegyzés szól arról, hogy a ráolvasás teljesen hatástalan, ha más is meghallja,
sőt, ha több mint egy gyógyító ismeri, akkor is hatását veszti. (10, p27)
4. Kimondott, de egyedül kimondandó ráolvasás.
A boszorkányperek számos ráolvasása ide sorolható, mint például Vörös Ilona önmagát sassá
változtató varázsigéje:
Miképpen változtassad sassá magadat? - Mondottam
Czucz, kerekedjél, légy avval!
És az lett.
- Vörös Ilona elleni per, 1741, Paks, Tolna vármegye (7, p199)
Határesetet képez a mások által is hallott igével az állatoknak szóló ráolvasás, mint például a
fennhangon hernyóknak szóló, fennhangon mondandó ige a Máriássy János-emlékkönyvben
(1618-35, Felvidék) (7, p96)
„Ezt cselekedjed: ha az úton keresetlen lónak talpárul leesett sárt tanálod, mint egy patkó
szabású, vedd fel, vedd kezedben, menj az káposzta közé és mondjad:
Ti hernyó, esse kurvák,
menjetek el mindjárást ezen kertbül az káposztárul,
mert ha el nem mentek, mind egyig agyonverlek benneteket,
és azt az ló talpárul leesett sárt vesd az káposzta közé. Kávási Balázs uram mondja, hogy maga
próbálta, és hasznát látta”
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Itt feltételezhetjük, hogy nem tilos másnak is hallania, de nem is szükségszerű bárkinek hallania
a fentieket (a hernyókon kívül.)
5. Mások előtt, mások számára is érthetően mondandó ige. Kulcsfontosságú lehetett például,
hogy a beteg hallja is, amit ráolvasnak, de sokszor ő az egyetlen, akinek hallania szabad a
ráolvasón kívül, ilyen például a gyermek növekedését segítő, kapualjakban, titokban végzendő
ráolvasások egy része. Máskor, ha a közösség a ráolvasás javallottja – ez sokszor kizárhatja pl.
a másra küldéssel működő hangosan végzendő ráolvasásokat - a közösség fültanúként jelen kell
legyen a ráolvasásnál, ilyenek lehettek a papok és szerzetesek által végzett áldó ráolvasások. A
befogadóktól eltekintve a hangalak nagyjából hasonlóan alakul, így ezeket egy csoportban
hagytam.
6. Hangosan kimondandó és ismétlendő ráolvasás. Repetitív jellege miatt kaphat külön
kategóriát, közelíthet a kántáláshoz.
7. Halandzsa. „A ráolvasásfunkcióban tartalmában nem adekvát szöveg – adott esetben egy
értelmetlen abrakadabra is – betöltheti e szerepet, ilyenkor nem beszélhetünk a mágikus funkció
világos kifejeződéséről.” (10, p15)
Az értelmes, de idegen nyelven hangzó ráolvasás is ide tartozhat, mely esetben a hallgatók nem
értik, mit is hallanak valójában. Ettől az érthetetlen “hókusz-pókusz”-tól külön erőt kap a
ráolvasás maga. A halandzsa és az idegen nyelvű ráolvasás gyakran keveredik: „A magyar
nyelvterületen viszonylag kis számban ismert(ek) értelmetlen szövegek, amelyek a hit szerint
éppen érthetetlenségüknél fogva érik el a kívánt hatást. Ezek többnyire idegen nyelvű (gyakran
héber, görög) szövegek töredékeinek vagy idegen szavaknak eltorzított keverékei (pl. egy 17.
sz.-i, epilepszia elleni szöveg: „Elim, melim, relim”).” (8/1)
Ez a kategória közelíthet a fentiek közül a legjobban az énekes rituálék erejéhez, ahol sokszor
szintén nem a szó jelentése, vagy nem csupán az a meghatározó jelentőségű, hanem a hangalak
elhangzása maga is.
8. A felírandó és hordandó ráolvasás (melynek vagy el kell hangzania, vagy épp tilos) (10, p28),
melyet aztán gyakran a kívánt haszonban részesedni kívánó ember vagy testén hordoz, vagy
érintkezik vele (pl. rajta alszik), vagy akár elfogyaszt, így teszi “belsővé” a szöveget és hatását.
“Akár egyidejűleg a szöveg elmondása, hallgatása vagy hordozása is ugyanolyan erővel
bírhatott, miképpen a Gömöry-kódex mindenféle veszedelem elleni bajelhárító imája előtt
olvasható: „valaki űtet megolvasandja, azvagy írva vele hordozandja, avagy olvasva
hallgatandja, aznak ellenség nem árthat semmi vízen (…)” (7, p33)
A felírandó ráolvasás gyakran tartalmaz olyan szöveget, melyet a felíró/javadalmazott
egészében vagy részleteiben nem ért, ilyen például a következő, 1714-es szöveg (7, p123):
Szerelemrül
Írd meg ezeket az almára:
X clix, mediara,
X Dubis,
X, gyel,
X, lierum,
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x, e, x,
és add az leánynak.
(Gellén István Orvosságos könyv mindenféle nyavalákrúl, embereknek betegségekrűl,)
9. A ráolvasás hallgatása használhat épp úgy, mint kimondása. Ahogy a fentiekben idézett
Gömöry-kódexből való szövegben is megjelent, olvasás, írás, hordozás mellett a puszta
hallgatás is hathat, ez is külön kategóriát kíván.
A fent felsorolt hangalakok legtöbbje fizikailag is képtelenséggé teszi a ráolvasás zenei
megjelenését, ezeket képtelenség vagy haszontalan (rejtekezés ellen való) volna énekelni.
Pócs Éva kiemeli, hogy a ráolvasások értelmével fontos találkozni. Sokszor ezek
egyszerűségében is különös erő rejlik a hallgató számára: a kimondott kívánság, parancs
sokszor dísztelensége, közvetlensége (az imával - ahol közbenjáró erőhöz folyamodunk ellentétben) miatt különösen hatásos tud lenni. Ahogy az ember találkozik kívánsága, akarata
erejével, kívülről hallja a belső akaratot, akár, ha csak suttogva is, külön erőt adhat a
reménykedőnek.
3.

Ráolvasás és ének különválasztása

Természetesen nem kívánom szétválasztani azt, ami talán soha nem is tartozhatott össze. A
gondolat, a fogalom, a szó, a hang, az ének, a performatív mágikus cselekedetek találhattak
egymástól függetlenül teljesen különböző gyakorlati formát a maguk számára. Azonban a népi
énekelt imákon s énekes népszokásokon kívül érdemes lehet a régi magyar hitvilágba tartozó
énekeknek és ének-funkciónak nyomát, az azokhoz kötött erő fogalmát vizsgálni, minthogy a
finnugor hagyományokat a sámánizmushoz köthetőnek tartják a kutatók.
Mi választja tehát el a rendkívül ősi szöveges bájolás-formát, a ráolvasást és amuletteket az ősi
vallási rítusok közt szintén megjelenő kántálásoktól, sámánénekektől, a ható- vagy
varázsénektől? Ez az ének-hatalom olyan alakokban testesült meg, mint Vejnemöjnen,
Halewyn vagy Orpheus, miért ne tartozna a mi “tudós boszorkányaink” jellemzői közé az ének
hatalmának gyakorlása? Természetesen számos különbséget találhatunk az ének hatalmáról
szóló legendákban megjelenő erő s a ráolvasások mágikus felhasználása közt. (Ugyanakkor
egyezéseket is, amilyen például a sebezhetetlenné tevő énekek vagy esőhívó énekek csoportja.)
„A ráolvasások nagy része, mint hosszú időn át szöveghűen hagyományozódó speciális
szövegműfaj, sokféle nyelvi, vallási változást túlélt, és számos igen régi hagyományt is őriz:
legyen szó szövegmotívumokról, a szövegekben említett istenségekről, szentekről, démonokról
vagy akár teljes szövegstruktúrákról, archaikus versformákról és egyéb stilisztikai, verstani
jelenségekről. Emellett világos a műfaj „európaisága”: Európa sok népénél, nyelvében,
vallásában közös a keresztény Európa egészén (…) ismert, több szövegtípus.” (10, p29) Ősisége
ezek szerint lehet Európáé, s nem a magyaroké: a műfaj globalizációja ötvözte már az ókori
Kelet magaskultúráit a görög-római kultúrával, s számos kultúrát integrált magába a
kereszténység égisze alatt. Ugyanakkor mindenütt természetesen színezi a helyi folklór-és
motívumkincs. (10, p29-30)
Voigt Vilmos a báj etimológiáját elemezve a Bornemisza által ráolvasások jelölésére használt
’bájolás’ szavunk török eredetét, majd magyarországi használatát követi nyomon.
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A bű- és báj (1456-tól megtalálható) szavakról jegyzi: “Bay has a primary meaning of “strip,
knot, biding, bound, rope” and so on, and it is also connected in modern Turkic languages with
words that mean “magical binding, magical tie”. A Budapesti kódex glosszáriumára utalva
jegyzi meg: „One of the glosses is the following: „incantatio: bayolas” That is why we can say
that bájolás had in Hungary a widely known meaning of incantatio, „saying or singing
charms”, at least from about 1456 to 1578.” (14)
Bár Voigt a szövegszerűséget emeli ki, mégis érdekes adalék lehet, hogy a Buda-kódex leírása
egyaránt értelmezhető mondott és énekelt varázsszövegként a báj, bájolás, s ehhez kapcsolható
legelső írásos emlékeink közt található Kinnamos bizánci történetíró 12. századi feljegyzése
“mely szerint a bizánci császár magyarországi hadjárata során egy magyar asszony a várfalon
hátsó felét mutatta az ellenségnek, a magyar csapatok pedig az ellenséget megbűvölő éneket –
nefanda carmina – énekeltek”. (10, p28) Az ezt követő 15. századi ráolvasás-feljegyzésekben
az éneknek „hűlt helye”.
A régi magyar néphit, illetve a sámánizmus hagyományainak nyomait számos néprajztudósunk
kutatja a régi magyar szövegkincsekben. A ráolvasások ősisége és néphit-felőli olvasata
azonban több szempontból nehezen választható el a keresztény hagyományok népies
átvételétől.
A ráolvasások és a sámánizmus emlékeinek összekapcsolódását feltételezhetjük a
boszorkányperekben, hiszen a “boszorkány” olyan gyűjtőszó, mely számos “tudós”, gyógyító
alak gyűjtőfogalma lett itt. Dömötör Tekla A magyar nép hiedelemvilágában megjegyzi, hogy
míg a magyar néphit feltűnően kevés jellegzetesen magyar mitikus természetfeletti lénnyel
rendelkezik (a mesébe ágyazott alakokat megkülönbözteti a nép által valósnak vélt – s így
például perelhető - mitikus lényektől). „A magyar népnél a néphitben sokkal nagyobb szerepet
játszottak a (…) tudományosok, a különleges tudással, erővel felruházott élő emberek (…). Már
a XVI. század óta az írásos elékek sokkal többet szólnak a bűbájosok, látók, nézők, jósok s más
tudományosok mágikus akcióiról, mint a mitikus, démoni lényekbe vetett hitről”. (3, p72)
Így kínálatunk nem csak a népmesei alakok, hanem a valóban hittel megélt, létezőnek vélt
tudós varázslók tekintetében is gazdag: táltosokról (gyógyítók, kincsnézők, jósok, elveszett
tárgyak keresői, város óvói, lélekcsatázók) (9, p163) is szólnak feljegyzések a
boszorkányperekben. Diószegi Vilmos a Pogány magyarok hitvilágában számos olyan vádat,
leírást mutat fel, ahol a fő vádpontok közt szerepelt a magát táltosnak nevező személyről szólva
gyanús éneke:
„Turkeve város körözési jegyzőkönyvében olvassuk az alábbi, 1801-ből való közlést: “Leírása
Békési születésű Csuba Ferencnek, aki már 12 esztendeje, mióta a népet azzal hitegeti, hogy ő
tátos. … Ha gondolkozik úgy beszél, annyival inkább, ha csalni akar. Azon rossz szemeit
csodálatosan forgattya, nagyon tudja szóval, sőt énekléssel is tóditya a dolgot.” (2, p123)
A táltosról szólva a magyar néprajz aspektusából is releváns forrás e témakörben Mircea Eliade,
aki a sámánizmus meghatározásában a sámánt, mint az extatikus állapot elérési módjainak
ismerőjét jelöli meg.
Az extatikus állapotban használt kommunikációs formák közé tartozik a kántálás és az ének mint a normál tudatállapoton vagy testen kívüli állapot nyelve vagy előidézője is gondolhatunk
erre, hiszen a hangtechnikával járó légzéstechnika maga is extatikus, de legalábbis élettani
szinten bizonyítottan rendkívüli érzet-és tudatállapotot idéz elő. (A ráolvasásokkal határműfajt,
néha közös metszetet képző archaikus imádságokról mondja is Erdélyi: „Az imák előadásmódja
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szinte énekbe átcsapó recitálás, beszéddallam lejtése jellemzi, s mindez – ahogy mondtam a
rímes, rímtelen, kötetlen, szabadverselés parttalan áradásában”.) (6, p116)
Feltételezésem szerint az énekelt hangalak elkülönülése (vagy leválása) a ráolvasásokról vagy
a néphit ezen (tiltott, titkolt) hagyományának háttérbe szorítása miatt következhetett be, vagy
pedig azért, mert a két mágikus szertartás – az eltérő célok miatt is - merőben más tudatállapotot
kívánt meg.
A tiltott, titkolt jellegről szólva történeti szempontból lényeges lehet persze a sámánok, táltosok
“bújása”, illetve számos ráolvasás csak suttogva, mások által hallhatatlanul mormolva nyeri el
erejét, mely előadásmód a kántálás és ének jellegének szöges ellentéte.
A sámánénekek felépítése – a ráolvasásokéval ellentétben - igényli és teret is ad a tudatállapot
megváltozásának: ismétődő refrénjei, halandzsanyelve és rögtönzésre szánt terei is biztosítják
ezt. Diószegi Vilmos összefoglalásában: “A sámánének a szibériai népek költészetének igen
figyelemre méltó része. Az énekek nagy része rögtönzés, tartalmuk a sámánszertartás céljától
függ. Alapvető céljuk ugyancsak az önszuggesztió, ezért ritmikusak, refrénjeik ismétlődnek,
képeik, hasonlataik érzékletesek, kifejezők. Szerkezetükben két állandó részt különböztethetünk
meg, amely rendszerint minden sámánénekre jellemző: az invokációt és a refrént.” (1, p37)
Talán gondolhatunk itt arra, hogy a ráolvasás végrehajtásakor egy gyakorlati cél elérése, az
irányíthatatlan fölött megélt hatalom, a vágy kimondásával annak tudatosítása került a ráolvasó,
bájoló fókuszpontjába: szembesülés a kívánsággal, az ismeretlen megformálása ismertté, a
tudatos világba szólítás, az akarat megjelenése önmagában lenyűgöző pillanat. S lehet, hogy ez
a tudatosítás kizárja a tudattalan felé nyíló extázis útjára lépést, az onnan ismert eszköztár
használatát.
Mircea Eliade kitér annak tárgyalására, hogy a sámán nem az egyetlen mágikus erővel bíró és
azt gyakorló szereplő a közösségében, hiszen többek közt a családfők is ide tartoznak. Azonban
„the shaman remains the dominating figure, for through this whole region in which the extatic
experience is considered the religious experience par excellence, the shaman, and he alone, is
the great master of extasy. (…) shamanism= technique of extasy.” (4, p4)
A sámán feladata így a ráolvasóénál lehet jóval nyíltabb, adott esetben közösségibb is: a
történetmesélés - teremtés az énekkel, a kapcsolatfelvétel a szellemvilággal, sőt, önmaga
áténeklése egy más világba mind ide tartozik. A cél és a kívánt tudatállapot mássága
egyértelműen megszabhatta a formát, azonban a ráolvasások vizsgálatának legfőbb tanulsága
számomra, hogy azok megvalósulása szinte teljesen visszautasítja az énekelhetőséget,
kántálást, így a sámánizmus extatikus énekének mélyebb értelmezése felé, illetve a magyar
néphagyomány más szegleteiben és forrásaiban érdemes folytatnom a kutatást.
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RAVASZ JÓZSEF MESÉINEK VIZSGÁLATA AZ
ELSŐDLEGES SZOCIALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN
Tóth Gizella
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézet, doktorandusz, gizela.tothova@ukf.sk
Absztrakt
Tanulmányom középpontjában Ravasz József meséi állnak, melyeket a tartalomelemzés
módszerén keresztül közelítek meg. A tanulmány bevezetésében bemutatom a vizsgált korpuszt,
majd rátérek a mesék elemzésére. Elemzésem a következő öt kérdéskörre irányul:
• az elsődleges szocializációs funkciók megjelenése,
• az iskolához fűződő viszony,
• az etnikai identitás,
• a vallás,
• a családon belüli és kívüli interakciók megjelenése a mesékben.
A felsoroltakból a szocializációt, az iskolához fűződő viszonyt tartom az elemzés alappillérének.
Szükségszerűnek tartom a cigány/roma irodalom, ezen belül is a mesék elemzését, hiszen a
meséken keresztül már kisgyermekkorban fel tudjuk hívni a figyelmet a kultúrák közti
különbözőségre és hasonlóságra, valamint a sokszínűségre. Fontos, hogy már
kisgyermekkorban olyan kompetenciák alakuljanak ki az egyénben, amelyek révén könnyebben
megérti a többségi és a kisebbségi társadalom közti különbségeket, fejleszti a
toleranciakészséget és megtanítja az egyént arra, hogy tisztelni kell egymás hagyományait. A
cigány műmesékben (csakúgy, mint a népmesékben) is megjelenik a nép történelme,
vándorlásai, az őshaza, a hagyományai, a népszokásai, a babonái és a zene, amely a cigány
kultúra szintén fontos eleme. A cigány népmesékkel kapcsolatban számos tanulmány látott már
napvilágot (Nagy Olga, Vekerdi József, Bálint Péter, Görög Veronika stb.), ehhez képest a
cigány műmesék kevésbé ismertek, elsősorban ezért esett a választásom a műmesékre.
Másodsorban pedig azért, mert meglepődve tapasztaltam, hogy kevés szakirodalom foglalkozik
a cigány műmesékkel, és úgy gondolom, hogy olyan értékes irodalmi alkotásokról van szó,
amelyeken keresztül a cigányság kultúrája megismerhető. A cigány mesék közvetítésével
betekintést nyerhetünk a cigány kultúrába, amely a cigányoknak saját kultúrájuk megismerését,
a nem cigányoknak pedig kulturális gazdagodást jelentene.
Kulcsszavak: roma, cigány, mese, szocializáció, identitás
1. Bevezetés, célok
A tanulmány a disszertációs munkám egy részét képezi majd, melynek témája A roma mesék
szerepe az általános iskolai oktatásban. Ez a tanulmány egy nagyobb kísérlet
részdokumentuma, amelynek a célja egy a magyar tanítási nyelvű iskolákra irányuló, a roma
tanulók integrálását elősegítő módszertani példa kidolgozása. Ennek gyakorlati hozadéka
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három területen jelenik meg: a tanítási órák, a szabadidős tevékenységek és az iskolai ünnepek
területén. Azokkal a tantárgycsoportokkal foglalkozom, amelyek a Szlovákiában élő
kisebbségekre, illetve a multikulturális nevelésre hivatkoznak, azokkal, amelyekbe a roma
mesék integrálhatók. Jelen tanulmányban e kutatás kisebb részével foglalkozom és Ravasz
József meséit vizsgálom meg a tartalomelemzés módszerén keresztül. A kötetek meséiben
számos utalás van a cigányság kultúrájára, ilyen például a cigány nyelv vagy a cigánytörvény,
a karaván; a családon belüli viszonyokra; a mesterségekre; az őshazára (India); a hegedű (fontos
szimbólumként jelenik meg) fogalmára és az életben való boldogulásról szerzett tudás,
élettapasztalat átadására. A kutatásomat Jenei Teréz egyik munkája ihlette. Jenei a cigány
népmesék szociális tanulásban betöltött szerepét vizsgálta.
2. A kutatás bemutatása, a kutatás módszere
A kutatás Ravasz József Szívházikó és Mesegaléria című meséskötetére irányul, amelyekben
az elsődleges szocializációs funkciók megjelenését, az iskolához fűződő viszonyt, az etnikai
identitást, a vallást és a családon belüli és kívüli interakciók megjelenését vizsgálom a
tartalomelemzés segítségével. A hagyományos meghatározás szerint a tartalomelemzés az
üzenetek jelentésének vizsgálata. Elemzésemhez Klaus Krippendorf definícióját vettem alapul,
és a tartalomelemzés során a szöveg rejtett mondanivalójának feltárására is vállalkoztam. Ebből
kifolyólag a mesékben található, a felsorolt öt kategóriára vonatkozó utalásokat is dekódoltam
[1].
Ravasz József sokszínű és kiemelkedő egyéniség, roma származású költő, és író, szerkesztő,
romológus, szociológus, egyetemi tanár. Dunaszerdahelyen érettségizett, majd a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Szociáltudományi Karán szerzett oklevelet. 1991-ben indította
el a viszonylag rövid életű Déli Hírlapot. 2002-től a roma kormánybiztos tanácsadói
testületének tagja, 2004-től a dunaszerdahelyi Romológiai Kutató- és Módszertani Intézet
vezetője [13]. Két kötet meséi kerültek górcső alá, ezek mindegyike három nyelven tartalmazza
a meséket: roma, szlovák és magyar nyelven.
3. A téma tárgyalása
3.1 A család szocializációs funkcióinak megjelenése a vizsgált mesékben
Ebben a fejezetben az elsődleges szocializációs funkciók megjelenését mutatom be, melyekhez
szükséges az elsődleges szocializáció, pontosabban a családi és nyelvi szocializáció
fogalmának a tisztázása. Az elsődleges szocializáció fogalmának tisztázását Anthony Giddens
és Kozma Tamás nyomán tárgyalom. Az elsődleges szocializáció színtere a család, hiszen az
ember e mikromiliő keretei közt sajátítja el a viselkedési normákat, a szokásokat, az értékeket.
A család a legősibb intézménynek számít, elsődleges társadalmi ágens [2]. Giddens alapján a
modern társadalmak szocializációjának színtere a szűk család ugyan, de a legújabb kutatások
utalnak arra, hogy a szűk család kategóriája a szimbolikusnak vett család egészét magába
foglalja [3]. A családi szocializáció szerepe több szálon fut, hiszen nem csupán a biológiai és a
személyiségfejlődést biztosítja, hanem közvetítője a magatartási és szerepmintáknak is. A
család hagyományos felfogás szerint kettős vezetésű egység, amelyben az apa és az anya
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szerepe elhatárolódik, hiszen az apa az instrumentális, az anya pedig az expresszív szerepet tölti
be [4]. Manapság ez a hagyományos modell nem minden esetben érvényesül (pl. egyedülálló
szülő esetén), továbbá a hagyományos családmodellen belül a szerepek kiegyenlítődése
figyelhető meg.
3.1.1 A családi és nyelvi szocializáció fogalma
Torgyik Judit a Nyelvi szocializáció és oktatás című tanulmányában a nyelvi szocializáció
fontosságára hívja fel a figyelmet, hiszen a családi szocializáció elválaszthatatlan egysége a
nyelvi szocializáció is, amely a társadalmasodás folyamatának elemi részét képezi. A nyelv a
legnélkülözhetetlenebb kulturális jegy, amely az egyén társadalmi beilleszkedését segíti elő. A
nyelvi szocializáció folyamata (akárcsak maga a szocializáció globálisan véve) sem szűkül
magára a családra, hanem intézményes formában is történik [5]. Choli Daróczi József a
Szocializációs sajátosságok és a beilleszkedés nehézségei című tanulmányában a cigány család
vonatkozásában fejti ki, hogy a család keretei közt zajlik a cigánygyerekek szocializációja is,
tehát a cigány gyermek is olyan érték- és szimbólumrendszer szegmensévé válik, amelyet élete
folyamán többé-kevésbé elsajátít. A család felől érkező ingerek csupán az első évek folyamán
elsődlegesek, ezt követően már a majoritás kultúrájának tényezői is kifejtik hatásukat [6].
3.1.2 A családon belüli interakciók: az apa és az anya szerepe
A vizsgálati korpuszba bevont mesék központi elemét a család képezi, ezért Ravasz meséinek
cigány családmodelljét a következőképp jellemezhetjük: mesék cselekményének nagy része
letelepedett környezetben, a többségtől távol játszódik, legtöbb esetben a faluvégi
cigánypéróból származnak a szereplők. Az emberek a reménytelenségből vágyakoznak az
otthon, a haza, az idilli Cigányország után, ami többek közt az állandó útkeresésben nyilvánul
meg. A mesékben kettős szerepet tölt be vándorlás, az üldöztetés motívuma: a mese még a
vándorlás idejében játszódik, vagy a már letelepedett cigányoknak kell valamilyen külső hatás
következtében újból útra kelni. A mesékben megjelenő cigány családok képe a következőképp
jellemezhető: nehéz körülmények közt élnek, megjelenik a sokgyerekes családkép, jellemző
rájuk a szegénység, az emberek szeretete utáni vágyakozás. A többség felől érkező megaláztatás
motívuma is több mesében jelentkezik, a cigányok marginalizálódott helyzetben élnek. A
mesékből jól kivehető a cselekménybonyodalom mögötti megaláztatás, a reménytelenség, a
kirekesztettség.
A történetek apaképe többnyire pozitív, szeretik gyermekeiket, gondoskodnak róluk. Az apai
gondoskodás legerősebb megnyilvánulási formája a kenyérkereső és az önfeláldozó apa típusa.
Ezt példázza annak az apának a története is, aki „hosszú vándorútra indult, hogy tizenkét
gyermekének pénzt vagy elemózsiát szerezzen” [7]. Az apa-fiú szeretet jó példája A hegedű titka
című mese is, melyben a fiú nyíltan kimondja az apjának: „Jó apám, nagyon szeretlek téged!”.
Az apa válaszol: „Én is téged, drága fiam!” Az apa olyannyira megbízik fiában, hogy egy titkot
ad át neki, amit egész életében őriznie kell, mire a fiú annyira meghatódik apja bizalmától, hogy
meg sem bír szólalni [8].
Az apa pozitív képe jelenik meg Az erdők karmesterei című mesében is. Dzsakar, miután rájött,
hogy eltévedtek, féltette a családját, az éjszaka közepén számos gondolat járt a fejében: „Merre
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vigye családját. Hol talál majd nyugodalomra? Mennyire fogják tudni mindazt nélkülözni, amit
megszoktak, ami mostanáig csakis az övék volt? Az a folyó már soha sehol nem fog úgy
csörgedezni, mint az őshazában”. Az aranyfa saját erdejébe fogadta be a családot és az apa alig
hitt a szemének: „Az aranyfát ragyogó szemű gyermekei ülték körbe. Szépséges felesége már
alig várta, hogy átölelhesse Dzsakart” [8]. A gyermekekhez való feltétlen ragaszkodást A
szarka és a cigány ember szeme is hűen tükrözi, hiszen az apa hosszú vándorútra indul, hogy
az otthon várakozó tizenkét éhes szájnak élelmet vagy pénzt szerezzen. Képes lett volna egy
zsák aranyért cserébe a szarkának adni az egyik szemét. Nem elég, hogy túljárt a szarka eszén,
de még a zsák arany is az övé lett [7].
Azokban a mesékben, ahol az anya is megjelenik, pozitív anyaképpel találkozunk. A Szökésben
című mesében az elszökni készülő gyerekek közül Lulugyi sírásba tör ki, és így fordul
barátjához: „Khamoro! Nekem megszakad a szívem! Anyám bele fog halni, ha kiderül, hogy
elvesztem!” [7]. Az anyai szeretetet mutatja az is, hogy a Rajo és Phabol, a lepke találkozása
mesében Rajo, mikor már esteledett, azon gondolkodott, ha nem indul el tüstént haza, édesanyja
tűvé tesz érte minden zugot, “s aztán lesz nemulass!” [7].
3.1.3 A családon kívüli interakciók: a segítségnyújtás, a tisztelet, a bizalom, a bizalmatlanság
és a részvét
A mesékben fontos motívumként jelenik meg a segítségnyújtás, ami a családot, illetve a
mikroközösséget, a szűken értelmezett családot is alapvetően jellemzi. A segítségnyújtás
motívuma van jelen A cigányprímás és Tóbiás a Tücsök mesében is, amelyben a tücsök
hihetetlennek tartotta, hogy a falu parasztjai semmibe veszik, a szegény cigány pedig még a
házába is beengedi, szállást ad neki, holott jómaga is nagyon szegény. Hálából a tücsök
megosztotta a cigánnyal a hegedűjét [7]. A Rajo és Phabol, a lepke találkozása című mesében
a lepke azt tanácsolja Rajonak, hogy segítsen az arra rászorulókon, „hiszen a cigányoknak
évszázados megaláztatásuk során talán sohasem volt akkora szükségük a segítségnyújtásra,
mint most” [7].
Az egymás iránti tiszteletet és bizalmat tükrözi A cigányprímás, és Tóbiás a tücsök című mese
befejezése. Tóbiást a cigány otthonába fogadja, majd Tóbiás azon elmélkedik, hogy „ekkora
szív, mint amekkora a cigányokban lakozik, hogyan férhet el a testben. Nyáron az emberek arra
lettek figyelmesek, hogy a rét tarkább, mint régen, s az erdőben több madár dőzsöl. A környéken
mesébe illő muzsikaszó hallik, s az, aki egy percre is megáll, boldogan tér vissza az emberek
közé” [7]. A bizalom motívuma jelenik meg a Kastély, a cigányok reménytelenségeiből
történetében is, a kíváncsiskodó hangyának megnyílik a cigánylány, elmeséli, hogy ki is ő
valójában és miből épült a kastély, amelyben lakik [7].
Az egymás iránti bizalom és bizalmatlanság motívuma együttesen van jelen A bíró, a róka és a
cigány ember történetében. Míg Pasó falucska lakosai olyan mértékben nem bíztak meg
egymásban, hogy valódi neveiket is titokban tartották, addig a falu bírája utolsó reményként
egy nyomorúságos körülmények közt élő cigány emberhez fordul segítségért. A cigány (a róka
segítségével) megoldotta a bíró problémáját, aki ígéretét betartva megjutalmazta a cigány
embert, akit azóta is tisztelnek a faluban és cigánybíróként emlegetnek [7]. A bizalmatlanság
motívuma, az idegenektől való félelem jelenik meg a Cigányprímás és a tücsök című mesében.
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A tücsök, mikor bekopogott a ház ablakán, a cigányok félelmükben egy sarokba bújtak,
„szegény szerencsétlenek mi mást is tehettek volna?”– kérdez ki a szövegből a narrátor [7].
A társadalmi kirekesztettség egyik példáját tükrözi a tücsök és a cigányprímás dialógusa is, ahol
a tücsök panaszkodik, hogy az emberek nem kedvelik, mert csak hegedül egész nyáron, és ez
nem biztos megélhetési forrás. Majd a cigányprímás hozzáteszi, hogy ez valószínű azért van,
mert az emberek úgy gondolják: „aki nem dolgozik, ne is egyék” [7]. A társadalmi
kirekesztettség másik példája a Rajo és Phabol, a lepke találkozása mesében található, ahol a
lepke a „gőgösök egyletéről”, a nemkívánatos kategóriába tartozó embertípusról mesél, aki
magabiztos, aki azt hiszi, ő a legokosabb és lenézi a másik embert. „Az effajta embertől
óvakodnunk kell, mert műveltség híján keservessé teheti hétköznapjainkat” – jegyezte meg a
lepke [7]. Hasonló motívumként jelenik meg a vizsgált mesékben a megvetettség. A többségi
társadalom felől érkező, a cigányok felé irányuló megvetettség oka Margaréta szerint a
hazátlanság: „csak az az ember vándorol, akinek nincs otthona! Akinek pedig nincs otthona,
annak hazája sincs” [7]. A Kálo és Margaréta szívházikója című mesében az előzőhöz hasonló
képpel találkozunk, hiszen Margaréta szomorúan vesz tudomást a cigányok sorsáról, a
többségre hallgatott, azt hitte a vándorlást önként választották, közben pedig épp a fordítottja
az igaz. Kálo a virágtól nem kér semmit cserébe azért, hogy megmentette a virág életét, neki a
legnagyobb ajándék „a hangod, a neved közelsége, az az én jutalmam. Tetszik, hogy te kérdezel
is tőlem, nem csak parancsot osztogatsz. Mindig is ilyen gazdagságra vágytam. Az emberek
szeretetére, őszinte szavukra” [7]. Az idegenektől való félelem, a tőlük kapott gúny és megvetés
Ganga álmán keresztül tükröződik A legegyszerűbb történetben. A mese főszereplője egyszer
azt álmodta, hogy édesapja idejében egy idegen nemzet hadat üzent a cigányoknak, de mivel
ők sosem kezdeményeztek háborút, ezért nagyon megijedtek és inkább vándorútra keltek.
Perzsiába értek, ez a színes világ igencsak megtetszett nekik, a vének tanácsa azonnal összeült.
A tanácskozást egy varjú szakította félbe, aki feleslegesnek tartotta a cigányok vándorlását,
hiszen lehetetlennek tartotta, hogy ez a nép új hazára leljen [8].
3.2 Az iskola, a tudás, a tudásvágy
Ebben a fejezetben az iskola, a tudás, a nevelés, a tanulás motívumaira fektettem a hangsúlyt.
A tudás, a tanulás, mint a felemelkedés eszköze jelenik meg a vizsgált korpuszban, a tanuláshoz
való negatív viszonyra nincs példa az elemzett mesékben. A mesehősök eszesek, legtöbb
esetben ez az erény segíti őket a boldogulásban. Az iskola intézménye két mesében fordul
csupán elő. A tudás és a műveltség szerepe csaknem az összes mesében fontos motívumként
van jelen hiszen, ha valaki a népét szeretné szolgálni, a mesék tanulsága alapján, ez a két dolog
a legfontosabb.
A következő alfejezetben foglalom össze az elemzett mesékben a nevelés, a tanulás és az iskola
szerepének megjelenését.
3.2.1 Az iskola, a tudás, a nevelés, a tanulás, mint a felemelkedés eszköze
A tudás megszerzésének lehetősége több mesében is megjelenik. A közösségi nevelés A
legegyszerűbb történetben fogalmazódik meg, ahol Ganga, a cigánypéróban született öreg
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cigány, fiatalon elkötelezettje volt közössége nevelésének, de hogy jómaga az átadott tudást
honnan sajátította el, arra nem derül fény [7].
Az írni-olvasni tudás hiánya jelentkezik A bíró, a róka és a cigány ember történetében,
amelyben a cigány ezek hiányában gondolkodási időt kér, hogy túljárjon a kapzsik eszén. A
cigány (a róka segítségével) kitalálta, hogy minden fatáblán szerepeljen a viselője neve, de az
emberek nemzetisége ne legyen azon feltüntetve. Mivel az ő tudása a bíróét is fölülmúlta, ezért
még a környező faluban is félnek tőle és cigánybíróként emlegetik. Az írásbeli kommunikáció
a mese egyik központi megoldása [7].
Akardó, a Hegedű titka mese főszereplője illedelmes fiú volt, aki nem fitogtatta erejét és arra
törekedett, hogy az ismerőseitől elsajátítsa azt a tudást, amelynek még nincs birtokában. Az apa
figyelmeztette fiát, hogy sosem árulhatja el saját népét, ennek nem is következhet be, hiszen
ehhez minden tudást és támogatást megkapott [7].
A legegyszerűbb történet Ganga nevű szereplője álomba merült és a cigányok országával
álmodott, átlépte a küszöböt és belépett egy hatalmas tanterembe, ahol az álmaikat tanulják meg
megfejteni az emberek [8].
A kiválasztott, a prófétaszerep jelenik meg abban a mesében, amelyben az aranymadarak
gyűjtötték össze a cigányok bánatát, és az egyik madár két talpraesett, okos és bátor személyt
választott ki, hogy továbbítsák azt az emberiségnek. „A cigányok nehéz sorsáról minden
embernek tudnia kell. E feladat teljesítéséhez két olyan emberre volt szükség, mint te és
Adzsanda vagytok. A ti tudásotok lehetővé teszi, hogy felfedjétek a világnak azt a titkot, amely
a nemzetetek elnyomásáról ad hírt, s feltárja annak okát a jóakaratú emberek előtt”, szólt az
aranymadár a Cigányok tízparancsolata két mesehőséhez [8].
A cigány nyelv elsajátítása és az iskola intézménye az Álom című mesében jelenik meg. Egy
kislány azt álmodta, hogy egyetlen nyelvet beszélnek az emberek, az pedig nem más, mint a
cigány nyelv, így hát elkeseredettségében ugyan, de elindult cigány nyelvet tanulni. „Reggel,
amikor a kislány felébredt, s tudatosította, mit is álmodott, kezébe vette az iskolatáskáját, és…
Ettől kezdve az álomfejtésben a tudásszomj vezérelte” [7].
Az iskola intézménye és a tanulás, mint a felemelkedés eszköze a Szökésben című mesében is
megjelenik. A két barát, egy fiú és egy lány a Föld urához akartak szökni, hogy választ kapjanak
a kérdésükre: miért nem egyenrangú az ő népük a többi halandóéval? Mégsem szöktek el, egy
„okosabb” ötlettel álltak elő. Ahhoz, hogy maga a Föld ura keresse fel őket majd egyszer,
először iskolába kell járniuk és el kell sajátítaniuk a rajzolást, éneklést, számolást. Erre a tudásra
szert tettek, és a Föld ura ellátogatott a cigányokhoz, de csak azok érzékelték jelenlétét, akik a
betűk birodalmában jártasak voltak, „azóta is sok-sok cigány gyermeket boldogít” [7].
Az iskola utáni vágyakozás a Rajo és Phabol, a lepke találkozása történetében központi téma.
Rajo, aki a faluszéli cigánypéróban élt, csodagyerek volt, ő mégsem verte nagy dobra
tehetségét. Szerényen élt, inkább a magányosságot választotta, amelyben fájdalom is bujkált
ugyan, hiszen vágyott arra, hogy iskolába járjon és a falubeli gyerekekkel barátkozzon. Nem
jelenik meg a majoritással szembeni negatív attitűd. Rajo a réten a csendnek szavalta el egyik
saját költésű versét:
,,Ha én fűszál lehetnék,
örök zöldben pompáznék,
kiskertekben illatoznék,
kicsi ablakocskán besurrannék,
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édes álmok felett hajladoznék…,,
A lepke emberi hangon szólt a fiúhoz és a műveltségről mesélt. Szerinte a műveltség az emberi
értékek közül az egyik legfontosabb dolog, hiszen a műveltség által igazságot tud osztani, a
miértekre magyarázatot tud adni, és a jó és rossz út között is különbséget tud tenni, mert ha
egyszer a népét szeretné majd szolgálni: „a tudás számodra nélkülözhetetlen fegyverré válik.
Ezért én azt tanácsolom, szerezd meg! Segíts a rászorulókon!” mondta a lepke Phabolnak [7].
3.3 A vallásosság és vallás megjelenése a vizsgált mesékben
Az Indiából való elvándorlást követően a cigány csoportok egy ideig Perzsiában, majd a VIIVIII. században Örményországban éltek és felvették a keresztény vallást. A későbbi
vándorlások alkalmával némely csoportok a mohamedán vallásra tértek át, mások keresztények
maradtak továbbra is [9]. A cigányok felekezeti hovatartozásában ma is fontos szerepe van a
többségi társadalomnak. A cigányokra nem jellemző a rendszeres templomba járás, melynek
oka Liégeios szerint a majoritás felől érkező elutasítás. Mindezek ellenére a maguk módján
mélyen hívő emberek, imádkoznak az Istenhez és tisztelik [10].
Jelen alfejezetben azt mutatom be, hogy a vizsgált korpuszban hogyan jelenik meg a
vallásosság. Ravasz József meséiben a templomba járás nem fordul elő, inkább a Teremtőhöz
való fohászkodás jellemző. Kastély, a cigányok reménytelenségeiből című mesében a cigányok
üldöztetéseik alkalmával bíztak a Jóisten segítségében, „A cigányok évszázadok óta
fohászkodtak a teremtőhöz. Hittek abban, hogy a szenvedésük egy tőről fakad. Ma tudom,
mindez nem igaz” [8].
A vallásosságra való utalás A legegyszerűbb történetben, a varjú szájából hangzik el, aki biztatja
a cigányokat, mert véletlenül meghallotta, hogy a „Teremtő a cigány népre nagy feladatot fog
bízni. És ha ezt a feladatot a ti népetek teljesíti, akkor egy olyan nemzetről fog beszélni a világ,
amelynek nincs párja a földön” [8]. Az erdő karmestereiben Dzsakar azt hiszi, miután a vándor
karavántól elszakadt és ismeretlen földre tévedt, hogy a Teremtőtől kapta ezt a csodálatos
dolgot ajándékba, hiszen olyan világot vehet szemügyre, ami eddig „sohasem adatott meg a
cigányoknak” [8]. „Hála a jó Istennek! – kiáltott fel örömmel Adzsanda – a cigányok zenei
hallásával nincs semmi baj”, olvashatjuk a Cigányok tízparancsolata című mesében [8]. Isten
áldását kéri Kálo Margarétára a Kálo és Margaréta szívházikója című mesében, majd később
ekképpen fohászkodik a Teremtőhöz: „Istenem! Ha én mindezen változtatni tudnék, mily
boldogság költözne belém!” [7].
3.4 Az etnikai identitás megjelenése a mesékben
A cigány identitást számos megközelítésben vizsgálták már (Bencsik Gábor, Ladányi János,
Szelényi Iván, Martin Šuvada, Forray R. Katalin stb.), amelyekben közös az a felismerés, hogy
a többségi előítélet-struktúrával szemben a cigányok közt hiányzik a közmegegyezés saját
identitásuk tartalmára. A cigányok önmeghatározását nagyban befolyásolja, hogy bármilyen
nemzetiségűnek is vallják magukat, a társadalmi megbélyegzés következtében a többségi
társadalom szemében akkor is „csak” cigányok maradnak [9]. Ebben az alfejezetben a cigányok
etnikai identitásának megjelenítésére hozok néhány példát.
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3.4.1 A ravasz, tolvaj, hazug, furfangos cigány alakja
A ravasz cigány férfi alakja A szarka és a cigány ember szeme mesében úgy bukkan fel, hogy
a cigány a szarkának ígéri a szemét, ha a szarka egy zsák aranyat hoz a szeméért cserébe a
cigánypéróba. De a cigány „elővette a jobbik eszét”, majd így folytatta: „odaadhatom a
szemem, de nélkülem mit sem ér. Mert csak akkor csillog, ha bennem él”. A szarka elhitte ezt a
cigánynak és elrepült, a zsák aranyat pedig a cigánypéróban felejtette [7]. A cigány nyelvet a
tolvajok nyelvének gondolja egy kislány az Álom című mesében [7]. A hazug, csaló, rabló
cigány alakja jelenik meg A bíró, a róka és a cigány ember történetében is, ahol a falu emberei,
ha a bíró beidézi őket, mindig más nevet találnak ki maguknak, hogy így bújjanak ki az
igazságszolgáltatás alól. Ugyanebben a mesében jelenik meg a furfangos cigány alakja is, aki
azt hitte, hogy a bíró tömlöcbe akarja vetni és mentegetőzni kezdett: „Én sohasem hazudtam,
csak a körülmények bánnak velem mostohán!” [7].
3.4.2 Az előítéletes gondolkodás
A többségi társadalom előítéletes gondolkodása jelenik meg Kálo és Margaréta szívházikója
című mesében, ahol Margaréta meséli a fiúnak, hogy „a többség szavára hallgattam. Elhittem
azt, hogy a cigányok ilyenek meg olyanok” [7].
3.4.3 A cigány öntudat
A cigány öntudat egyik példája a Kálo és Margaréta szívházikója története. Ebben a mesében
a bőrszínre is történik utalás. Kálo, miután megmentette a virágot, tovább akar állni, nem tudja
hová, de menni kell: az a tudat vezérli, hogy vándorolnia kell, menekülni az emberek elől, akár
az űzött vad. Margaréta kíváncsi a fiú nevére, aki meglepődve válaszolt, hogy őket csak
cigánynak nevezik az emberek, csupán a legszűkebb pátriában nevezik nevén egymást az
emberek. Majd hozzá tette, az ő neve Kálo, és az ő nyelvükön a Káli feketét jelent, pont rá illő
név [7].
A végtelen szabadságot a cigány nyelv szimbolizálja az Álom című mesében. „Amikor beszélek,
akárha a nyelvem helyett madárszárny suhogna. A gondolataim madárröptűek. A végtelen
szabadság nyelve ez!” [7].
Nem csupán a többségi társadalommal való összehasonlítást, de a cigány identitást is jelzi A
cigányprímás és Tóbiás, a tücsök című mesében az a rész, ahol a cigány vigasztalja a tücsköt:
„a muzsikáláson kívül én sem értek semmi máshoz, sem a kaszához, sem az ekéhez. Az emberi
szív értője vagyok. Ha sírni akar az ember, akkor megsiratom. Ha örülni, akkor örömet szerzek
neki. Én, az egy szál cigány!” [7].
A cigányok reménytelenségét szimbolizáló hangyával és a kastéllyal találkozunk a Kastély, a
cigányok reménytelenségeiből című mesében, ahol a tündérnek látszó cigánylány a hangyának
meséli el a kastély történetét, amit apja építtetett a cigányok elhullajtott reménytelenségeiből,
ugyanis a cigányok vigasza az üldöztetések során a remény volt. Az apja addig vándorolt a
családjával, amíg meg nem győzte az embereket arról, hogy a reménytelenség ugyanúgy
eldobható, mint egy elnyűtt kabát. Az apja biztatta a lányt, hogy egyszer megjelenik a titok
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kulcsa, és akkor a sok reménytelenség valósággá válik. A kastély pici, nyüzsgő várossá
változott, a hangyából pedig daliás cigánylegény lett [7].
A többségtől való elkülönülést jelzi a faluszéli cigánypéró, a cigánytábor is. Ilyen táborban
lakott két gyermek is, akik a Föld urához készültek, hogy választ kapjanak arra, hogy a cigányok
miért nem egyenrangúak a többi emberrel [7].
Az őshaza és a titok motívuma jelenik meg a Hegedű titka történetében, amelyben a Bradzsi
család az őshazából eljövet még mindig vándorolt. A cigányok tudatosan hallgatnak mindenről,
hogy a gonosz emberektől megvédjék a családjukat. Az apa Akardónak egy titkot árul el, amit
mindaddig őriznie kell, amíg a saját törvényeik szerint nem alapít családot, de csak annak a
fiúgyermeknek adhatja tovább a titkot, aki okos lesz. A hegedű – godi, a cigánytitok eszköze,
ugyanis az üldöztetések során a jeles muzsikusok a beszéd helyett olyan akkordrendszert
találtak ki, amivel üzenni tudtak egymásnak, és ez a hangszer egyben a cigány történelem
hordozója is. A fiú abban az esetben kapta meg a titok kulcsát, a vonót, ha nem árulja el a népét.
„A hegedű, a zenészcigányok legféltettebb kincse, húrja a szívükre van feszítve…” [7]. Az
Indiából, az őshazából való elvándorlás jelenik meg Az erdők karmesterei című mesében is.
Egy éjszaka az egyik szekér levált a karavántól és eltévedt, majd egy aranyfa fogadta be az
erdejébe őket. A cigányok az erdők karmesterei lettek, és életet vittek az erdőbe, ahová az
emberek szívesen jártak újjászületni [8].
A szenvedő cigányok sorsára utal Adzsanda A cigányok tízparancsolata című mesében: „az én
örökösen szenvedő nemzetem élete dalba van kovácsolva, nehezen viseli annak súlyát, félti
kultúráját, ismeri nemzeti történelmét, és mégis…”. Ugyanebben a mesében a cigány nép
sorsának reményét és reménytelenségét a hó szimbolizálja: „Néha, amikor a nap félénken
előbújt a sűrű felhőpárnák közül, s aranyfényt sugárzó szeme néhány pillanatra a
cigánytáborra szegeződött, úgy tűnt, hogy ez a vakítóan fehér tisztaság újra erőt, reményt ad a
cigány népnek. Mert a hó napfény nélkül mindig fehér temetőként tüntette fel a cigánytábort. A
cigányok mégsem voltak szomorúak, hiszen a fehér hótakarót lelkük tükrének tekintették. A tél
megtisztulást jelent (jelentett) a cigánytelep számára” [8].
4. Következtetések
Kíváncsi voltam, hogy a tudatosan formált, egy ember tollából származó mesékben milyen
mértékben és milyen módon jelennek meg a vizsgált funkciók. Az elemzés során a kvalitatív
tartalomelemzés módszerét alkalmaztam, majd példákkal illusztráltam az elsődleges
szocializáció funkcióinak, az iskolához fűződő viszonynak, a vallásnak, az etnikai identitásnak
és a családon belüli és kívüli interakcióknak a megjelenését.
Az első fejezetben az elsődleges szocializáció megjelenési formáját vizsgáltam a két kötet
meséiben. A cigány családok egyik fő jellegzetessége, hogy a hagyományos családmodell
öröklődik nemzedékről nemzedékre, melyben a fiúk és lányok nevelése differenciált módon
zajlik, így a két nem nincs egyenrangúan kezelve. A vizsgált mesékben erre egyáltalán nem
találtam példát. A mesékben pozitív apa- és anyakép jelenik meg, és az apa instrumentális
szerepe is felbukkan Az erdő karmesterei, valamint A szarka és a cigány ember szeme című
mesékben. A szülők negatív képére, a házassági hűtlenségre nem találtam utalást, így a mesék
világképéből a negatív példa hiányzik. Ennek okát egyrészt abban látom, hogy az író a
cigányokat ért megaláztatásokból kifolyólag egy idilli cigánycsaládot tár elénk, másrészt, az író
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maga fejti ki, hogy a kötet hősei az erényt, a jóságot testesítik meg. A kötet mesevilágában a
családtagok egymást megbecsülik, ez nem csak a szűk családra érvényes, hanem a kumpánia
tagjaira, főleg az idősekre terjed ki.
A következő alfejezet a családon kívüli interakciókat mutatja be. A szegények, a segítségre
szorulók, a többségi társadalom által kirekesztettek felé együttérzés fedezhető fel a cigányok
részéről. A bizalmatlanság, az idegenektől való félelem ellenére is tisztelik a „kívülállókat”.
Ennek az lehet az oka, hogy ők is kivetettek, empátiát éreznek hát mások iránt. Az elemzett
mesékben a családon belüli és kívüli érintkezések alkalmával jelentős eltérést nem fedeztem
fel.
A második fejezet az iskola, a tudás, a nevelés, a tanulás motívumaira összpontosít. A tudás, a
tanulás csaknem minden mesében szerepel, és pozitív töltettel bír a mesékben. A legtöbb
esetben a tudás birtoklása segíti a hőst és általában elkötelezettje lesz a saját közössége
nevelésének, egyfajta próféta szerepét tölt be. A mesék főszereplői talpraesett, okos személyek,
a tudásuknak köszönhetően lesznek kiválasztottak. Nem a fizikai erejükkel, hanem a
furfangosságuk és tudásuk segítségével győzedelmeskednek, melynek oka a pozitív példaadási
szándék, az iskola és tudás presztízsének növelési szándéka. Az iskola, mint intézmény
konkrétan két mesében jelenik meg, a másodikban csupán az iskola utáni vágyakozásról
olvashatunk. Az elemzett mesékben a tudáson és a műveltségen van a hangsúly, hiszen, ha
egyszer valaki a népét akarja szolgálni, az a két dolog elengedhetetlen.
A harmadik alfejezetben a vallási szál megjelenésére fektettem hangsúlyt. A keresztény vallás
megjelenése abban nyilvánul meg, hogy Istenhez fohászkodnak, viszont az aktív
vallásgyakorlás nincs jelen a mesékben. Nem jelennek meg az olyan keresztény rítusok sem,
amelyek a keresztelőhöz, a házassághoz vagy a halálhoz kapcsolódnak. A mesékben a szereplők
több esetben fohászkodnak a Teremtőhöz, hogy segítséget kérjenek, mert hisznek Istenben. A
vallással szembeni negatív attitűdre nincs példa a vizsgált mesékben.
A negyedik fejezetben az etnikai identitásra irányuló utalásokat gyűjtöttem össze. Három
mesében jelenik meg a hazug, a tolvaj és a ravasz cigány alakja. A többségi előítéletes
gondolkodás Kálo és Margaréta szívházikójában jelenik meg, ahol Margaréta hitte a igazát,
amit a cigányokról hallott. A cigány öntudat csaknem minden mesében megjelenik, az egyikben
a bőrszínre is történik utalás. A mesékben hangsúly a tudásra mint a felemelkedés eszközére és
az etnikai identitásra helyeződik, míg a vallás és a családon belüli és kívüli interakciók
másodlagos funkciót töltenek be.
5. Összefoglalás
Összegzésként elmondható, hogy a vizsgált mesékben nem a képzeletbeliség motívuma
dominál, inkább a valóságra való reflektálás emelendő ki. A mesehősök nem tipikus természeti
erővel felruházott emberek, közelebb állnak a reális emberi típushoz. A történetek hétköznapi
helyzeteket mutatnak be, hétköznapi ingerekre reagálnak, és mesebeli szállal vannak átszőve.
Jelenleg Szlovákia területén a cigányok alkotják a második legnépesebb kisebbséget, pontos
számukat nehéz meghatározni, mivel az éveken keresztül tartó alsóbbrendűségből és a
hátrányos megkülönböztetésből fakadóan általában más nemzetiségűnek vallják magukat.
Érdemes megjegyezni, hogy míg a 2011-es népszámlálás alapján 105 738 fő vallotta magát
roma nemzetiségűnek, addig a 2013-as szlovákiai Roma Közösségek Atlasza felmérései szerint
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ez a szám négyszeresére emelkedik, a romák számát 402 840 főre becsüli [11]. A cigányok
sikeres társadalmi beilleszkedéséhez nem feltétlenül az asszimiláció, inkább az integráció lenne
a helyes lépés. A cigányságnak is, akárcsak minden más közösségnek, saját maga kell, hogy
véghezvigye tradícióvilágának korszerűsítését [12]. Ezt mi, a többségi társadalom tagjai csupán
segíteni tudjuk. Jelenleg az előítéletes gondolkodás az elterjedtebb, hiszen a kisebbség és a
többség közt ellentét feszül, melynek feloldása az előítéletesség háttérbe szorulását segítené
elő. Úgy gondolom, hogy a magyar tanítási nyelvű alapiskolákban nagyon fontos a roma
kisebbség kultúrájának beépítése, hiszen vannak olyan iskolák, melyeket nagyrészt vagy teljes
mértékben magyar ajkú roma gyerekek látogatnak (pl. Sáró községben). És nem elhanyagolható
az a tény sem, hogy Szlovákiában a magukat magyarnak valló romák nagyban hozzájárulnak a
magyar kisebbség fennmaradásához. Ezért tartom fontosnak, hogy az általános iskola keretei
közt egy olyan folyamat induljon el, melynek segítségével a roma tanulók felfedezzék saját
értékeiket, a magyar kisebbségi tanulók pedig megismerjék a roma kultúrát, ezáltal, ha csak egy
lépéssel is, de közelebb kerüljünk egy sikeresebb társadalmak közti párbeszéd felé.
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